
  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Þori ég, get ég, vil ég? Já ég þori, get og vil“ 

Lært af því að hanna og stýra námskeiði fyrir foreldra 

leikskólabarna. 

 

Helena Rut Sigurðardóttir 

 

 

 

 

 

 

Október 2019 

Lokaverkefni til M.Ed–prófs 

Deild menntunar og margbreytileika 

 

 

 





 

„Þori ég, get ég, vil ég? Já ég þori, get og vil“ 

Lært af því að hanna og stýra námskeiði fyrir foreldra 

leikskólabarna.  

Helena Rut Sigurðardóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed–prófs í Foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf 

Leiðbeinandi: Edda Óskarsdóttir aðjunkt  

Meðleiðbeinandi Hafdís Guðjónsdóttir prófessor 

 

 

Deild menntunar og margbreytileika 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Október 2019 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Þori ég, get ég, vil ég? Já ég þori get og vil“ Lært af því að hanna og stýra 

námskeiði fyrir foreldra leikskólabarna. 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed–prófs  

í Foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf við Deild menntunar og 

margbreytileika,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© 2019, Helena Rut Sigurðardóttir  

Lokaverkefni má hvorki afrita né dreifa með nokkrum hætti, nema með 

leyfi höfundar. 



 

3 

Formáli 

Þessi ritgerð er 30 ECTS eininga meistaraprófsverkefni til fullnaðar M. Ed.–gráðu í 

foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf. Verkefnið er starfendarannsókn sem var unnin veturinn 

2018 til 2019. Í upphafi lagði ég af stað með spurninguna, hvernig uppeldis- og 

foreldrafræðari vil ég vera? Í leit minni að svarinu fór ég í ýmsar áttir án þess að nálgast 

svarið, sem leiddi til þess að ég fór að skoða hvernig starfskenning mín birtist og hvaða 

lærdóma gæti ég dregið af því að hanna og stýra námskeiði fyrir foreldra leikskólabarna. Það 

varð því úr að ég hannaði stutt námskeið sem var forprófað með foreldrum barna á 

leikskólaaldri.  

Foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf er svo að segja nýtt nám hér á landi, en þegar það 

hófst haustið 2015 var það samkennt með Háskólanum í Minnesota. Námið var krefjandi og 

varð til þess að ég fór vel út fyrir minn þægindaramma, en það var einmitt þar sem ég lærði 

og þroskaðist hvað mest. Engin reynsla er af störfum uppeldis- og foreldrafræðara hér á landi 

enn sem komið er og því bíður okkar sem ljúkum þessu námi það vandasama starf að plægja 

akurinn og aðlaga uppeldis- og foreldrafræðslu að íslensku samfélagi, en fyrirmyndin er 

fengin frá Minnesota þar sem foreldrafræðarar (e. parent educators) hafa starfað frá 1974.  

 Leiðbeinendum mínum, Eddu Óskarsdóttur og Hafdísi Guðjónsdóttur, vil ég þakka fyrir 

faglega og uppbyggilega leiðsögn sem og góðar ábendingar. Þá vil ég þakka Aðalheiði 

Stefánsdóttur leikskólastjóra mínum fyrir að greiða leið mína og koma ávallt til móts við mig 

þegar að náminu kom. Kærum þökkum vil ég koma til Rakelar Guðbjörnsdóttur fyrir 

stuðninginn í gegnum allt ferlið Hafdísar Unu Guðnýjardóttur, Helgu Helenu Sturlaugsdóttur 

og Lindu Rós Jóhannsdóttur fyrir veitta aðstoð og yfirlestur sem hafði í för með sér, jákvæðar 

og uppbyggilegar ábendingar. Þá er mér bæði ljúft og skylt að þakka eiginmanni mínum og 

börnum fyrir þolinmæði, umburðarlyndi, hvatningu og sjálfstæði síðastliðin þrjú ár. 

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

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga sem 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 lagt hafa 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, 4. September 2019 

Helena Rut Sigurðardóttir 
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Ágrip 

Uppeldi er ekki einkamál foreldra og það er hlutverk samfélagsins að styðja við þá í þessu 

hlutverki. Uppeldis- og foreldrafræðsla getur verið ein leið samfélagsins til að koma til móts 

við foreldra. Enn sem komið er hefur starfsvettvangur fyrir uppeldis- og foreldrafræðara ekki 

verið mótaður hér á landi og því fáar fyrirmyndir fyrir þá sem eru að koma úr námi í 

foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf. Tilgangur verkefnisins var að móta faglega sýn mína á 

það hvernig ég vil starfa í komandi framtíð og hvaða gildi ég vil hafa að leiðarljósi í starfi 

mínu. Markmiðið var að skoða sjálfa mig sem verðandi uppeldis- og foreldrafræðara með því 

að undirbúa og stýra námskeiði með foreldrum. 

Ég nýtti aðferðir starfendarannsókna til þess að finna svörin, sem er hagnýt aðferð þegar 

kemur að því að skoða og þróa eigið starf. Í því skyni safnaði ég gögnum og rýndi í þau í 

gegnum ferlið til þess að greina eigin starfshætti og starfskenningu. Gagnaöflun fór að mestu 

leyti fram með skrifum í rannsóknardagbók. En einnig nýtti ég mér upptökur þar sem ég tók 

upp mínar hugleiðingar og samtöl við rannsóknarvin. Svör frá þátttakendum á 

foreldranámskeiðinu voru nýtt til að fá fram mat þeirra á námskeiðinu og innihaldi þess.  

Niðurstöður sneru bæði að almennum þáttum varðandi uppeldis- og foreldrafræðslu og 

að starfskenningu minni. Í ljós kom að mikilvægur þáttur við undirbúning uppeldis- og 

foreldrafræðslu er að útbúa námskrá og kennsluáætlun. Auk þess að þörf er á að uppeldis- 

og foreldrafræðarar fái þjálfun eða æfingu í að veita fræðslu í náminu til að auka færni sína. 

Því þarf að huga að því að koma á laggirnar vettvangsnámi hér á landi, en það verður ekki 

hægt fyrr en uppeldis- og foreldrafræðarar hafa tekið til starfa.  

Niðurstöður varðandi starfskenningu mína leiddu í ljós að hún felst meðal annars í því að 

koma fram við foreldra af virðingu og kenna þeim leiðir til að koma fram við börn sín að 

virðingu. Sá lærdómur sem aðrir geta dregið af þessu verkefni er mikilvægi þess að skoða 

sjálfan sig í starfi og hvernig nýta má aðferðir starfendarannsókna í því ferli. Með því skapast 

tækifæri til ígrundunar og þjálfunar sem er undirbúningur fyrir að takast á við hlutverk sitt 

sem verðandi uppeldis- og foreldrafræðar. Til þess að ná að þroskast í starfi er nauðsynlegt 

að fá tækifæri til ígrundunar, því þurfa uppeldis- og foreldrafræðarar að hafa tök á því starfa 

saman.  
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Abstract 

Dare I, can I, do I? Yes I dare, can do and want to.  

Parenting is not and should not be the privacy of parents. It is society's role to support parents. 

Parent education could be one way for our society to support parents. The purpose of this 

study was to define my professional vision as a parent educator and consider which values I 

want to guide my work in the future. The goal was to look closely at myself in this role and 

prepare and facilitate a seminar with parents. During that process I realized what kind of a 

parent educator I aim to be.  

Applying action research allowed for a practical way to evaluate and develop my work. To 

that end, I gathered data and analyzed it throughout the process while evaluating my own 

practices. I collected data using three different methods; research-journal, feedback from my 

critical friend and from the parents that participated in the seminar, as well as audio 

recordings of my reflections and conversations with my critical friend.  

The findings regarded general aspects of parent education as well as my own professional 

working theory. The findings revealed that an important element in preparing parenting 

education is to create a curriculum and a teaching plan. In addition, there is a need for parent 

educators to receive training or practice in providing educational training to enhance their 

skills. It is therefore necessary to set up practicums in this country, which will only be possible 

when the parent educators have created a field for themselves. Findings regarding my 

professional working theory revealed that it involves, among other things, treating parents 

with respect and teaching them ways to treat their children with respect.  

In my opinion, it is vital for the association of parent educators to reach the ears of policy 

makers in the field, in order for them to take notice of what we stand for and our 

importance in today’s society. The findings revealed that it is important to establish parent 

education classes with a clear curriculum. The lesson that others can draw from this project 

is about the importance of reflecting on oneself at work and how the methods of action 

research can be used in that process. This creates an opportunity for reflection and training, 

in preparing for coping in the role of a new parent educator. In order to grow in the 

profession, it is necessary to have the opportunity to reflect, which means that parent 

educators need to collaborate and work together. 

The findings also revealed the importance of parent educators practicing their interaction 

with parents to nurture their skills. Therefore, it is also important to offer upcoming parent 

educators field studies in the future, once this field of work is further developed in Iceland.  
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1 Inngangur  

Uppeldi er ekki einkamál foreldra. Margir hafa heyrt afríska máltækið: „Það þarf þorp til að 

ala upp barn“ sem þýðir í raun að það er ábyrgð samfélagsins að koma hverju barni til 

manns. Uppeldis- og foreldrafræðsla gæti verið ein af mörgum leiðum samfélagsins til þess 

að koma til móts við foreldra. Þar sem foreldrar fá tækifæri til að koma saman, fá fræðslu, 

ræða uppeldishætti og vinna saman að því að finna leiðir og úrræði þegar áskoranir tengdar 

uppeldi koma upp.  

Ég hóf meistaranám í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf haustið 2016 með það að 

markmiði að starfa sem ráðgjafi fyrir foreldra. Ég hafði ekki mjög skýra sýn á hvernig ráðgjafi 

ég vildi verða. Sem fjögurra barna móðir og móðir drengs með einhverfu hafði ég setið 

marga fundi með ýmsum ráðgjöfum og lært margt af þessum fundum og þeirri ráðgjöf sem 

ég hafði fengið og mun sú reynsla nýtast mér alla tíð. Það sem ég tel mig þó hafa grætt hvað 

mest á af öllum þessum fundum var að ég fór að öðlast löngun og vilja til þess að vera hinum 

megin við borðið, í ráðgjafasætinu.  

Hægt og rólega fór ég að finna fyrir leiða í starfi mínu sem leikskólakennari, þar sem mér 

fannst ég ekki vera að gera mitt besta alla daga. Metnaður minn fyrir starfinu sem 

leikskólakennari inni á deild fór dvínandi og hugsunin um mig sem ráðgjafa fór að sækja 

meira og meira á mig. Það varð því úr að ég fór í framhaldsnám, sem var mikill sigur fyrir mig 

þar sem ég hef aldrei haft trú á mér sem námsmanni. Námið tók verulega á og ég fann oft 

fyrir því að ég var að fara vel út fyrir þægindaramma minn og rúmlega það. Nú er ég búin að 

sökkva á bólakaf í námslauginni, náð að spyrna mér upp og er að nálgast yfirborðið hægt og 

rólega. Ég valdi að hlusta ekki á efasemda röddina þar sem löngunin til að verða ráðgjafi var 

sterkari. Þegar ég hafði lokið nánast öllum þeim einingum sem ljúka þurfti hafði ég ekki enn 

fundið svarið við því hvernig ég vildi vinna að námi loknu. Í ársbyrjun 2018 sat ég námskeið í 

starfendarannsóknum. Í fyrsta tíma var verkefnið að skoða mínar vörður, það er skoða mína 

sögu og af hverju ég væri komin á þennan stað í lífinu. Í framhaldi af því vann ég hugarkort 

sem varð til þess að ég uppgötvaði hversu djúp áhrif ákveðin upplifun frá leikskólagöngu 

minni hefur haft á mig.  

Þegar ég var 5 ára gömul og sjálf í leikskóla man ég svo sterkt eftir ákveðnu tilfelli þar sem 

við börnin sátum saman í samverustund. Fóstran fór fram að sækja bók og fékk jafnöldru 

mína til þess að passa stólinn hennar og fengum við skýr fyrirmæli um að fara ekki úr okkar 

stað heldur sitja stillt og prúð á meðan. Stúlkan sem passaði stólinn bað mig um að skipta um 

inniskó við sig eftir að fóstran fór sem ég og gerði með bros á vör. En þegar fóstran kom aftur 

sagði stúlkan frá því að ég hefði ekki setið kyrr og fyrir vikið var ég sett í skammarkrókinn 

eftir að hafa verið flengd. Ég man hvað mér sárnaði að fóstran skyldi ekki vilja hlusta á rökin 
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fyrir því af hverju ég hefði staðið upp. Þegar ég skoða þetta þá sé ég að sem leikskólakennari 

hef ég alltaf reynt að hafa áhrif þessarar upplifunar á mig að leiðarljósi með því að sýna 

börnum þá virðingu sem þau eiga skilið að fá. Vonandi tekst mér slíkt hið sama sem uppeldis- 

og foreldrafræðari.  

Nemendur sem eru og hafa verið á námsbrautinni foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf 

hafa unnið að því að stofna félag fyrir þá sem útskrifast. Þá hafa fyrrum og núverandi 

nemendur unnið saman að því að finna hentugt nafn fyrir okkur sem starfsstétt. Þegar þetta 

er skrifað hefur farið fram kosning á fagheiti og niðurstaða þeirrar kosningar var starfsheitið 

uppeldis- og foreldrafræðari og mun ég því notast við það heiti í þessu verkefni. Þar sem við 

erum rétt að fara að taka fyrstu skrefin sem uppeldis- og foreldrafræðarar hefur verið erfitt 

að átta sig á því hvað tekur við að námi loknu.  

Þegar námið Foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf hófst var eina markmið mitt með 

náminu að starfa sem ráðgjafi, sýn mín var ekki skýrari en svo. Nafnið á námsbrautinni fannst 

mér gefa til kynna að kennd væri foreldrafræðsla sem snéri að almennri fræðslu fyrir 

foreldra sem forvörn og hins vegar væri kennd uppeldisráðgjöf sem væri þá 

einstaklingsmiðaðri og fæli í sér ráðgjöf fyrir foreldra um þeirra barn. Ég var staðráðin í að 

útiloka algjörlega foreldrafræðsluhlutann og einblína bara á uppeldisráðgjöf, án þess að hafa 

nokkra hugmynd um á hvaða vettvangi sú ráðgjöf færi fram og hvort henni yrði beint til 

foreldra eða til starfsfólks leik- og/eða grunnskóla.  

Eftir að hafa farið til Minnesota þar sem ég fékk að fylgjast með foreldrafræðara (e. 

parent educator), vera með fræðslu og í framhaldi af því leiða umræður með foreldrum var 

ég ennþá staðráðin í að einbeita mér eingöngu að ráðgjöf. Það átti þó aðeins eftir að 

breytast. Okkur nemendum í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf var boðið að sitja kynningu í 

Háskóla Íslands hjá einum af stofnendum foreldrafræðslu í Minnesota. Ég ákvað að mæta og 

sá ekki eftir því. Eftir þann fund fann ég að ekki væri rétt að útiloka eitt frekar en annað, í leit 

minni að svarinu við því hvernig uppeldis- og foreldrafræðari ég vil vera. Til þess að finna 

svarið við því var ætlunin að skoða sjálfa mig og sögu mína og þannig fór ég af stað í 

lokaverkefnið mitt. Í janúar fann ég að mér miðaði lítið áfram í leit minni að svarinu, enda 

hafði ég lítið gert í því að finna svarið. Sem varð til þess að ég leyfði mér að skoða þann 

möguleika að takast á við þá raun að hanna og stýra námskeiði fyrir foreldra. Ég var þá þegar 

skráð á námskeið sem fólst í því að hanna námskeið fyrir fullorðna. Ég tók því loks ákvörðun 

um að prófa að stýra námskeiði fyrir foreldra barna á leikskólaaldri. Eftir að ég tók þá 

ákvörðun fóru gögnin loksins að verða til. Þetta hefur verið krefjandi og afar skemmtilegt 

ferli. Hér á eftir verður sagt frá ferlinu, hvernig gekk að finna starfskenningu mína sem 

foreldrafræðari í vinnu minni við að móta og stýra námskeiði fyrir foreldra barna á 

leikskólastigi og hvaða lærdóma ég hef dregið af þeirri reynslu.  
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1.1 Tilgangur og markmið verkefnisins 

Viðfangsefni mitt var að rannsaka hvernig starfskenning mín sem uppeldis- og 

foreldrafræðari birtist við það að móta og stýra námskeiði fyrir foreldra. Til þess að átta mig 

á hlutverki mínu skipulagði ég og stýrði námskeiði með foreldrum leikskólabarna um uppeldi 

og þær áskoranir sem foreldrar kunna að mæta í uppeldinu.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að móta faglega sýn mína á það hvernig ég vil starfa í 

komandi framtíð og hvaða gildi ég vil hafa að leiðarljósi í starfi mínu. Markmið mitt var að 

skoða sjálfa mig sem verðandi uppeldis- og foreldrafræðara með því að undirbúa og stýra 

námskeiði með foreldrum.  

 Rannsóknarspurning mín var: Hvernig birtist starfskenning mín sem foreldrafræðari í 

vinnu minni við að móta og stýra námskeiði fyrir foreldra á leikskólastigi? Hvaða lærdóma 

get ég dregið af þeirri reynslu að undirbúa og stýra námskeiði fyrir foreldra? 

1.2 Uppbygging verkefnisins  

Í öðrum kafla verður fjallað um fræðilegan bakgrunn foreldrafræðslu og uppeldisráðgjafar. 

Kaflinn byrjar á umfjöllun um foreldra og uppeldi þar sem fjallað er um hlutverk foreldra og 

ábyrgð þeirra sem og ábyrgð samfélagsins til að styðja við foreldra. Í næsta kafla sem fjallar 

um lög og reglugerðir kemur fram að uppeldi er síður en svo einkahlutverk foreldra, 

samfélagið ber þar einnig ábyrgð. Kenningum um nám og hvernig fullorðnir læra verður gert 

skil í kaflanum þar á eftir, en þar koma fram þættir sem mikilvægt er að hafa til hliðsjónar 

þegar námskeið fyrir foreldra er undirbúið og haldið.  

Saga foreldrafræðslu og uppeldisráðgjafar er rétt að byrja hér á landi en foreldrafræðsla á 

sér langa sögu í Minnesota. Farið verður yfir þá sögu í stuttu máli ásamt hugmyndafræðinni 

sem fræðslan þar byggir á. Einnig verður farið yfir tilgang og markmið foreldrafræðslunnar. 

Annar kafli endar á umfjöllun um faglega sýn og gildi uppeldis- og foreldrafræðara. Þriðji kafli 

er helgaður aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem sagt verður frá aðferðinni sem er 

starfendarannsókn. Sagt verður frá hvaða gögnum var safnað, hvernig unnið var úr þeim og 

hverjir þátttakendur þessa verkefnis eru. Þá verður komið inn á þau siðferðilegu álitamál sem 

upp kunna að koma við gerð verkefnisins og hvernig þau verða leyst komi til þess. Í fjórða 

kafla verður sagt frá niðurstöðum rannsóknarinnar.  

Að lokum koma umræður þar sem ég set fram þá lærdóma sem ég dró af þessari 

rannsókn og tengi saman niðurstöður rannsóknarinnar og fræðin. Í kjölfarið koma svo 

lokaorðin.  
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2 Fræðilegur rammi og bakgrunnur 

Í þessum kafla verður farið yfir hlutverk foreldra þegar kemur að uppeldi og skoðað hvað 

segja lögin um uppeldi og foreldrafræðslu. Nám í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf er nýtt 

hér á landi, þegar þetta er skrifað er varla nein reynsla komin á störf þeirra. Því verður sagan 

skoðuð út frá því sem verið hefur gert í Minnesota en námið hér á landi er byggt á þeirri 

foreldrafræðslu sem þar er kennd, en markmið námsins hér á landi verður einnig kynnt. Þar 

sem uppeldis- og foreldrafræðarar vinna að fræðslu fyrir foreldra verður skoðað hvernig 

fullorðnir læra, ásamt því að gera nokkrum kenningum um nám skil. Fjallað verður um 

faglega sýn, gildi, laukmódel og kjarnatrú. Öðrum hluta lýkur svo á samantekt á fræðunum.  

2.1 Foreldrar og uppeldi  

Þegar vegferð foreldra hefst er oft á tíðum eina reynslan sem til er í farteskinu komin frá 

uppvaxtarárum þeirra (Marienau og Segal, 2006; Siegel og Hartzell, 2004). Sé reynslan af 

uppeldinu ekki góð má segja að foreldrarnir hafi veikan grunn að byggja á og því gott að 

foreldrar hafi möguleika á að sækja sér fræðslu um uppeldi. Eins og fram kemur í 

staðfestingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er uppeldishlutverk foreldra ekki 

einkaverkefni þeirra, þó þeir beri meginábyrgðina er það einnig á ábyrgð samfélagsins (Lög 

um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr 19/2013). Við sem samfélag 

höfum verulegra hagsmuna að gæta þegar kemur að uppvexti barna okkar. Það er því 

mikilvægt að samfélagið styðji við foreldra í uppeldishlutverki sínu (Hrund Þórarinsdóttir og 

Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2010; Luster og Okagaki, 2005).  

Í uppeldishlutverkinu munu koma upp áskoranir sem geta reynst foreldrum erfiðar, en 

þær geta líka verið tækifæri til náms og aukins þroska fyrir þá. Því er æskilegt að skoða hvaða 

tækifæri til náms geta falist í áskorunum (Marienau og Segal, 2006). Þess ber þó að gæta að 

foreldrar sem eru í hringiðunni fá kannski ekki mörg tækifæri til þess að líta upp og sjá slíkar 

áskoranir sem tækifæri til náms, fyrr en þá kannski eftir á. En takist foreldri að greina áhrif 

reynslunnar er það einmitt á þeim tímapunkti sem þroskinn á sér stað. Þá þarf viðkomandi 

að geta staðið fyrir utan atburðinn og ígrundað hvaða áhrif reynslan hafði (Marienau og 

Segal, 2006). 

En það að þróast sem uppalandi og vera í uppeldishlutverkinu á sama tíma er flókið ferli 

(Marienau og Segal, 2006). Sjái foreldrar ekki þörfina fyrir að breyta hegðun er ólíklegt að 

breyting verði (Thomas, 1996), það þarf því að hjálpa foreldrum til að koma auga á vandann 

með opnum huga og á jákvæðan hátt (Thomas, Cooke og Scott, 2005). Foreldrahlutverkið er 

ferli þróunar og þroska og breytast hugmyndir foreldra um hlutverk sitt, börn sín og 
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sambandið á milli þeirra og barna sinna eftir því sem foreldrar verða meðvitaðri. Þá eykst 

skilningur þeirra á eigin þroska og þroska barns síns (Thomas, Cooke og Scott, 2005). 

Foreldrar hafa ábyrgð og skyldum að gegna og þegar þeir standa undir ábyrgð og sinna 

skyldum sínum ýtir það frekar undir þroska foreldra. Það er þó ekki beint samhengi milli þess 

eins að verða foreldri og að þroskast (Azar, 2002). Samfélag okkar hefur breyst talsvert með 

aukinni atvinnuþátttöku foreldra. Færri kynslóðir eru nú á heimilum en áður var, fleiri eru 

einstæðir foreldrar og stjúpfjölskyldur algengari. Þessar breytingar hafa orðið til þess að 

samskipti þeirra sem næst standa börnum geta verið flókin (Hrund og Sigrún, 2010). Því er 

gott að geta gert foreldrum grein fyrir hvað felist í hlutverki þeirra og auka meðvitund þeirra 

um eðli þeirra samskipta sem eiga sér stað milli foreldris og barns. 

2.1.1 Samskipti foreldra og barna og hlutverk foreldra 

Að gangast við ábyrgð sinni sem foreldri og ná þannig að þroskast í hlutverki sínu er hluti af 

foreldrahlutverkinu. Í því felst til að mynda að veita börnum aðhald með því að setja þeim 

mörk og fylgja því eftir sem sagt hefur verið. En einnig að samþætta væntingar foreldra og 

barna þannig að jafnvægi náist. Að vera samkvæmur sjálfum sér hefur mikið að segja þegar 

kemur að samskiptum og þá sérstaklega á milli foreldris og barns (Steinberg, 2005). Það 

skiptir miklu máli að vera fylginn sér þegar foreldrar eiga í samskiptum við börn sín, þannig 

lærir barnið öryggi og traust og veit til hvers er ætlast af því (Baumrind, 2005; Steinberg, 

2005).  

Niðurstöður rannsóknar sem leitaðist eftir mati foreldra á því hvað einkenndi góða 

foreldra sýndu að um þriðjungi foreldra (27%) fannst erfitt að halda uppi aga og reglum, að 

segja nei og standa við það. Einnig nefndi þriðjungur foreldra tímaskort og hversu erfitt gæti 

reynst að samræma vinnu og heimili (Hrund og Sigrún, 2010). Fastar skorður og skipulag 

hefur góð áhrif á börn þar sem þau finna frekar til festu og öryggis við slíkar aðstæður 

(Steinberg, 2005). Dr Brazelton (1999) talar um að setja börnum mörk í stað þess að nota 

orðið agi (e. discipline) og telur hann að það sé það mikilvægasta sem hægt er að gefa 

börnum sínum á eftir ást. Börn vilja vita til hvers er ætlast af þeim. Að setja mörk, segir hann, 

er kennsla, öll reynsla barna felur í sér nám og þegar þau líta til foreldra sinna eru þau að 

kanna viðbrögð þeirra. Þannig læra börn hvað er rétt og hvað er rangt og hvernig á að haga 

sér. Námið byrjar með því að herma eftir, barnið fylgist með foreldri sínu og gerir eins og 

það. Þessi færni að herma eftir er mikilvæg, þess vegna þurfa foreldrar að hafa það í huga að 

haga sér samkvæmt því, vera góðar fyrirmyndir og vera sér meðvituð um að með hegðun 

sinni eru þeir í raun að kenna barninu (New Screen Concepts og Brazelton, 1999). 

Segja má að foreldrahlutverkið sé lifandi ferli sem krefst aðlögunarhæfni, og getur því 

reynst farsælla að búa yfir sveigjanleika. Þannig þurfa foreldrar oft á tíðum að aðlaga þarfir 
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sínar og vilja að þörfum og vilja barna sinna. Gildi, markmið og hvati foreldris og barns geta 

oft verið ólík og foreldri þarf að átta sig á því (Kuczynski, 2003). Markmið barnsins getur verið 

til að mynda að komast upp stigann en markmið foreldris að vernda barnið og stöðvar það 

því barnið í að fara upp. Það er því hlutverk foreldris að finna leið til að samræma markmið 

þeirra beggja. Stefna og þróun sambands milli foreldri og barns byggir ekki einvörðungu á 

persónuleika barns eða foreldris heldur einnig á því hvernig samskipti og samband þeirra 

þróast og þroskast. Því er eðlilegt að samband sem þróast milli móður og barns geti verið 

ólíkt því sem á sér stað milli föður og barns (Lollis, 2003).  

Hegðun foreldra verður hvati að hegðun barnanna og öfugt, ekki er hægt að setja þetta 

línulega upp. Þannig er ekki hægt að segja að þegar barn segi a þá segi foreldri b heldur þarf 

að skoða málin í víðara samhengi. Foreldrar þurfa að vera samkvæmir sjálfum sér og fylgja 

því sem þau ætla sér og því sem þau hafa sagst ætla að gera. Börn eru fljót að læra inn á það 

ef foreldri segir eitt en gerir annað. Skiptir þá barnið litlu máli að fara eftir fyrirmælum hafi 

það lært að að foreldri fylgi því ekki eftir (Kuczynki, 2003).  

Reynslan markar og hefur áhrif á samskipti foreldris og barns. Við ákveðnar aðstæður 

vænta foreldrar ákveðinnar hegðunar af barni sínu og barnið væntir einnig ákveðinnar 

hegðunar frá foreldri. Þessar væntingar byggja á fyrri reynslu þeirra (Lollis, 2003). Þannig 

geta viðbrögð við aðstæðum bæði foreldris og barns byggst á því sem áður hefur gerst en 

ekki á því sem er að gerast í raunaðstæðum. Því getur það sem liðið er haft áhrif á 

raunaðstæður og bæði barn og foreldri farið í það hlutverk sem þau telja að henti þessum 

aðstæðum (Lolllis, 2003). Hér má nefna dæmi um búðarferðir þar sem barnið hefur ekkert 

hlutverk áður en farið er af stað og veit því ekki til hvers er ætlast af því. En hafi það áður 

fengið sínu framgengt með því til dæmis að suða er líklegt að það endurtaki þá hegðun. Á 

móti spennist foreldrið upp áður en farið er í búðina þar sem það reiknar með fyrirfram 

ákveðinni hegðun eins og að barnið muni suða. Úr þessu má bæta með því að skipuleggja 

búðarferðina áður en haldið er af stað og fá barninu hlutverk og þannig samræma markmið 

barns og foreldris. Fræðsla til foreldra um uppeldishætti Diana Baumrind (1966) getur verið 

einn liður í að efla samskipti foreldra og barna og styrkja foreldra í hlutverki sínu. 

2.1.2 Uppeldishættir  

Uppeldisaðferðir foreldra geta verið ólíkar en þó svo sé má finna líkindi með þeim aðferðum 

sem foreldrar tileinka sér. Hugtakið uppeldishættir (e. parenting styles) felur í sér tvo þætti 

uppeldis, það er hversu móttækilegir foreldrarnir eru gagnvart barninu ( e. responsiveness), 

hvernig þeir ýta undir persónu bundið eðli barnsins, sjálfsstjórn þess og öryggi, með því að 

sýna þörfum þess skilning. Einnig felur hugtakið í sér hversu miklar kröfur þeir gera til barna 

sinna (e. demandingness) sem felur meðal annars í sér að vera fylgin sjálfum sér, sýna aga og 
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vera reiðubúin til að takast á við neikvæða hegðun barna sinna. (Baumrind, 1966; Maccoboy 

og Martin,1983). Bandaríski sálfræðingurinn Diana Baumrind (1966) fylgdist með 

uppeldisaðferðum foreldra og komst að því að skipta má uppeldishættum í þrjá flokka, en 

seinna bættist sá fjórði við. Hún flokkaði aðferðir foreldra eftir samskiptum þeirra við börn 

sín ásamt því hverskonar aga þeir beittu (Baumrind, 1966). Það hefur sýnt sig að 

uppeldishættir foreldra hafa áhrif á hegðun barna, þessi áhrif geta svo fylgt þeim allt til 

þeirra fullorðinsára (Baumrind, 2005). Hér verður greint frá þeim flokkum sem hún bjó til og 

kallast uppeldishættir.  

Foreldrar sem beita leiðandi uppeldisháttum (e. authoritative parenting style) leiðbeina 

barni sínu og kenna því viðeigandi hegðun. Þeir færa rök fyrir máli sínu og útskýra fyrir 

barninu af hverju þeir krefjast ákveðinnar hegðunar og setja barninu skýr mörk. Þeir 

framfylgja þeim reglum sem þeir hafa sett og fara fram á hegðun í samræmi við þroska barna 

sinna. Þeir nota virka hlustun og veita börnunum færi á að útskýra mál sitt. Barnið fær 

hlutverk og ábyrgð innan heimilisins en um leið er þess gætt að það fái frelsi til að þroskast 

og dafna. Foreldrar sýna börnum sínum mikla hlýju (Baumrind, 1966). 

Foreldrar sem beita eftirlátum uppeldisháttum (e. permissive parenting style) gera oft 

litlar kröfur til barna sinna. Þeir eru elskulegir við börn sín og sýna þeim hlýju, eftirfylgni er 

lítil og sömuleiðis er lítill agi. Þessir foreldrar forðast átök og þeir veita barninu mikið 

frjálsræði sem getur jafnvel farið út í stjórnleysi. Væntingar til barnsins eru litlar sem engar 

auk þess sem litlar kröfur eru gerðar til barnanna um að þau sýni sjálfstæði og þroskaða 

hegðun (Baumrind, 1966). Það getur verið erfitt fyrir börn að vita hvar þau standa þegar 

engar væntingar eru gerðar til þeirra. Það er mikilægt að börn viti til hvers ætlast er af þeim 

(Baumrind, 1966).  

Foreldra sem beita skipandi uppeldisháttum (e. authoritarian parenting style) sýna litla 

hlýju og mikinn aga. Þeir vilja móta og stjórna börnum sínum. Þeir beita refsingum og setja 

strangar reglur og vísa þá jafnvel til yfirvaldsins. Þessum foreldrum finnst útskýringar óþarfar, 

barnið á bara að hlýða því sem foreldrið segir. Barnið hefur lítinn rétt til að tjá sig og 

skoðunum þess er gefinn lítill gaumur (Baumrind, 1966). 

Að lokum eru það foreldrar sem eru afskiptalausir (e. neglectful parenting style) en þeir 

sýna lítinn áhuga á uppeldi barna sinna og leggja enga áherslu á að halda uppi aga. Lítil 

samskipti eiga sér stað og börnin finna ekki fyrir umhyggju (Baumrind, 2005). Börn sem 

upplifa höfnun, gagnrýni eða sinnuleysi frá foreldrum sínum eru líklegri til að þróa með sér 

neikvæða sjálfsmynd og þau óttast að verða fyrir sífelldri gagnrýni (Bögels, Brechman-

Toussaint, 2006).  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar vilja foreldrar hér á landi tileinka sér leiðandi 

uppeldishætti (Hrund og Sigrún, 2010). En að sama skapi kom fram að foreldrar áttu erfiðast 
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með að setja börnum sínum mörk, setja reglur og framfylgja þeim sem er einkennandi fyrir 

eftirgefanlega uppeldishætti (Hrund og Sigrún, 2010). Þá kom einnig fram í svörum 

foreldranna að flestum þótti mikilvægast að sýna barninu kærleik, umhyggju og/eða 

væntumþykju en foreldrar fengu bæði færi á að svara opinni og lokaðri spurningu um það 

hvað það væri sem þeim þætti mikilvægast þegar kæmi að uppeldi barna sinna (Hrund og 

Sigrún, 2010).  

Rannsóknir hafa sýnt að börn sem alast upp við leiðandi uppeldishætti standa sig betur í 

námi, leiðast síður út í áhættuhegðun, hafa sterkari sjálfsmynd og sýna af sér þroska í 

samskiptum (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Blöndal, 2005). Þar sem leiðandi 

foreldrum tekst almennt að skapa gott tilfinningalegt samband milli barns og foreldris verður 

það til þess að barnið eða unglingurinn verður móttækilegri fyrir afstöðu foreldranna og því 

verða aðferðir þeirra árangursríkari (Hund og Sigrún, 2010). Til þess að hjálpa foreldrum með 

að verða sér meðvitaðri um uppeldisaðferðir sínar getur verið hentugt að notast við aðferðir 

Ruth Thomas (1996) sem hún þróaði sem ígrundaðar samræður fyrir foreldrafræðslu (e. 

reflective dialogue parent education design).  

2.1.3 Ígrundaðar samræður fyrir foreldrafræðslu  

Ígrundaðar samræður er aðferð til að vinna með hópi foreldra og var hún þróuð til að nota í 

foreldrafræðslu í Bandaríkjunum (Thomas, Cooke og Scott, 2005). Aðferðin gengur út á að 

hjálpa foreldrum að auka sjálfsvitund sína (e. selfawareness) og öðlast trú á sér sem foreldrar 

og þeim markmiðum sem þeir hafa í uppeldishlutverki sínu.  

Höfundar þessarar aðferðar líta á foreldrahlutverkið sem ferli þróunar og þroska og hafa 

greint að hugmyndir foreldra um hlutverk sitt, börn sín og sambandið á milli þeirra og barna 

sinna breytist eftir því sem foreldrar verða meðvitaðri. Þá eykst skilningur þeirra á eigin 

þroska og þroska barns síns. Þessi aðferð felst í stuttu máli í skipulögðum, ígrunduðum 

samræðum til að bæta við fyrri þroska foreldra (e. scaffolding) og byggir hún á kenningum 

hugsmíðahyggjunnar og félagslegs náms. Samræðurnar fara fram eftir að foreldrar fá að sjá 

tvö ólík myndbrot af samskonar aðstæðum milli foreldris og barns og í kjölfarið er 

umræðunum stýrt af foreldrafræðara hópsins (Thomas, Cooke og Scott, 2005). 

Þegar foreldrar skoða dæmi sem þeir standa utan við eru þeir oft gagnrýnni og eiga 

auðveldara með að mynda sér skoðun og ná frekar að skoða aðstæðurnar frá ólíkum 

sjónarhornum. Það verður svo jafnvel til þess að þeir ná að tengja við sínar aðstæður, átta sig 

á viðhorfum sínum og hvað þeir geti gert til að breyta, sé þess þörf (Thomas, 1996). 

Hefðbundnar kennsluaðferðir eru á stundum ekki nægar til að ná til foreldra þannig að þeir 

tileinki sér það sem verið er að kenna. En með því að dýpka þekkingu foreldra og kynna þeim 

önnur sjónarhorn með aðferðum ígrundaðra samræðna í foreldrafræðslu eru foreldrar 
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líklegri til þess að öðlast dýpri skilning á efninu og önnur viðhorf til foreldrahlutverksins (R. 

Thomas, munnleg heimild, e.d).  

Aðferðin, sem Thomas (1996) þróaði, felst í því að foreldrafræðari sýnir tvö myndbrot af 

samskiptum milli foreldris og barns. Myndböndin endurspegla samskipti foreldra við börn 

sín. Eftir sýningu spyr uppeldis- og foreldrafræðarinn opinna spurninga, en aðferðinni má 

líkja við stundaglas (e. hourglass). Með því er átt við að fyrst eru spurningarnar víðar og 

almennar en til þess að koma samræðunni af stað má spyrja: „Hverju tókuð þið eftir“? Þá eru 

spurningar þrengdar og spurt er um ákveðin atriði eins og: „Hvernig haldið þið að foreldrinu 

líði“? „En barninu“? Þá er aftur farið yfir í opnar spurningar sem eru hugsaðar til þess að fá 

foreldra til að velta framtíðinni fyrir sér, til dæmis: „Hvernig haldið þið að samskiptin þróist 

eftir tíu ár, verði þau áfram á þennan hátt?” Þannig leiðir uppeldis- og foreldrafræðari 

umræðurnar um það sem foreldrarnir sáu í myndskeiðunum. Með þessari leið er foreldrum 

gefið færi á að ræða almennt um samskipti án þess að þurfa að tala um eigin vandamál og 

þannig reynt að koma í veg fyrir að foreldrar upplifi það að verið sé að dæma þau og aðferðir 

þeirra, sem dregur úr líkum á að það verði viðhorfsbreyting hjá þeim (Thomas, 1996).  

Eins og fram hefur komið getur verið erfitt fyrir foreldra í miðri hringiðu uppeldis að átta 

sig á þeim áskorunum og vanda sem þeir þurfa að takast á við. Gott getur verið að ýta undir 

umræður sem foreldrar geta speglað sjálfa sig í til þess að hjálpa þeim að greina hvort þeir 

eigi við vandamál að etja þegar kemur að uppeldi barna þeirra. Út frá umræðunum gætu 

foreldrarnir séð þær áskoranir sem þeir kunna að standa frammi fyrir í uppeldinu og þá er í 

framhaldinu hægt að finna leiðir til þess að mæta þeim og leita lausna í gegnum aðferðir 

ígrundaðra samræðna. Sjái foreldri engar áskoranir og er ánægt með stöðuna er það líklegra 

til þess að telja vandann ekki eiga við sig (Thomas, Cooke og Scott, 2005). Með því að sækja 

námskeið um uppeldis- og foreldrafræðslu, sambærileg þeim sem þekkjast í Minnesota má 

álykta sem svo að vitund foreldra um uppeldisaðferðir þeirra eflist. Þannig verði foreldrar 

tilbúnari til að skoða sig í hlutverki sínu og gera breytingar til hins betra.  

2.2 Foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf í Minnesota.  

Nám í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf í Háskóla Íslands byggir á fyrirmynd frá University 

of Minnesota. Með námi í foreldrafræðslu lærir nemandi að skipuleggja, undirbúa og stýra 

foreldrafræðslu. Ásamt því að hlúa að vitsmuna-, tilfinninga-, menningar-, félags- og 

líffræðilegum þörfum foreldra og barna (University of Minnesota, 2019). 

Árið 1974 hófst tilraunaverkefnið „Early Childhood Family Education“ í Minnesota í 

Bandaríkjunum, hér eftir skammstafað ECFE. Starfsemin hófst með sex námskeiðum fyrir 

foreldra barna á aldrinum núll til fimm ára. Það má segja að þetta tilraunaverkefni hafi 

heppnast æði vel en í dag nýtist ECFE yfir 310.000 foreldrum og börnum á ársgrundvelli og er 
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þetta nú elsta og stærsta verkefnið af þessum toga í Bandaríkjunum (Minnestota Association 

for Family and Early Education, 2015). 

ECFE er hannað fyrir foreldra ungra barna. Unnið er út frá þeirri hugmynd að heimilið sé 

helsti námsvettvangur ungra barna og að foreldrar séu fyrstu og áhrifamestu kennararnir 

(Minnestota Association for Family and Early Education, 2015a ; Walker, 2012). Tilgangur 

ECFE samtakanna er að styrkja fjölskyldur og auka líkurnar á því að allir foreldrar geti veitt 

börnum sínum besta mögulega umhverfið til að þroskast og dafna (Walker, 2012). Bæði 

foreldrar og börn þeirra eru þátttakendur á námskeiðum þeirra ECFE, þar sem lögð er 

áhersla á að auka þroska og menntun þeirra. Heildar markmið þeirra er að efla verndandi 

þætti fjölskyldunnar og seiglu barnanna. ECFE leggur einnig mikið upp úr að styrkja samband 

og tengslanet milli þeirra foreldra og fjölskyldna sem sækja námskeiðin (Minnesota 

Association for Family and Early Education, 2015). 

Hver tími er byggður upp á svipaðan hátt, þar sem foreldrar mæta með börnum sínum og 

eru saman í einni stofu í um klukkustund, fara foreldrar þá í aðra stofu með foreldrafræðara 

en börnin verða eftir með leikskólakennara. Foreldrafræðarar stilla yfirleitt stofunni þannig 

upp að foreldrar fá rými til að ræða saman. Oftast er um stutt innlegg að ræða og myndbönd 

sýnd og svo koma umræður milli foreldra í kjölfarið sem er stýrt af foreldrafræðaranum 

(Minnesota Association for Family and Early Education, 2015). 

Markmiðum ECFE er skipt niður í átta þætti sem eru:  

1. Að efla samskipti foreldra og barna til þess að auka líkamlega vellíðan barna og ýta 

undir andlegan og tilfinningalegan þroska þeirra. Að stuðla að forvitni, seiglu, athygli, 

túlkun og ímyndunarafli barna. Að efla málnotkun og auka samskiptahæfni barnanna 

og bæta skilning þeirra og almenna þekkingu. 

2. Að foreldrar geri sér grein fyrir mikilvægi þess sem þeir gera með börnum sínum og 

hvernig gjörðir þeirra með börnunum breytast með tímanum.  

3. Að foreldar hafi þekkingu og raunhæfar væntingar til að taka þátt í og mæta þörfum 

barna sinna þegar kemur að þroska þeirra.  

4. Að foreldrar veiti viðeigandi umönnun og sýni nærgætni í samskiptum við börn og í 

umönnun þeirra.  

5. Að foreldrar og börn upplifi góð og áreynslulaus umskipti úr námskeiði fyrir ung börn 

(ECFE) yfir í leik- og grunnskólagöngu 

6. Að foreldrar taki þátt í námi og fræðslu barna sinna þegar kemur að skólagöngu. 

7. Að fjölskyldur taki þátt í formlegu og óformlegu félagslegu stuðningsneti í samfélagi 

þeirra sem styrkja foreldrafærni þeirra.  

8. Að fjölskyldur séu meðvitaðar um hvaða samfélagslegu úrræði þeim standi til boða 

(Minnesota Association for Family and Early Education, 2015).  
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Áhugavert er að hugmyndafræði ECFE gengur út frá því að allir foreldrar þurfi upplýsingar 

og stuðning til að ala upp heilbrigð börn og er markmið þeirra að efla verndandi þætti 

fjölskyldunnar. Meginmarkmið námsleiðarinnar hér á Íslandi er að undirbúa fagfólk fyrir að 

starfa með foreldrum allra barna og styrkja sjálfstraust foreldra í hlutverki sínu sem 

uppalendur með fræðslu, umræðu og ráðgjöf um þroska barna og uppeldi í víðum skilningi 

(Háskóli Íslands, 2016).  

Í foreldrafræðslu í Bandaríkjunum hefur verið sett upp grunn námskrá sem gildir fyrir alla 

foreldrafræðarar. Hún er hugsuð fyrir foreldrafræðara til að vinna eftir er þeir útbúa og 

hanna námskeið sín. Kjarninn í þeirri námskrá er hvað á að kenna foreldrum. Með þessu fá 

foreldrafræðarar sjálfræði til að vega og meta þarfir hvers foreldrahóps fyrir sig og ná því að 

sníða fræðsluna að hverjum hóp fyrir sig. Þannig veitist þeim færi á að hanna námskrá fyrir 

hvert og eitt námskeið sem hentar þörfum og væntingum hvers hóps fyrir sig (Minnestoa 

Department of Education, 2011).  

Börn og foreldrar eru þátttakendur í þessum námskeiðum. Námskeiðin eru tvo tíma í 

senn og eru haldin á virkum dögum (Minnesota Association for Family and Early Education, 

2015). Þá er gott að hafa tilgang og hugmyndafræði ECFE að leiðarljósi þegar kemur að 

faglegri sýn uppeldis og foreldrafræðara. Hafa ber í huga að íslenskt samfélag er ólíkt því sem 

gengur og gerist í Bandaríkjunum þegar kemur til dæmis að leikskólum en 97% barna hér á 

landi á aldrinum tveggja til fimm ára eru í leikskóla (Hagstofa Íslands, 2017). Þegar skoðað er 

hversu mörg fjögurra ára börn eru í leikskóla í Minnesota kemur í ljós að einungis 15% 

fjögurra ára barna eru í leikskóla. Í Bandaríkjunum eru um 41% fjögurra ára barna í leikskóla 

(U.S. Department of education, 2015; National center for educatiom statistics, 2019). Það að 

hafa börn með foreldrum sínum á sambærilegum námskeiðum hér á landi gæti því 

sannarlega verið áskorun, þar sem svo mörg börn á aldrinum tveggja til fimm ára eru í 

leikskóla yfir daginn. Skoða mætti hvort hægt væri að hafa slík námskeið um helgar eða 

seinnipart dags. Þegar skoðuð eru íslensk lög má sjá að þar er eyða þegar kemur að fræðslu 

til foreldra og til að mynda mætti endurskoða tillögu frá árinu 1994 um að efla þurfi fræðslu 

til foreldra hér á landi.  

2.3 Lög um uppeldi, foreldrafræðslu og skyldur foreldra  

Að byggja upp öfluga foreldrafræðslu er í samhljómi við þau lög sem gilda á Íslandi en í 18. 

grein laga í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins segir að aðildarríki skuli gera 

það sem í þeirra valdi stendur til að virða þá meginreglu að foreldrar beri sameiginlega 

ábyrgð á uppeldi barns og hafa skal það sem barni er fyrir bestu í huga. Til þess að tryggja og 

efla réttindi þau sem í samningum eru skulu aðildarríki veita foreldrum viðeigandi aðstoð við 

að sinna uppeldisskyldum sínum. (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
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barnsins nr 19/2013). Í 28. grein barnalaga segir að foreldrum beri að annast barn sitt og 

annast það af virðingu og umhyggju. Foreldrum ber skylda til að vernda barn sitt gegn ofbeldi 

og vanvirðandi háttsemi. Einnig að afla barni sínu lögmætar fræðslu og kenna því iðjusemi og 

siðgæði (Barnalög nr.76/2003). 

Hugmyndin um foreldrafræðslu á Íslandi er ekki alveg ný af nálinni því árið 1994 kom 

fram tillaga til þingsályktunar um foreldrafræðslu, þar sem þáverandi menntamálaráðherra 

var falið af Alþingi að beita sér fyrir því á ári fjölskyldunnar 1994 að almenn og markviss 

foreldrafræðsla yrði stóraukin í skólum landsins, fjölmiðlum og á heilsugæslustöðvum með 

það að markmiði að gefa foreldrum kost á að fræðast um ýmsa þætti sem snúa að mikilvægi 

foreldrahlutverksins. Þar kom fram hugmynd um að skipaður yrði vinnuhópur sem kæmi 

með tillögur um æskilegt inntak, form og umfang foreldrafræðslu á fyrrgreindum stöðum 

fyrir 1. nóvember 1994. Samþykkt var að vísa málinu til menntamálanefndar. Á vef Alþingis 

má sjá að ferli málsins lauk við fyrri umræðu og er ekki að sjá að þetta mál hafi verið tekið 

upp aftur síðan þá (þingskjal nr. 726/1994). Í dag eru einu lögin sem til eru um 

foreldrafræðslu í ljósmæðralögum en þar segir: „Ljósmæður annast eftirlit með barnshafandi 

konum og foreldrafræðslu um meðgöngu og fæðingu. Ljósmæður starfa að fæðingarhjálp og 

mæðravernd“ (Ljósmæðralög 67/1984). Á vissan hátt má segja að ákveðin afturför hafi átt 

sér stað þegar markmið laga um almenna fullorðinsfræðslu féllu úr gildi árið 2010 (Lög um 

framhaldsfræðslu 27/2010). Í þeim var lögð áhersla á að skapa fullorðnum skilyrði til aukins 

þroska og alhliða menntunar sem nýtist í starfi og fjölskyldulífi ásamt því að stuðla að virkri 

þátttöku í samfélaginu (Lög um almenna fullorðinsfræðslu 47/1992). Ekkert er minnst á 

þessa þætti í yngri lögunum.  

Til þess að átta mig á því hvernig best er að nálgast fullorðna námsmenn skoðaði ég 

kenningar um nám fullorðinna. Þessar kenningar hafði ég að leiðarljósi er ég var að útbúa 

námskeiðið.  

2.4 Nám fullorðinna 

Þegar kemur að námi fullorðinna er margt sem hafa ber í huga og þá sérstaklega þegar fræða 

á foreldra um uppeldi. Reynslan er mikill kennari, sem segir okkur að þeir atburðir sem 

manneskja gengur í gegnum yfir ævina mótar hana, það er að segja reynslan hefur áhrif á 

það hvað lærist og er það sem mótar okkur sem manneskjur (Gagné, 1977; Merriam og 

Bierema, 2014).  

Bandura (1997) taldi ólíklegt að fólk tækist á við verkefni án þess að trúa því sjálft að það 

réði við verkefnið og gæti náð settu markmiði. Hér er um að ræða trú á eigin getu (e. self-

efficacy) við ákveðnar aðstæður á ákveðnu sviði. Athygli hans beindist meira að vitsmunalífi 
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fólks en atferli. En þó talaði hann um að fólki væri fært að stjóra eigin atferli þegar það sæi 

fyrir sér afleiðingar gjörða sinna og notaði hann þá hugtakið sjálfsstjórn (e. self-regulation). 

Uppeldisfræði (e. pedagogy) og kennslufræði fullorðinna (e. andragogy) eru skyld 

hugtök, það fyrra táknar listina og fræðin á bak við kennslu og uppeldi barna en það seinna 

táknar að aðstoða fullorðna við nám. Munur er á því hvernig börn og fullorðnir læra og því 

hefur Knowles (1984) talað um „andragogy“ þegar hann fjallar um nám fullorðinna til þess að 

aðgreina það frá námi barna. Megin munurinn er að fullorðnir byggja á reynslu sinni á meðan 

börn eru að öðlast reynslu og læra í gegnum hana (Knowles, 1984). Reynslan og sá þroski 

sem fullorðnir búa yfir geta orðið hvati þeirra til náms og það er það sem skilur þá frá yngri 

námsmönnum (Merriam og Caffarella, 2007). 

„Andragogy“ módel Knowles (1984) samanstendur af sex þáttum: 

1. Fullorðnir námsmenn þurfa að vita tilgang með náminu og hvaða nýja vitneskju 

námið mun færa þeim.  

2. Þá þarf að virða sjálfstæði þeirra og taka tillit til þess að hinn fullorðni námsmaður 

finni að hann hafi eitthvað um sitt nám að segja, að honum sé treyst og að hann finni 

til ábyrgðar og fái frelsi til að stýra sér sjálfur.  

3. Reynslan hefur mikið að segja þegar kemur að námi fullorðinna, bæði getur hún haft 

jákvæð og neikvæð áhrif á nám. Þegar fullorðinn einstaklingur nær að tengja nám við 

reynslu sína er hann líklegri til að tileinka sér það. Reynslan getur haft neikvæð áhrif 

að því leyti að hún getur takmarkað fullorðinn einstakling í að læra meira, hafi hann 

til dæmis neikvæða reynslu af námi.  

4.  Fullorðnir þurfa að vera tilbúnir til að læra og vilja það sjálfir. En sjái þeir tilgang með 

náminu eru þeir viljugri til að læra, þeir þurfa einnig að ná að tengja námið við þær 

aðstæður sem þeir eru í þá stundina. Hvort sem það tengist starfi þeirra eða 

persónulegum högum.  

5. Fullorðnir námsmenn eru viljugri til að læra nái þeir að tengja námið við veruleika 

eða vanda sem þeir þekkja. Takist að tengja námið við raunverulegar aðstæður er 

líklegra að þekking sitji eftir, skilningur og hæfni aukist og gildismat og viðhorf 

breytist.  

6. Fullorðnir námsmenn þurfa hvata til náms, hvort sem um ræðir innri eða ytri. Sá innri 

getur snúið að því að efla þekkingu sína, styrkja sjálfan sig og bæta sjálfsímynd sína 

eða lífsgæði. Ytri hvatinn getur snúið að launum eða vilja til að efla sig til þess að 

öðlast tækifæri á nýju starfi eða stöðuhækkun.  

Til þess að fullorðnir námsmenn nái að viðhalda sjálfsmynd sinni þarf að virða sjálfstæði 

þeirra, koma fram við þá af virðingu og veita þeim ábyrgð ásamt frelsi til að stýra sér sjálfir 
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(Knowles, Hotlon og Swanson, 2011; Merriam og Bierema, 2014). Fullorðnir þurfa að sjá 

tilgang með náminu og sýnilegan árangur, ákveðið öryggi felst í því að vita hvað það er sem 

bíður þeirra þegar kemur að námi (Knowles, Hotlon og Swanson, 2011). Eins og áður segir er 

reynslan stór þáttur í lífi fullorðinna einstaklinga og í henni leynist viska. Einstaklingar geta 

haft ólíkan bakgrunn, mismunandi þarfir og valið að fara ólíkar leiðir þegar kemur að því að 

tileinka sér nýja þekkingu. Hafa ber í huga að reynslan getur haft þau áhrif að hún aftri 

einstaklingi í námi þar sem hann er fastur í viðjum vanans hvað varðar hugsanir sínar og 

vinnubrögð (Knowles, Hotlon og Swanson, 2011). Ein leið til að ýta eigin reynslu til hliðar er 

að stuðla að hópavinnu þar sem hver og einn fær tækifæri til að miðla reynslu sinni. 

Samræður eru einnig góð leið til að miðla reynslu hvort sem er milli nemenda og kennara 

eða milli nemenda. Því skiptir máli að grundvöllur fyrir samræður sé til staðar þegar kemur 

að námi fullorðinna. Með því að skapa vettvang fyrir samræður í námi fullorðinna fær hver 

og einn tækifæri til að máta sig og reynslu sína við reynslu annarra sem getur orðið til þess 

að hugsanaháttur breytist og fólk nái að tileinka sér nýja þekkingu (Knowles, Hotlon og 

Swanson, 2011; Thomas, 1996).  

Til þess að nám eigi sér stað þurfa fullorðnir að vera reiðubúnir til þess að læra, það er að 

segja námsframboðið þarf að henta þörfum þeirra og aðstæðum (Knowles, Hotlon og 

Swanson, 2011; Merriam og Bierema, 2014). Það skiptir því máli að það takist að laga 

námsefnið að þörfum viðkomandi hóps og kenna það sem er gagnlegt þeim á þeirri stundu 

sem fræðslan fer fram (Knowles, Hotlon og Swanson, 2011). Það er til dæmis harla ólíklegt 

að fræðsla um þarfir unglinga höfði til nýbakaðra foreldra fyrsta barns. Þá eru fullorðnir 

frekar reiðubúnir að læra þegar breytingar eiga sér stað í lífi þeirra og þegar þeir færast á 

milli þroskastiga (Knowles, Hotlon og Swanson, 2011). 

Nám fullorðinna þarf að hafa tilgang eins og að læra hvernig á að leysa tiltekinn vanda, ná 

valdi á aðstæðum eða fræðast um viðfangsefni sem snýr að þeim og aðstæðum þeirra. 

Fullorðnir einstaklingar vilja fá verkfæri eða aðferð sem nýtist þeim við tilteknar aðstæður. 

Þá er líklegra að þekkingin sitji eftir þegar námið tengist raunverulegum aðstæðum (Knowles, 

Hotlon og Swanson, 2011; Merriam og Biemera, 2014 ).  

Æði misjafnt er hvernig við lærum og hafa ber í huga að leita þarf margra leiða til þess að 

koma fræðslu til foreldra til skila. Ýmsar kenningar eru til um nám og valdi ég að skoða 

nokkrar þeirra og finna þannig hverjar þeirra ég taldi henta til að nota með foreldrum.  

2.5 Námskenningar 

Til eru þó nokkrar kenningar um nám, foreldrafræðslan byggir hvað mest á eftirfarandi 

námskenningum: Atferlismótun (e. behaviorism), félagslegt nám (e. social cognitive), 
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hugsmíðahyggja (e. constructivism) og umbreytandi nám (e. transformative learning) því 

verða þessum kenningum gerð skil hér á eftir.  

Samkvæmt atferlismótun felur nám í sér breytingu á hegðun (Merriam og Bierema, 

2014). Atferlissinnar segja að hegðun sé viðbrögð við áreiti í umhverfi okkar. Þannig er hægt 

að móta hegðun með því að hafa áhrif á áreitið. Hegðun er styrkt með jákvæðum eða 

neikvæðum þáttum og þannig er dregið úr hegðun eða hegðun aukin eftir því hvaða 

viðbrögð hegðunin fær (Skinner, 1971). Atferlismótun á sér stað allt um kring, þannig eiga 

fullorðnir það til að verðlauna sig þegar þeir ná ákveðnu marki, til dæmis í líkamsræktinni og 

foreldrar hrósa börnum sínum fyrir góða hegðun og velja á stundum að hunsa neikvæða 

hegðun til þess að draga úr henni (Merriam og Bierema, 2014). Talið er að atferlismótun sé 

svo samofin daglegum venjum okkar og störfum að við tökum oft ekki eftir því. Eins og áður 

segir eru margar kenningar til um nám fullorðinna og ekki hægt að taka eina fram yfir aðra, 

en það má þó ekki vanmeta þau áhrif sem jákvæð styrking hefur (Merriam og Bierema, 

2014). 

Félagslegt nám á sér stað í félagslegu samhengi, en með því að fylgjast með gjörðum 

annarra öðlast fólk þekkingu, skilning á reglum, færni, aðferðir, trú og viðhorf (Merriam og 

Bierema, 2014). Nám á sér ekki eingöngu stað vitsmunalega samkvæmt þessari kenningu 

heldur má í raun segja að um herminám sé að ræða þar sem einstaklingurinn fylgist með 

gjörðum annarra, mátar þær og tileinkar sér þær að lokum (Merrian og Bierema, 2014).  

Samkvæmt hugsmíðahyggjunni byggist nám á fyrri reynslu, námið felst í því að skapa 

meiningu út frá fyrri reynslu, eða reynslan verður merkingarbær fyrir einstaklinginn í gegnum 

námið (Wenger, 1998). Vygotsky (1978) taldi einnig að nám byggði á fyrri reynslu og taldi 

hann það vera félagslegt ferli, þar sem nemandi er staddur á ákveðnum stað í þroska sínum 

en færist yfir á það sem hann kallaði svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal 

development) með aðstoð kennara. Þannig verður nemandinn með tímanum sjálfstæðari í 

náminu og nær á endanum tökum á því upp á eigin spýtur.  

Dewey (2000/1938b) taldi nám vera ævilangt ferli þar sem fyrri reynsla er aðlöguð nýjum 

aðstæðum. Aðferðir eins og að skapa samræður við kennarann og milli nemenda, ásamt því 

að byggja á fyrri þekkingu um það sem rætt er áður en hugmyndir og kenningar fræðarans 

koma fram, eru leiðir sem byggja á kenningum hugsmíðahyggjunnar (Merriam og Bierema, 

2014).  

Mezirow (1991) setti fram kenningu um umbreytandi nám. Þar segir hann að hægt sé að 

tala um umbreytandi nám þegar reynslan verður merkingarbær fyrir einstaklinginn í 

tengslum við nám hans og það sé þá sem nám hafi átt sér stað. Það er að segja þegar fólk 

upplifir nýja reynslu eða breytingar eiga sér stað hjá því getur það orðið til þess að skoðanir 

og viðhorf þess breytast. Hann taldi einnig að fólk verði að hugsa gagnrýnið um reynslu sína, 
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ræða hana og bregðast við reynslunni með því að koma henni í framkvæmd til þess að hægt 

væri að tala um umbreytandi nám (Merriam, Caffarella, Baumgartner, 2007). Þetta eru þær 

kenningar sem ég nýtti mér er kom að því að útbúa og skipuleggja námskeið fyrir foreldra 

leikskólabarna.  

2.6  Að útbúa og skipuleggja námskeið 

Í upphafi skyldi endinn skoða á vel við þegar kemur að því að hanna námskeið. Áður en hafist 

er handa við undirbúning þarf að skoða hvaða markmiðum skal ná fram hjá þeim sem 

námskeiðið sækja (Mager, 1997). Finna þarf út hvaða snið hentar hverju námskeiði. Dæmi 

um snið er vinnustofa (e. workshop) en það á við þegar hópur hittist augliti til auglitis. 

Námskeið (e. courses) eða kennslustundir (e. classes) er annars konar snið sem á við þegar 

hópur fólks hefur skráð sig til þátttöku eða hefur verið skráður og hittist á fyrirfram 

ákveðnum tíma, þar sem markmiðið er að læra eða fræðast um ákveðið efni með 

leiðbeinanda eða kennurum. Slík námskeið eða kennslustundir geta átt sér stað í 

menntastofnun, á vinnustað eða öðrum samfélagslegum vettvangi eins og kirkju eða hjá 

góðgerðarsamtökum. Þegar um er að ræða vinnustofu er lögð áhersla á samvinnu og þannig 

tileinkar hópurinn sér nýja þekkingu eða færni innan fyrirfram ákveðins viðfangsefnis. 

Áhersla er á að þátttakendur nái að nýta sér þá þekkingu eða lærdóm sem þeir öðlast í 

raunaðstæðum, hvort sem um ræðir aukna færni í foreldrahlutverki þeirra eða nýja þekkingu 

sem snýr að starfsvettvangi viðkomandi (Caffarella og Daffron, 2013).  

Til þess að útbúa námskeið eða kennslu eru ýmsar leiðir til, þannig er hægt að notast við 

þankahríð (e. brain storming) þar sem hugmyndir fá að flæða og hefur þessi aðferð verið 

einkar hentug þegar nokkrir koma saman að því að hanna námskeið (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999b). Sá sem stýrir fræðslunni hefur mikið um það að segja hver upplifun þátttakenda á 

námskeiðum er. Caffarella og Daffron (2013) benda á að atriði eins og að þátttakendur átti 

sig á hlutverki leiðbeinandans, að þeir finni fyrir öryggi, að leiðbeinandinn sé ekki spar á að 

koma með dæmi og reynslusögur ásamt því að gleði og húmor komi við sögu hafi mikil áhrif 

og séu vel þess virði að hafa í huga og reyna að tileinka sér. Því þarf að greina hver 

námsþörfin er hjá þeim markhópi sem hugsanlega mun sækja námskeiðið. Þá er komið að 

framkvæmd námskeiðsins og að lokum þarf að meta og endurbæta það sem betur má fara 

(Mager, 1997). Þegar kemur að því að skoða námsþörfina þarf að hafa í huga hverjir sækja 

námskeiðið og hvað á að kenna. Efnið þarf að höfða til þeirra sem fræðsluna sækja og það 

þarf að vera þannig að það bæti einhverju nýju við fyrri vitneskju (Mager, 1997). 

Hluti af skipulagi kennara og þeirra sem eru með námskeið eða fræðslu er að útbúa 

kennsluáætlun. Hægt er að útbúa bæði langtíma kennsluáætlun eða kennsluáætlun fyrir 

einstakar kennslustundir. Við gerð kennsluáætlunar getur verið gott að styðjast við fyrirfram 
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útbúin form eða eyðublöð (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). Þegar kemur að fræðslu fyrir 

foreldra skiptir máli að vera vel undirbúin og hafa námskrá til þess að fara eftir. En gott 

skipulag eða vel útfærð námskrá segir ekki til um gæði fræðslunnar, þar kemur til reynsla og 

öryggi foreldrafræðarans (e. parent educator). Gæði stundanna fer að mestu leyti eftir því 

hversu reyndur foreldrafræðarinn er (Campell og Palm, 2004). Þannig hefur reynslulítill 

foreldrafærðari skilning á því hvernig fullorðnir læra á meðan foreldrafræðari með meiri 

reynslu nær að greina þarfir foreldra og útbýr fræðsluefni til að mæta ólíkum þörfum þeirra. 

Reyndur foreldrafræðari lætur það ekki slá sig út af laginu að fá spurningar frá foreldrum, 

heldur nýtir hann þær til þess að skapa umræður (Campbell og Palm, 2004).  

Að lokum skal nefna að val á rými hefur mikið að segja og þarf það að henta því 

námskeiði eða námsferli sem á sér stað. Þá þarf að huga að tímasetningum, að þær miðist 

við þarfir þeirra sem námskeiðið sækja. Huga þarf vel að öllum smáatriðum en smáatriðin 

geta orðið að stórmáli sé hugað ekki vel að þeim eða þau gleymist. Þannig skipta þættir eins 

og góðir stólar, lýsing, loftun og síðast en ekki síst tæknimál í rýminu miklu máli (Caffarella og 

Daffron, 2013).  

Öryggi og framkoma uppeldis- og foreldrafræðara hefur hvað mest að segja um hvernig 

námskeið tekst til (Campell og Palm, 2004). Þó umhverfið spili stórt hlutverk og hefur mikið 

að segja þarf uppeldis- og foreldrafræðari fyrst og fremst að skoða sýna faglegu sýn og gildi 

til þess að geta gert sér betur grein fyrir því hvernig hann vill starfa. 

2.7  Fagleg sýn og gildi 

Þegar fagleg sýn er í mótun er gott að huga að faglegri starfskenningu en út frá samspili 

fagþekkingar, framkvæmdar, ígrundunar og siðferðilegra gilda verður til skilningur sem 

mótar faglega starfskenningu kennara (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). Starfskenningu kennara 

má einnig heimfæra yfir á uppeldis- og foreldrafræðara en starfskenning er bæði fagleg og 

persónuleg. Hún er fagleg þar sem hún byggir á þekkingu og reynslu kennarans en þar sem 

einkenni og hæfni kennarans hafa ávallt áhrif verður hún persónuleg. Þar hafa þættir eins og 

sýn viðkomandi á lífið, viðhorf og gildi áhrif (Handal og Lauvås, 2000). 

 Það er hæfni einstaklings sem kveikir áhuga hans á því sem hann er að fást við og skortur 

á hæfni að hans mati er það sem dregur úr honum (Bandura, 1997). Trúin á eigin getu fleytir 

einstaklingnum langt og hún hefur áhrif á frammistöðu hans. Þannig verður hún hluti af 

hæfni einstaklingsins. Hæfni felst ekki einvörðungu í hvar vitneskja, skilningur og færni 

einstaklings liggur heldur hvernig hann beitir eða nýtir sér vitneskju, skilning eða færni sína í 

athöfnum sínum (Markus, Cross og Wurf, 1990). Persónulegir þættir geta til dæmis verið 

húmor en hann getur verið góð leið til að miðla hugmyndum, tilfinningum og skoðunum og 

til þess að hann virki þarf að deila honum, þannig getur hann sameinað fólk, létt 
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andrúmsloftið og bætt samskipti. Húmor er góð leið til að minnka streitu og losa um stress. 

Þá getur húmor verið heilandi og aukið jákvæða upplifun eða reynslu fólks (Crawford, 1994; 

Thomas, 2019).  

Í gegnum samræður fagmanna og kerfisbundna gagnrýna ígrundun þróast meðvituð 

fagleg starfskenning sem verður til þess að fagmennska þróast. Hafdís Guðjónsdóttir og Mary 

Dalmau þróuðu amboð og ferli til að lýsa, skrá og skapa umræður um starfskenningu. 

Hugsunin þar á bak við er að sýna tengsl og samspil framkvæmdar við fræðilega þekkingu og 

siðfræðileg rök, þessi amboð teikna þær upp sem þrjú tannhjól þar sem eitt stendur fyrir 

framkvæmd, annað fræðilega þekkingu og það þriðja fyrir siðfræðileg rök (Hafdís, 2004).  

Á bak við hugtakið framkvæmd er starf uppeldis- og foreldrafræðarans. En í starfinu 

felast meðal annars tengsl við samstarfsfólk og foreldra ásamt undirbúningi og mati á eigin 

starfi svo fátt eitt sé nefnt. Á bak við fræðilega þekkingu er tækifæri til að útskýra allt það 

starf sem á sér stað og skilninginn á bak við framkvæmdina, tengslin við kenningarnar og 

fræðileg viðmið. Siðfræðin tengist þá gildum og viðhorfum fræðarans og endurspeglar það 

sem þeir standa fyrir sem fagmenn (Hafdís, 2004).  

Gildi eru grunnur skoðana okkar og afstöðu til lífsins sem endurspeglast í samskiptum, 

athöfnum og siðferðiskennd okkar. Þegar við erum meðvituð um lífsgildi okkar verða 

markmiðin þegar kemur að uppeldi og menntun okkur ljósari (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007). Hægt er að tala um innri og ytri virðingu, innri virðing snýr að einstaklingnum sjálfum 

og því að hann beri virðingu fyrir sjálfum sér, honum er annt um sjáflan sig og sína andlegu 

og líkamlegu líðan. Ytri virðing snýr þá að samborgurum okkar og að geta sett sig í spor 

annarra og finna til samkenndar. Lögmál virðingarinnar er að sá sem sýnir og ber virðingu 

fyrir þeim sem hann á í samskiptum við öðlast virðingu þeirra. Sá sem sýnir ekki virðingu 

getur þá ekki ætlast til þess að vera sýnd virðing. Foreldri sem ekki virðir barnið sitt getur 

ekki vænst þess að barnið sýni þeim virðingu því börn læra það sem fyrir þeim er haft 

(Gunnar Hersveinn, 2005).  

Ritað hefur verið um fræði með litlu f-i og stóru F-i. Þar sem reynslan sem kennarinn býr 

yfir eru fræði með litlu f-i en þær kenningar sem hann lærir um í námi sínu þá Fræði með 

stóru F-i. Með því að samþætta þessi fræði mótast á endanum fagaðilinn (Hafþór 

Guðjónsson, 2005). Til þess að ná að eflast og þroskast faglega skiptir máli að ná að ígrunda 

fræðin (e. reflective practice), hugmyndafræðina á bak við ígrundun fræðanna má rekja allt 

aftur til Dewey sem kemur fram með hugtakið ígrunduð hugsun. Það sem meðal annars 

einkennir ígrundaða hugsun er að hún er: „virk, stöðug og vendileg athugun á hvaða skoðun 

eða tilgátu sem vera skal í ljósi þeirra raka sem styðja hana og frekari niðurstaðna sem hún 

bendir til“ (Dewey, 2000/1938a, bls 47). Það er að segja ígrunduð hugsun er ítarlegri en 
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almennar hugsanir og hún felur í sér meðvitaða viðleitni til að reisa skoðun sína á traustum 

grunni raka og sannana.  

Ígrunduð framkvæmd (e. reflective practice) má segja að sé hagnýtt módel til að styðja 

við faglegan þroska foreldrafræðara, sem sameinar þekkingu, gildi, viðhorf, færni og 

tilfinningar (Campell og Palm, 2004). Ígrunduð framkvæmd er einnig rakin til Dewey sem lýsir 

þessu á almennan hátt sem hugsunarhætti sem felur í sér tortryggni, ráðgátu og huglæga 

erfiðleika. Þá nefndi hann þrjú grunnviðhorf sem undirstöðu ígrundaðra fræða en þau eru 

opinn hugur (e. open mindedness), ábyrgð (e. responsibility) og að helga sig fræðunum af öllu 

hjarta (e. wholeheartedness). Að vera með opinn huga er þráin til að vita meira og halda 

áfram að spyrja spurninga, það er að segja að halda áfram að þróast í starfi. Í uppeldis- og 

foreldrafræðslu lýsir þetta sér í því að hlusta á foreldra, rannsakendur og samstarfsfélaga til 

að öðlast aukinn skilning á margbreytileikanum sem uppeldi og fræðsla til foreldra felur í sér. 

Ábyrgðin felst í skuldbindingunni gagnvart því að efla fagið og fagvitund til þess að bæta hag 

fjölskyldunnar og samfélagsins í heild þegar fram líða stundir. Að helga sig fræðunum af öllu 

hjarta felur í sér ástríðuna sem leyfir kennurum að taka áhættu, fylgja hugmyndafræði sinni 

og siðferði þrátt fyrir að hugmyndafræði þeirra feli í sér að brjótast úr viðjum vanans með því 

að þróa með sér eigin kennsluaðferðir og láta ekki efasemda raddir draga úr sér (Campell og 

Palm, 2004). Eins og sjá má felur hugsun Dewey (2000/1938a) um ígrundaða framkvæmd í 

sér hugmyndafræði hans um menntun og má segja að hún endurspegli grunnstoðir 

framsækinnar menntunar. Hugsun hans á enn þá við í dag og fellur hún vel að uppeldis- og 

foreldrafræðslu (Campell og Palm, 2004).  

Hafa ber í huga að kennsla getur verið flókið starf og lærist ekki einvörðungu í gegnum 

fræðin, heldur þarf að stunda fræðin og æfa þau, ásamt því að aðlaga hugmyndir sínar að 

þeim vettvangi sem starfa skal á. Æfingin er það sem skapar meistarann og við lærum mest á 

því að stunda verkin og læra af reynslunni. Þá þarf að vera tækifæri til þess að rýna í og ræða 

þá reynslu sem fæst á vettvangi. Á þann hátt fær kennari færi á að öðlast sýn á það hvernig 

hann vill starfa (Dewey, 2000/1938a; Hafþór Guðjónsson, 2011;). Með leiðsagnarnámi gefst 

færi á að stunda verkin og æfa. Markmið leiðsagnanáms er meðal annars að veita nema færi 

á að aðlagast væntanlegum starfsvettvangi auk þess að að öðlast almenna þjálfun fær hann 

tækifæri til þess að yfirfæra þekkingu sína úr fræðunum í raunaðstæðum. Ásamt því að fá 

færi til að ígrunda sína faglegu sýn (Hafdís, 2004; Ragnhildur, 2015).  

Til þess að átta mig á faglegri sýn minni og gildum nýtti ég mér aðferðir þær sem 

Korthagen (2013) setti upp í módeli sínu er hann kallar laukmódel og þannig greindi ég þá 

kjarnatrú sem ég hafði um mig, hér á eftir verður fjallað um þessa þætti. 
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2.8 Laukmódel og kjarnatrú  

Til þess að ná að öðlast faglega sýn þarf að skoða gildi sín, sem felur í sér að líta inn á við og 

átta sig á þeirri kjarnatrú sem við höfum og hvað það er sem hefur leitt okkur þangað sem 

við erum stödd. Korthagen (2013) þróaði módel sem hann kallar laukmódel (e. the onion 

model). Módelið byggir á sex lögum, hvert lag felur í sér ákveðna ígrundun þar sem leitast er 

við að svara spurningum sem hver á sinn hátt kallar á faglega ígrundun. Með því að fara í 

gegnum hvert lag næst dýpri og markvissari ígrundun eða kjarna ígrundun (e. core refletion), 

hér á eftir verður sagt frá hverju lagi fyrir sig.  

• Fyrsta lagið, umhverfið, (e. the environment) felst í því að skoða umhverfið, eða 

það sem er utan við manneskjuna sjálfa. Hér þarf að spyrja sig hvað er það sem ég 

er að takast á við? 

• Annað lag, hegðun, (e. behavior) snýr að hegðun eða því hvernig einstaklingurinn 

bregst við áreiti, hvað er það sem truflar hann og veldur viðbrögðum eins og 

pirringi, reiði eða öðrum varnarviðbrögðum. Hér þarf að spyrja sig: hvað geri ég? 

• Þriðja lag, hæfni, (e. competencies) segir til um hæfni einstaklingsins, eins og 

hæfni til að takast á við ágreining eða vinna að ákveðnum verkefnum. Hér getur 

einstaklingurinn spurt sig: að hverju stefni ég? 

• Fjórða lagið, trú okkar og gildi (e. believe) snýr að trú og gildum einstaklingsins í 

sinn garð og til eigin getu. En með því er verið að vísa til hugmynda hvers og eins 

um umhverfi sitt, hvernig það virkar og hvernig það á að virka. Þetta eru þættir 

sem við erum á stundum ómeðvituð um. Hér spyr einstaklingur sig: hverju trúi ég? 

• Fimmta lagið, er um faglega sjálfsmynd einstaklingsins (e. professional identity). 

Hér er það hugmyndin um það hvernig fagaðilinn upplifir sjálfan sig og hugmyndir 

sínar um sig sjálfan. Hér er oft stærsta hindrunin sem glíma þarf við. Hér er það 

trúin á eigin getu sem þarf að sigrast á. Hér spyr einstaklingurinn: hver er ég?  

• Sjötta og síðasta lagið, felst í markmiðinu eða köllun (e. mission). Hér er verið að 

skoða kjarnann eða hver sé ástæða þess að einstaklingurinn velur sér kennslu sem 

ævistarf. Hvað er það sem veitir einstaklingunum innblástur og hvað er það sem 

gefur merkingu og tilgang í starfi og lífi viðkomandi. Hér spyr einstaklingurinn sig: 

hvað er það sem hvetur mig áfram? 

Á meðan fimmta lagið hefur með það að gera hvernig einstaklingurinn upplifir sjálfan sig 

og hugmyndina um sig sjálfan snýr sjötta lagið að reynslunni, að því að vera hluti af 

merkingarbærri heild og í sátt við einstaka einingar innan samfélagsins eins og fjölskylduna, 

félagstengda hópa, menningu og umheiminn.  
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Kjarnatrú (e. core beliefs) er sú trú sem einstaklingur hefur um sig sjálfan. Kjarnatrú myndast 

í æsku og getur verið nokkuð langlíf og erfitt getur verið að breyta henni. Hún tengist oft 

erfiðum tilfinningum (Kloppers, e.d.). Dæmi um kjarnatrú gæti verið að einstaklingur telji 

sjálfum sér trú um að hann geti ekki lært eða nái ekki að tileinka sér nýja þekkingu. Kjarnatrú 

getur til dæmis valdið því að við erum inni í okkar þægindahring. Öll eigum við það til að 

festast í þægindahringnum, erum í vinnu sem okkur leiðist en látum okkur hafa það því hún 

er svo þægileg. En þetta er þó kannski ekki sú vinna sem fólk langar að stunda. Það er einmitt 

þegar fólk stígur út úr þægindahringnum að ævintýrin geta gerst (Daníel Geir Moritz, 2013). 

Með því að skoða spurningar þær sem laukmódelið byggir á má betur átta sig á faglegri sýn 

sinni.  

2.9 Samantekt 

Hér að ofan hefur komið fram að það er í raun ekki einkahlutverk foreldra að ala upp börn 

heldur er það einnig hlutverk samfélagsins eins og lög segja til um. Í svörum frá rúmlega 200 

foreldrum kom fram að þeim reyndist erfitt að samræma vinnu og heimili og þau upplifðu 

tímaskort þegar kom að uppeldi barna sinna. Auk þess taldi þriðjungur þeirra erfitt að halda 

uppi aga og reglum.  

Það má segja að foreldrahlutverkið sé ferli sem er þroskandi fyrir flesta foreldra . Það er 

þó ekki sjálfgefið að svo sé. Það má þó ætla að með aukinni meðvitund foreldra um hlutverk 

sitt aukist þroski þeirra. En því meðvitaðri sem foreldrar eru því meiri skilning sýna þeir á 

þroska barns síns og á eigin þroska.  

Ekki eru til nein lög um foreldrafræðslu. Árið 1994 kom fram þingsályktunartillaga um að 

auka foreldrafræðslu og var samþykkt að vísa tillögunni til menntamálanefndar en þar virðist 

tillagan vera stödd í dag, nú 25 árum síðar. Það er því svo í dag að einu lögin um 

foreldrafræðslu á Íslandi eru ljósmæðralög (67/1984) þar sem fram kemur að ljósmæðrum 

beri skylda að fræða verðandi foreldra um meðgöngu og fæðingu.  

Þegar kemur að fræðslu fyrir fullorðna ber að hafa í huga að þeir vilja sjá tilgang með 

námi sínu og hafa hvata af fræðslunni eða náminu. Veita þarf tækifæri til þess að skapa 

umræðu bæði milli þeirra sem fræðsluna sækja og við þann sem stýrir fræðslunni. Líklegra er 

að þekking sitji eftir þegar fullorðnir einstaklingar fá verkfæri eða aðferð sem nýtist þeim í 

aðstæðum sínum. Það er því mikilvægt að sníða fræðsluna að þeim sem hana sækja. 

Atferlismótun, hugsmíðahyggja og félagslegt nám eru kenningar sem gerð voru skil hér að 

ofan í tengslum við nám fullorðinna. En samkvæmt atferlismótun felur nám í sér breytta 

hegðun. Hugsmíðahyggjan fjallar um að nám byggi á fyrri reynslu og þegar reynsla verður 

merkingarbær fyrir einstaklingnum á nám sér stað. Félagslegt nám byggir á því að við lærum 
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það sem fyrir okkur er haft, það er að segja nám á sér stað í félagslegu samhengi, þar sem 

einstaklingurinn fylgist með gjörðum annarra og öðlast þannig þekkingu og skilning.  

Foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf í Minnesota gengur út frá því að allir foreldrar þurfi 

upplýsingar og stuðning til að ala upp heilbrigð börn. Þar sem verið er að móta fagstétt 

uppeldis- og foreldrafræðara getur verið gott að hafa tilgang og hugmyndafræði ECFE að 

leiðarljósi en um leið að laga hugmyndafræðina að íslensku samfélagi.  

Þegar fagleg sýn er í mótun þarf að huga að faglegri starfskenningu. Skilningur á 

fagþekkingu, framkvæmd, ígrundun og siðferðilegum gildum eru þeir þættir sem fagleg 

starfskenning byggist á. Starfskenning er bæði fagleg og persónuleg, þar sem hún byggir á 

þekkingu og reynslu, auk þess sem persónulegir þættir munu alltaf hafa áhrif líkt og lífsýn, 

viðhorf og gildi. Það má segja að persónuleg reynsla sé líka ákveðin fræði, eða fræði með litlu 

f-i og fagþekkingin, kenningar og nám eru þá fræði með stóru F-i með því að samþætta þessi 

fræði mótast á endanum fagaðilinn. 

Persónuleg einkenni hafa alltaf áhrif á starfskenningu og því er mikilvægt að skoða sjálfan 

sig og kjarna sinn og þannig reyna að átta sig á starfskenningu sinni. Kjarnatrú getur verið 

ansi lífseig og það þarf mikið til að hrófla við henni. En það er hægt, það þarf bara að hafa 

fyrir því.  
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3 Aðferð og aðferðafræði  

Hér á eftir verður sagt frá viðfangsefni rannsóknarinnar, tilgangi hennar og markmiði. Þá 

verður sagt frá hvaða aðferð ég valdi til þess að leita svara við rannsóknarspurningunum: 

Hvernig birtist starfskenning mín sem foreldrafræðari í vinnu minni við að móta og stýra 

námskeiði fyrir foreldra á leikskólastigi? Hvaða lærdóma get ég dregið af þeirri reynslu að 

undirbúa og stýra námskeiði fyrir foreldra? Farið verður yfir hverjir þátttakendur 

rannsóknarinnar voru, hvaða gögn voru notuð og hvernig greining þeirra fór fram. Að lokum 

verður komið inn á þau siðferðilegu atriði sem að rannsókninni snúa. 

3.1 Viðfangsefni rannsóknarinnar  

Viðfangsefni mitt var að rannsaka hvernig ég vildi starfa sem uppeldis- og foreldrafræðari, 

með því að skoða sjálfa mig, starfskenningu mína og gildi mín. Til þess að ég næði að átta mig 

á hlutverki mínu skipulagði ég og stýrði námskeiði með foreldrum leikskólabarna um uppeldi 

og þær áskoranir sem foreldrar kunnu að mæta í uppeldinu.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að móta faglega sýn mína á það hvernig ég vil starfa í 

komandi framtíð og hvaða gildi ég vil hafa að leiðarljósi í starfi mínu. Markmið mitt var að 

skoða sjálfa mig sem verðandi uppeldis- og foreldrafræðari með því að undirbúa og stýra 

námskeiði með foreldrum.  

Til þess að finna svarið við rannsóknarspurningu minni fannst mér aðferð 

starfendarannsókna henta best, þar sem ég rýndi í þá reynslu sem ég hafði öðlast um leið og 

ég skoðaði sögu mína til að átta mig á því hvað það var sem hafði leitt mig á þann stað sem 

ég var á þegar þessi rannsókn var gerð. Ég skipulagði og stýrði námskeiði fyrir foreldra þar 

sem ég var með fræðslu um uppeldishætti og í framhaldi af þeirri fræðslu leiddi ég umræður 

um uppeldishætti. Eftir umræðurnar kom fræðsla um hvers vegna þarf að setja börnum 

mörk og í framhaldi af því umræður um þær áskoranir sem upp kunna að koma í 

uppeldishlutverki foreldra.  

Áður en farið var af stað við að hanna námskeið fyrir foreldra skoðaði ég hvert markmiðið 

með slíkum námskeiði ætti að vera. Einnig taldi ég mikilvægt að skoða hvaða þætti þarf að 

hafa í huga þegar kemur að námi fullorðinna, til þess að átta mig betur á því hvernig best 

væri að stýra fræðslu með foreldrum.  

Ég heillaðist af starfendarannsókn sem aðferð eftir að hafa setið námskeið á Menntasviði 

Háskóla Íslands í Starfendarannsóknum. Á því námskeiði fann ég hversu mikla þörf ég hafði 

fyrir að skoða sjálfa mig þar sem mér fannst ég alveg týnd í því hvert ég væri að stefna með 

námi mínu.  



32 

3.2 Aðferðafræði 

Starfendarannsókn sem aðferðafræði er heillandi þar sem hún er kvik og í raun síbreytileg, 

hún gengur út á að rannsaka eigið starf og krefst þess að rýnt sé í og borið saman það sem 

gert er í starfi og það sem vilji er til þess að gera. Þannig næst frekar að skerpa þá sýn sem 

fagmaður hefur og hvað það er sem hann vill stefna að (Hafdís, 2004; Hafþór Guðjónsson, 

2008; McNiff, 2010; Samars, 2011). Samkvæmt Hafþóri (2008) er grunnhugmyndin sú að 

læra í starfi og taka til athugunar reynslu sína með það að leiðarljósi að ná að tengja saman 

hvað það er sem fagmanneskja framkvæmir og afleiðingar þess sem er framkvæmt.  

Í starfendarannsókn verður ávallt til ný þekking þar sem verið er að rýna í eigið starf, gildi 

og viðhorf og með því að ná að tengja þessa þætti saman situr eftir skilningur og jafnvel 

þekking sem ekki var áður til staðar (McNiff og Whitehead. 2011). Með starfendarannsókn 

tekst að tengja saman starf og rannsókn. Rannsakandi er þá að skoða starf sitt, ígrunda það 

og þær aðferðir sem hann hefur tileinkað sér og metur svo aðstæður (Kristín Þórarinsdóttir 

og Rúnar Sigþórsson, 2013; Samaras, 2011)  

3.3 Aðferð 

Þegar kemur að því að gera rannsókn þarf að byrja á því að velja sér aðferð. Aðferðin er það 

sem ræður því hvernig rannsóknin er unnin. Starfendarannsóknir hafa margar víddir og má 

innan þeirrar rannsóknarhefðar beita mismunandi tegundum rýni (e. inquiry). Dæmi um 

mismunandi rýni eru t. d. kennslurýni þar sem þróaðir eru kennsluhættir, sjálfsrýni þar sem 

eigin viðhorf eða gildi eru til rannsóknar og þekkingarrýni sem felst í því að gera 

starfsþekkingu sýnilega eða skapa nýja þekkingu (Hafþór, 2011; McNiff, 2010). Sú rýni sem 

hér var notuð var sjálfsrýni þar sem eigin viðhorf og gildi voru til skoðunar og hvaða 

hugmyndir voru að baki þeim. En einnig þekkingarrýni þar sem ég vildi gera starfskenningu 

mína sýnilega um leið og ég var stöðugt að öðlast nýja þekkingu. Ég tel að sjálfsrýni og 

þekkingarrýni séu mikilvægir þættir í því að leiða mig áfram að svarinu við því; að átta mig á 

því hvernig starfskenning mín sem foreldrafræðara birtist í vinnu minni við að móta og stýra 

námskeiði fyrir foreldra barna á leikskólastigi. Og hvaða lærdóma ég get dregið af þeirri 

reynslu að undirbúa og stýra námskeiði fyrir foreldra. 

Crotty (1998) talar um hugsmíðahyggjuna og verkhyggju sem undirgrein 

hugsmíðahyggjunnar. Ég tileinka mér aðferðir hugsmíða- og verkhyggjunnar þar sem ég 

byggi við þekkingu mína með því að túlka reynslu mína með hringferli ígrundunar. Auk þess 

sem ég tengi fræðin og reynslu mína með því að samtvinna kenningar og starf. Kannski má 

segja að hringferli ígrundunar sé einmitt lýsandi fyrir það lifandi ferli sem 

starfendarannsóknir eru. Mynd 1 sýnir líkan af ferli starfendarannsókna. 
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Mynd 1: Líkan af ferli starfendarannsókn (McNiff og Whithead, 2011) 

 

Hringferli eða spírall er gjarnan notað til að lýsa aðferðinni þar sem ferlið byrjar á að skoða 

hvað það er sem á að rannsaka, ígrunda efnið og starfið, greina, meta og búa til áætlun, 

framkvæma áætlunina, ígrunda og meta framkvæmdir og gera þá nýja áætlun byggða á 

matinu og loks framkvæmt eftir umbætur (McNiff og Whithead, 2011; Samaras, 2011). Ferli 

starfendarannsókna birtist þannig í rannsókninni að í upphafi skoðaði ég hvaða gagna ég 

gæti aflað um rannsóknarefnið. Nokkur tími fór í að ígrunda möguleikana á því að halda 

námskeið með foreldrum. Ég velti fyrir mér hvort ég vildi halda námskeið, hverjir ættu að 

vera þátttakendur, þyrfti ég að halda námskeið ein eða var möguleiki á að halda það með 

einhverjum. Þegar ég var búin að meta og greina stöðuna tók ég ákvörðun um að halda 

námskeið fyrir foreldra. Þá var komið að því að gera áætlun um hvernig námskeið ég myndi 

halda, hvenær, hvar og með hvaða þátttakendum. Þá var komið að framkvæmdinni sem fólst 

í að halda námskeiðið. Að námskeiði loknu átti sér stað ígrundun um framkvæmdina og var 

hún tekin upp. Síðan tók við tímabil þar sem gögnin frá námskeiðinu og ígrundunin að því 

loknu voru greindar. Spurningarnar sem ég hafði í huga í þeirri greiningarvinnu voru: hvað 

það var sem hafði átt sér stað, hvernig gekk, hvað lærði ég af þessu og hvað gaf þetta mér. 

Þannig varð til áætlun um það hvernig ég mun gera næst og hvað ég hef lært í gegnum ferlið 

um sjálfa mig og hvernig ég hef vaxið sem fagmaður.  
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3.4 Þátttakendur 

Þrátt fyrir að ég hafi aðallega verið skoða sjálfa mig þýðir ekki að ég hafi verið eini 

þátttakandi rannsóknarinnar. Starfendarannsókn getur ekki átt sér stað í einrúmi og því þarf 

að leita til þátttakenda til að finna svörin. Að skilja nám og kennslu er ekki einstaklingsvinna, 

heldur samvinnuverkefni og byggist mikið á virkum samræðum milli fagaðila, þar sem góð 

fagleg samskipti fela í sér aukna ígrundun (Hafdís, 2004). Það er því mikilvægt að nýta öll þau 

tækifæri sem gefast til þess að deila reynslu sinni með rannsóknarvini sínum. 

Þátttakendur voru þrennir foreldrar sem komu og tóku þátt í námskeiðinu sem ég 

hannaði. Einn faðir og tvær mæður á aldrinum 30 - 35 ára. Um hentugleika úrtak var að ræða 

þar sem ég hafði samband við konu frænda míns sem aðstoðaði mig við að finna foreldra 

barna á aldrinum tveggja til fimm ára. Nánar er fjallað um þátttakendur í niðurstöðukafla 4.3. 

Rannsóknarvinur minn var einnig þátttakandi þar sem hún sat námskeiðið og fylgdist með 

því sem fram fór og hjálpaði mér að endurspegla mínar vangaveltur og koma með 

ábendingar um það sem fór fram hjá mér.  

3.5 Gögn 

Til þess að stuðla að því að rannsakandi nái að átta sig á og greina þá þróun sem átt hefur sér 

stað frá upphafi starfendarannsóknar er gagnaöflun og úrvinnsla gagna lykilþáttur (McNiff og 

Whitehead, 2011; Samaras, 2011). Til þess að rannsókn sé marktæk og hægt sé að greina 

hvort þróun hafi átt sér stað þarf að hafa haldbær gögn. Eigi niðurstöður að verða 

trúverðugar er áreiðanleiki þeirra gagna sem aflað er afar mikilvægur og þá sérstaklega þegar 

viðfangsefnið og rannsakandi er sami aðili (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Þegar kemur að 

starfendarannsókn er skráning lykilatriði, að rannsakandi sé virkur í að skrá það sem á sér 

stað, til þess að afla gagna um það sem rannsóknin beinist að. Mikilvægt er að skrá niður þær 

hugmyndir sem kvikna meðan á rannsóknarvinnunni stendur og er engin hugmynd rétt eða 

röng. En það að skrá niður vangaveltur sínar um leið og fræðin eru lesin hjálpar til við að 

tengja eigin reynslu og þekkingu við fræðin. Það þarf að kóða og merkja gögnin sín vel til 

þess að átta sig betur á þeim og því þarf að hafa fyrirfram ákveðið skipulag (Hafþór, 2011; 

Samaras, 2011). Það má því segja að gagnaöflun og greining gagnanna séu stærsti þátturinn 

þegar kemur að því að finna svarið við rannsóknarspurningunni.  

Þau gögn sem ég safnaði saman og byggði rannsóknina á voru rannsóknardagbók, eldri 

gögn, hljóðupptökur af vangaveltum mínum, samræður við rannsóknarvin og upptaka frá 
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námskeiðskvöldi. Einnig safnaði ég saman svörum frá þeim foreldrum sem tóku þátt á 

námskeiðskvöldinu. Hér á eftir verða gögnunum gerð nánari skil. 

Rannsóknardagbók: 

Til þess að ég næði að átta mig á því hvort þróun hefði átt sér stað og hver hún var skráði ég 

niður ýmsar vangaveltur mínar varðandi rannsóknina. Vangaveltur sem snéru að eigin 

viðhorfum, gildum mínum, ótta og spennu sem vöknuðu hjá mér þegar kom að því að 

undirbúa og stýra námskeiði fyrir foreldra, en sú hugmynd varð til í miðri starfendarannsókn. 

Með því að skoða viðhorf mín og tilfinningar sem ég hafði skráð í rannsóknardagbókina náði 

ég að greina þá þróun sem hafði átt sér stað og leitt til þess að hugmynd um að undirbúa og 

halda námskeið fyrir foreldra kviknaði og þar til hún varð að veruleika. Samræður og 

vangaveltur mínar við rannsóknarvin voru einnig skráðar í rannsóknardagbókina. Hluti af 

rannsóknardagbókinni fólst í ígrundun sem ég hafði unnið í gegnum námið, þar sem ég átti 

að skila ígrundunum um námsefnið og tengja við reynslu okkar og framtíðarsýn. Ég nýtti mér 

þær þegar kom að því að undirbúa námskeið fyrir foreldrana bæði til þess að ég sæi hvaða 

áherslur ég vildi hafa á námskeiðinu og einnig til þess að skoða þá þróun sem átti sér stað á 

fyrstu tveimur árunum í náminu. Með því að rýna í þessi gögn úr náminu sem ég færði inn í 

rannsóknardagbókina náði ég að greina ferlið sem átt hafði sér stað og þær hugmyndir sem 

ég hafði haft um fræðslu fyrir foreldra í gegnum námið. 

Hljóðupptökur: 

Ég nýtti mér hljóðupptökur þegar hugmyndir varðandi rannsóknina skutu upp kollinum og ég 

var ekki með rannsóknardagbók við höndina. Samræður við rannsóknarvin voru einnig 

teknar upp. Námskeiðskvöldið sjálft var svo tekið upp í gegnum símann minn. Allar 

hljóðupptökur voru afritaðar.  

Skráningar:  

Við upphaf námskeiðs fengu foreldrar spurningar sem ég afhenti þeim (sjá viðauka A). Þessar 

spurningar snéru að væntingum þeirra til námskeiðsins. Markmið námskeiðsins var að skapa 

umræður og þess vegna bað ég foreldra að skrá niður vangaveltur sínar meðan á 

námskeiðinu stóð og með samþykki foreldra fékk ég að halda þeim skráningum eftir. Að 

námskeiðskvöldi loknu svöruðu foreldrar spurningum um námskeiðið og þær skráningar voru 

einnig í mínum fórum (sjá viðauka A). Þá fékk ég einnig að halda eftir þeim skráningum sem 

rannsóknarvinur minn gerði. Einnig skráði rannsóknarvinur niður það sem fram fór á 

námskeiðskvöldinu með foreldrum leikskólabarna og afhenti mér skráningarnar eftir 

námskeiðið.  



36 

3.6 Gagnagreining  

Greining gagna er í raun ferli sem á sér stað frá því að byrjað er að afla þeirra og er mikilvægt 

að greina gögnin jafnt og þétt í gegnum rannsóknina (Samaras, 2011). Með því að greina 

gögnin fær rannsakandi tækifæri til þess að rýna í reynslu sína og átta sig þannig á því ferli 

sem átt hefur sér stað og þannig læra af því sem vel hefur tekist og finna út hvað það er sem 

bæta má. Með skráningum á upplifun, tilfinningum og jafnvel samræðum við rannsóknarvin 

fást gögn til þess sem getað hjálpað honum til að fá annað sjónarhorn sem annars hefði farið 

fram hjá honum (Hafþór, 2011).  

Við greiningu gagna las ég rannsóknardagbókina endurtekið yfir, hlustaði á þær upptökur 

sem til urðu í rannsóknarferlinu og afritaði þær allar. Með því að afrita upptökur fannst mér 

ég kynnast gögnunum betur og því var auðveldara að greina þau. Þegar ég var að greina 

gögnin tengdi ég þau ósjálfrátt við fræðin, þar var svo margt sem ég var að gera er rímaði við 

það sem ég hafði lesið mér til um.  

 Ég las allt saman yfir í leit að þrástefjum og í leit að endurtekningum í textanum og fann 

þemun (Lichtman, 2013). Þannig fann ég niðurstöður rannsóknarinnar, að lokum valdi ég að 

flokka niðurstöður mínar út frá laukmódeli Korthagen (2013). 

Til þess að vita hvert verið er að fara þarf að skoða hvaðan er verið að koma (Samaras, 

2011). Til þess er rannsóknardagbókin hugsuð og þess vegna vandaði ég til verka og var 

samviskusöm að skrá niður í rannsóknardagbókina svo hægt yrði að átta sig á því hvert svarið 

við rannsóknarspurningu minni væri. Í raun fannst mér ég stöðugt vera að greina skrifin sem 

fóru í rannsóknardagbókina gegnum allt ferlið. Ég flokkaði efnið í rannsóknardagbókinni út 

frá tímaröð og fann þannig þemun. 

Þau gögn sem ég fékk frá foreldrum voru einnig kóðuð og þemagreind til þess að finna 

þrástef. Gögn frá foreldrum voru upptaka frá námskeiðskvöldinu og spurningalistar sem 

foreldrar fengu fyrir námskeið, meðan á því stóð og eftir að því lauk. Fyrir námskeið voru 

foreldrar spurðir um væntingar sínar til námskeiðsins. Meðan á námskeiðinu stóð voru þeir 

beðnir um að svara spurningum í tengslum við fræðsluna. Eftir námskeiðið voru þeir til að 

mynda spurðir um hvernig þeim hefði líkað námskeiðið og hvort og þá hvað það væri sem 

betur hefði mátt fara. Ég var því bæði með skrifleg gögn frá foreldrum og upptökur. 

Upptökuna frá námskeiðskvöldinu afritaði ég og nýtti hana til að greina sjálfa mig á 

námskeiðskvöldinu.  

Spurningarnar nýtti ég til þess að greina álit foreldra á námskeiðinu, hvað þyrfti að bæta og 

hvað væri gott. Einnig nýtti ég svör þeirra til að greina væntingar þeirra til námskeiðsins.  
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3.7 Rannsóknarvinur 

Í gegnum rannsóknarferlið var ég með einn rannsóknarvin sem ég vann með að lágmarki 

tvisvar í viku, auk þess sem hann var áhorfandi þegar kom að því stýra námskeiðinu með 

foreldrunum. Rannsóknarvinur er sá aðili sem fylgir rannsakanda gegnum rannsóknina. Það 

getur verið gott að leita til hans til þess að ræða við og spegla vangaveltur rannsakanda en 

einnig til þess að hjálpa við að greina þætti sem ella gætu hafa farið fram hjá rannsakanda 

þar sem hann er nærri gögnum og jafnvel hluti af rannsókninni (Hafdís, 2011) Tilgangur þess 

að hafa rannsóknarvin var að geta leitað stuðnings meðan á rannsóknarvinnu stóð, það að 

hafa rannsóknarvin í slíkri vinnu var í raun ómetanlegt og gagnaðist vel. Rannsóknarvinur 

minn hafði það hlutverk að hlusta á það sem ég hafði að segja varðandi rannsókn mína og 

veita gagnrýna umsögn til stuðnings því sem ég var að vinna að (McNiff, 2010). Í mínu tilfelli 

hafði ég einn rannsóknarvin sem var samnemandi minn í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf 

og er með B.A í sálfræði, en þar sem við vorum báðar að vinna að starfendarannsókn var gott 

að geta leitað til hennar til þess að ræða mínar vangaveltur og fengið hlutlaust mat og aðra 

sýn á málin. Þrátt fyrir að við hefðum verið að vinna að hvoru verkefninu um sig vorum við á 

sömu námsleið og náðum því að ræða fræðin okkar á milli. Við veittum líka hvor annarri 

mikinn styrk og aðhald, þar sem við vorum með fastar stundir til að vinna að rannsóknum 

okkar saman.  

Það var mikill fengur að hafa hana með á námskeiðinu með foreldrunum og var mér afar 

mikilvægt þar sem hún náði að fylgjast með því sem ég gerði og skráði hjá sér það sem kom 

fram og þannig kom hún auga á það sem annars hefði getað farið fram hjá mér sem 

rannsakanda og kom hún með með ábendingar bæði um það sem vel gekk og hvað mætti 

betur fara, en samkvæmt Hafdísi (2011) er það hlutverk rannsóknarvinar á vettvangi. 

3.8 Siðferðileg atriði 

Áður en námskeið var haldið var leitað eftir samþykki frá leikskólastjóra (sjá viðauka Á) fyrir 

því að fá að halda námskeið í leikskólanum sem ég starfa á. Þeir foreldrar sem tóku þátt í 

námskeiðinu fengu sent kynningarbréf og skrifuðu undir upplýst samþykki þar sem þeim var 

gerð grein fyrir því að þeir mættu hætta þátttöku hvenær sem væri í ferlinu (sjá viðauka B). 

Þar kom einnig fram að farið yrði með allar þær upplýsingar sem fram kæmu á námskeiðinu 

sem trúnaðarmál. Rannsakandi tók námskeiðið upp á stafrænan hátt og afritaði með 

samþykki þeirra sem tóku þátt. Með velferð þátttakanda í huga fengu þeir tilbúin nöfn, 

þannig að ekki væri hægt að rekja svör til þátttakenda og koma nöfn þeirra því hvergi fram. 

Þátttakendum var greint frá því að eftir að verkefninu lyki myndi ég eyða öllum þeim 

gögnum sem ég hafði safnað saman (Braun og Clarke, 2013; Sigurður Kristinsson, 2013; 

Háskóli Íslands, 2014). Rannsóknardagbókin er vistuð í tölvu minni sem er læst með 
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aðgangsorði og er því engum aðgengileg nema mér sjálfri. Við skráningu í rannsóknardagbók 

notaði ég ekki rétt nöfn þeirra sem þar var skrifað um, hér er átt við þá foreldra sem þátt 

tóku í námskeiðinu, rannsóknarvin minn og þau börn sem kunna að koma við sögu (Braun og 

Clarke, 2013; Sigurður Kristinsson, 2013). Rannsókn þessari var ætlað að varpa ljósi á faglega 

sýn mína á hvernig ég vil starfa í komandi framtíð sem foreldrafræðari. Rannsóknin hefur þar 

af leiðandi ekki alhæfingargildi þar sem hún er persónuleg, en vissulega geta aðrir farið 

svipaðar leiðir til að læra um eigin starfskenningu. 
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4 Niðurstöður 

Hér á eftir koma niðurstöður rannsóknarinnar. Þessi hluti skiptist í fjóra kafla þar sem fyrst 

verður sagt frá aðdraganda þess að ákvörðun um að hanna og stýra námskeiði var tekin, þar 

á eftir kemur kafli um undirbúning og hönnun námskeiðsins, kafli þrjú fjallar um námskeiðið 

sjálft og hvernig gekk að halda námskeið. Þá kemur kafli um starfskenningu og gildi og að 

lokum er samantekt á niðurstöðuhluta rannsóknarinnar. 

4.1 Aðdragandinn og reynslan 

Í ársbyrjun 2019 á fundi með leiðbeinendum mínum kom fram hversu lítið af gögnum ég 

væri með til að rannsaka hvernig uppeldis- og foreldrafræðari ég vildi verða. Í framhaldi af 

því tók ég ákvörðun um að halda námskeið fyrir foreldra og því var ekki annað að gera en að 

hefjast handa við að stíga skrefið og hefja ferlið. Hér á eftir segir frá aðdragandanum að því 

að ákvörðun um að undirbúa og stýra námskeiði var tekin.  

Reynslan er eitt af því sem mótar okkur og hefur áhrif á það hvernig manneskjur við 

erum. Frá minni stuttu leikskólagöngu situr sú minning sterkt í mér þegar talað var niður til 

mín og Helena litla upplifði sig ekki hafa atkvæðisrétt, eða að hennar skoðun skipti nokkru 

máli. Í dag má ætla að þessi reynsla hafi haft til lengri tíma litið góð áhrif þar sem ég tók 

ákvörðun um að hefja störf í leikskóla og seinna að verða leikskólakennari. Út frá þessari 

reynslu hef ég alltaf reynt að hafa að leiðarljósi að börn eigi skilið að þeim sé sýnd virðing og 

að á þau sé hlustað. Reynsla mín af því að eiga barn með einhverfu hafði líka talsverð áhrif og 

löngunin til að deila þeirri reynslu með öðrum jókst með árunum. Það var svo margt sem ég 

hef fengið að reyna varðandi einhverfu sonar míns og fundið lausnir við mörgum áskorunum 

og margt sem farið hefur vel og mig langaði að miðla til annarra foreldra. Þetta var ein af 

ástæðum þess að ég var ákveðin í að verða ráðgjafi en ekki uppeldis- og foreldrafræðari.  

4.1.1 Óttinn við að geta ekki lært og hugmyndin um ráðgjafann 

Viljinn til að verða ráðgjafi og vinna með öðrum foreldrum varð til þess að ég tók ákvörðun 

um að skrá mig í framhaldsnám í háskóla þrátt fyrir að hafa þá kjarnatrú að geta ekki lært. 

Upphaflega hugmyndin var að fara í diplómanám í sérkennslu. Þegar kom að því að sækja um 

það nám rak ég augun í meistaranám sem kennt væri í gegnum Minnesota Háskóla. Þetta var 

heillandi nám og sniðið að því sem mig langaði að gera. 

 Ég las lýsinguna á náminu yfir og sá þar að markmið námsleiðarinnar var meðal annars 

að undirbúa fagfólk fyrir að vinna með foreldrum allra barna og þá með áherslu á að styrkja 

sjálfstraust foreldra í uppeldishlutverkinu með fræðslu, umræðu og ráðgjöf um uppeldi. Út 
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frá þessari lýsingu sá ég fyrir mér að nám þetta myndi veita mér þau verkfæri sem til þyrfti til 

þess að geta starfað sem uppeldisráðgjafi. 

 Óttinn við að hefja nám sem kennt var í samstarfi við erlendan háskóla og óttinn við að 

skrifa meistararitgerð hélt aftur að mér. Ég sótti því ekki um þetta nám heldur hélt mig við þá 

ákvörðun um að sækja um í diplómanám í sérkennslufræðum. En þegar í háskólann var 

komið var eitthvað sem dró mig inn í stofuna þar sem foreldrafræðslan og uppeldisráðgjöfin 

voru kynnt og eftir það varð ekki aftur snúið, þetta var það nám sem ég vildi fara í. Ný 

vegferð var hafin og ég hafði ekki hugmynd um hvernig sú ferð myndi enda varðandi starf að 

námi loknu.  

Á leið minni í gegnum námið hef ég þó mátað ýmsar hugmyndir um störf að námi loknu 

eins og að starfa sem hegðunarráðgjafi á þjónustumiðstöð eða uppeldisráðgjafi, jafnvel þá 

með eigin stofu þar sem ég myndi taka á móti foreldrum sem þyrftu aðstoð. Ég sá mig alltaf 

fyrir mér sem ráðgjafa.  

Þegar langt var liðið á námið var komið að því að finna um hvað sjálft lokaverkefnið eða 

meistaraverkefnið ætti að snúast, verkefnið sem ég var sannfærð um að geta engan veginn 

unnið þegar námið hófst. Það var sama sagan og í náminu að mér fannst ég svo týnd og átti 

erfitt með að finna hvað hægt væri að skrifa um. Eftir að hafa fengið stöðu við að leysa af 

sem sérkennslustjóri, kom upp sú hugmynd að skoða sjálfa mig í þeirri stöðu og reyndi ég að 

finna leiðir til að skoða starfið út frá ýmsum hliðum. En allt kom fyrir ekki, niðurstaðan var að 

ég vildi skoða það hvernig ráðgjafi ég vildi vera.  

Þar sem eina fyrirmynd okkar, sem höfum farið í þetta nám, af starfi uppeldis- og 

foreldrafræðara, er að finna í Minnesota hafa verið skipulagðar ferðir fyrir nemendur til að 

fylgjast með uppeldis- og foreldrafræðurum að störfum. Af persónulegum ástæðum hafði ég 

ekki tök á því að fara í slíka ferð með skólanum, en fór þó á eigin vegum í júlí 2018 og náði að 

fylgjast með einni slíkri stund sjálf. Þar sem ég var á þessum Á þessum tímapunkti var ég enn 

staðráðin í að verða ekki foreldrafræðari, því mér fannst ég ekki græða mikið á því að fylgjast 

með þessari stund. Því get ég ekki sagt að þessi vettvangsferð hafi nýst mér við undirbúning 

námskeiðið sem ég hélt. Þessi heimsókn vakti enga löngun hjá mér til þess að starfa eins og 

gert er þar, heldur var enn sú hugmynd hjá mér að verða einhvers konar ráðgjafi, eins og sjá 

má á vangaveltum mínum í rannsóknardagbók minni. „Ég gæti kannski skoðað það hvernig 

ég sem foreldrafræðari og uppeldisráðgjafi get hjálpað til með hegðunar- og tilfinningavanda 

barna, hvort sem er með kennurum eða foreldrum“ (Rannsóknardagbók, 29. júlí, 2018). 

4.1.2 Eitthvað fer að breytast 

Hvað var það sem olli því að ég vildi alls ekki starfa sem foreldrafræðari heldur eingöngu sem 

ráðgjafi? Við greiningu dagbókarskrifa kom fljótt í ljós sterkur þráður sem var ótti, ótti við að 
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standa ekki undir væntingum, ótti við að hafa ekki það sem til þarf, ótti við að vita ekki svörin 

við spurningum foreldra. „Ég finn hvað ég verð stressuð þegar það eru gerðar kröfur til mín 

og mér finnst ég þurfa að standa undir væntingum annarra“ (Rannsóknardagbók 18. 

september, 2018). 

Viljinn til þess að skapa foreldrum vettvang til þess að geta átt samtal við aðra foreldra 

sem eru að glíma við sambærilegar aðstæður í uppeldi sínu og geta deilt áskorunum og 

tækifærum með öðrum ásamt því að hugsa þetta sem forvörn varð óttanum yfirsterkari. En 

það sem varð líka til þess að sefa óttann var að ég hafði gert mér grein fyrir því til hvers var 

ætlast af mér. Það að starfa sem uppeldis- og foreldrafræðari var kannski ekkert svo ólíkt því 

að stafa sem ráðgjafi nema í stað þess að vera maður á mann væri ég með fáum foreldrum 

sem næðu að deila reynslu sinni og fengju einmitt tækifæri til að læra af reynslu annarra í 

sömu sporum.  

Þá taldi ég að með því að starfa sem uppeldis- og foreldrafræðari væri líklegra að hægt 

væri að ná til fleiri foreldra í einu frekar en að starfa sem ráðgjafi. Ég ákvað því að breyta 

rannsóknarspurningu minni enn og aftur og valdi að skoða hvernig starfskenning mín birtist 

sem foreldrafræðari í vinnu minni við að móta og stýra námskeiði fyrir foreldra barna á 

leikskólastigi? Og hvaða lærdóma get ég dregið af þeirri reynslu að undirbúa og stýra 

námskeiði fyrir foreldra? Sem þýddi að enn var ný vegferð að hefjast sem fólst nú í því að 

prófa að stýra námskeiði fyrir foreldra eða með öðrum orðum að stökkva fram af brúninni og 

vonast eftir mjúkri og farsælli lendingu. Eftir að hafa tekið ákvörðun um að halda námskeið 

fyrir foreldra fóru gögnin að hrannast inn. Allt í einu var ég farin að nýta mér hljóðupptökur í 

símanum, sem hafði ekki hvarflað að mér áður, en núna voru svo margar hugsanir og 

vangaveltur í gangi að eina leiðin til að ná að koma því frá sér hér og nú var að nota símann. 

Af því greindi ég að ég var komin af stað með rannsókn. Enn mátti þó greina ótta en um leið 

ákveðna sefjun. 

„En þori ég, get ég, vil ég? Já, ég þori, get og vil! eru nýju einkunnarorðin mín. Um 

leið og mér finnst ég vera að kafna, þá finn ég að þetta er rétta leiðin. Núna 

hrannast gögnin inn og þetta á eftir að skrifa sig sjálfkrafa. Þannig lagað, ég veit 

að ég þarf að finna fræðin og skrifa um þau og ég þarf að útbúa námskeið og ég 

þarf að finna hvað ég ætla að tala um og ég þarf að...“ (Hljóðritun, 10. janúar, 

2019). 

Hér má sjá hversu mikill tilfinninga rússíbani var farinn af stað. Það er alveg ljóst að svona 

ritgerð skrifast ekki sjálfkrafa, hversu lítið vissi ég þarna. En með góðum gögnum og rannsókn 

sem rannsakandi hefur áhuga á, verða skrifin skemmtileg. En þetta er vinna og aldrei skal 

vanmeta tímann sem fer í skrifin. 
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4.2 Undirbúningur og hönnun námskeiðs 

Ég valdi að halda námskeið fyrir foreldra þar sem áhersla væri lögð á umræður. Í fyrstu var 

hugmyndin að halda námskeið fyrir foreldra leikskólabarna og nýta aðstöðu mína sem 

sérkennslustjóri og bjóða foreldrum eins árgangs í leikskólanum sem ég vinn í að taka þátt í 

námskeiðinu. En eitthvað var ég að ýta því á undan mér að senda póst á foreldrahópinn.  

„Það sem hræðir mig mest er að halda námskeiðið. Það er það sem mér finnst 

svo hræðileg tilhugsun. En þá veltir maður fyrir sér, bíddu af hverju varstu að fara 

í þetta nám ef ekki til að vinna með foreldrum?“ (Rannsóknardagbók, 10. janúar, 

2019). 

Það var komið að þeim tímapunkti að ég varð að fara af stað með að halda námskeið. 

Þessi skrif í rannsóknardagbókina bera það með sér að ég er hrædd, en ég vissi sem var að ég 

þurfti að stíga skrefið og finna leið til þess að fara af stað. Eina helgina þegar ég var í 

heimsókn hjá frænda mínum sem á þrjú ung börn kviknaði sú hugmynd að forprófa 

námskeiðið með honum, konunni hans, tveimur nánum vinkonum hennar og mökum þeirra. 

Þessi hugmynd þurfti aðeins að fá að gerjast hjá mér og daginn eftir sendi ég konunni hans 

skilaboð. Í skilaboðunum kom ég inn á að ég væri að útbúa námskeið fyrir foreldra 

leikskólabarna sem mig myndi langa til að halda í órafjarlægri framtíð og ég hefði fengið þá 

hugmynd að forprófa námskeiðið með henni og fyrrtöldum hópi. Ég spurði hana því hvort 

hún teldi þau hafa áhuga á að sitja eina kvöldstund með mér, fá smá fræðslu og tækifæri til 

að ræða sín í milli áskoranir sem þau hefðu verið að upplifa þegar kom að uppeldinu, eins og 

að setja börnum mörk og þess háttar.  

„Nei, ég er of spennt að bíða eftir svari, en ég sé eftir að hafa skrifað í 

órafjarlægri framtíð, finnst ég vera að gera lítið úr þessu hjá mér, en það lýsir 

kannski afstöðu minni gagnvart því að halda námskeið, en hey manstu: Já, ég 

þori, get og vil!“ (Rannsóknardagbók, 20. febrúar, 2019).  

Óttinn og viljinn eru þarna enn að takast á og gott ef viljinn er ekki að verða óttanum 

yfirsterkari, enda búin að taka ákvörðun og komin af stað með að fylgja henni eftir. Eftir bið 

nokkra langa daga hafði hún loks fengið svör frá öllum og tóku þau vel í þessa beiðni, það var 

því ekki aftur snúið. Námskeið yrði haldið, það sem áður var kvíðvænlegt fór að verða 

tilhlökkunarefni.  

„Ég er búin að fá svar um að þau geti hitt mig á miðvikudaginn hvort það sé í lagi 

mín vegna, þannig að tilfellið er bara að ég er að fara að vera með námskeið á 
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miðvikudaginn með þrennum foreldrum alla vega. En aðalmálið er það að ég 

hlakka til, ég hlakka til, ég hlakka til.“ (Raddupptaka, 21. febrúar, 2019).  

Hér má sjá að smám saman fer að vera viðhorfsbreyting hjá mér og gaman að finna 

viðhorfið breytast og óttann minnka eftir því sem nær dró. En með því að takast á við óttann 

og „stíga inn í“ hann, kom í ljós að það var ekkert að óttast.  

4.2.1 Markmiðin 

Hönnun námskeiðs hefst í raun á því að skoða endinn, það er að segja hvað er það sem 

þátttakendur eiga að fá út úr því að mæta á námskeiðið. Það sem mig langaði til að ná fram 

með námskeiðinu var að foreldrar myndu fræðast um uppeldishætti, að mér sem 

foreldrafræðara tækist að skapa umræðu um að setja börnum mörk og ræða leiðir til að 

auka jákvæða hegðun barna ásamt því að skapa vettvang til að veita foreldrum rými til að 

ræða sína á milli og við mig um þessa þætti. Það sem ég vildi að þau tækju með sér af 

námskeiðinu væri vellíðan, öryggi og verkfæri til að beita jákvæðum aðferðum í uppeldinu. 

En ýmsar vangaveltur höfðu átt sér stað eftir að ákvörðun hafði verið tekin um að forprófa 

námskeið fyrir foreldra.  

„Hvað er það sem ég held að foreldrar vilji fræðast um? Ég er alltaf að fara að 

koma inn á uppeldishættina og mikilvægi leiðandi uppeldis, mér finnst ég þurfa 

að koma með leiðir, ekki bara að varpa fram að börn þurfi ást og alúð og skýran 

ramma, heldur hvað þýðir það og koma þá með dæmi um slíkt“ 

(Rannsóknardagbók, 11. janúar, 2019). 

Það var vandasamt verk að velja markmiðin, þar sem ég vissi að þau myndu stýra því 

hvernig námskeiðið yrði sett upp. Þetta var mér ofarlega í huga og ég ræddi þetta við hvert 

tækifæri sem gafst. Markmiðin með námskeiðinu urðu fjögur, þrjú sem snéru að foreldrum 

og eitt sem snéri að mér sem foreldrafræðara: 

• Að foreldrar fræðist um uppeldishætti og kosti leiðandi uppeldishátta. 

• Að ræða leiðir til að auka jákvæða hegðun barna.  

• Að skapa vettvang til að veita foreldrum rými til að ræða sín í milli og við mig um þessa 

þætti.  

• Að mér sem foreldrafræðara takist að skapa umræðu um að setja börnum mörk.  

Þegar kom að því að hanna námskeið var margt sem ég þurfti að hafa í huga, hvað var 

það sem mig, verðandi foreldrafræðara, fannst mikilvægt að koma á framfæri, hvað hafa 

rannsóknir sýnt að virki og hvað segja fræðin sem lögð hefur verið áhersla á í náminu. Alla 

þessa þætti þurfti ég að skoða, meta og hafa í huga þegar ég var að hanna námskeiðið.  
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4.2.2 Að finna efni fyrir fræðsluna 

Þegar kom að því að finna efni fyrir námskeiðið fór ég í marga hringi, hvað var það sem helst 

ætti erindi til foreldra? Mig langaði alltaf að fjalla um það að setja börnum mörk, en hvað 

gæti ég haft annað? Ég ræddi þetta við rannsóknarvin minn og fleiri samnemendur mína, 

hvar ætti ég að finna efnið til að fjalla um?  

„Vá, hvað það er gaman að hlusta á spjallið okkar, það er svo hjálplegt, þarna er 

ég að hlusta á mig sannfæra sjálfa mig um að ég geti þetta alveg, hún segir þú átt 

þetta allt (og er að tala um fræðsluefnið) og ég segi já og maður veit þetta allt, 

það er bara að setjast niður og byrja og hætta að ýta þessu á undan sér. 

Rannsóknarvinur: „Þetta er bara af því að um leið og þú sest niður og byrjar þá 

kemur þetta“ (Rannsóknardagbók, 13. febrúar og raddupptaka, 21. febrúar, 

2019). 

Þetta varð einmitt raunin, um leið og ég fór að grúska í efninu sem hafði verið kennt þá 

var fullt þarna til að byggja á. „Eins og myndbandið sem mér fannst svo óáhugavert þar sem 

Brazelton (1999) fjallar um að setja börnum mörk, það er bara stútfullt af efni“ 

(Rannsóknardagbók, 21. febrúar, 2019). Myndbandið nýttist mér vel við að útbúa fræðslu 

fyrir foreldra, en það sem ég gerði var að afrita það og vann efni út frá því sem þar kom fram. 

Þar sem námið okkar byggir mikið á uppeldisháttum Diana Baumrind (1966) taldi ég 

mikilvægt að fjalla um þá, en ég fór þó fram og til baka með það, þar sem ég hélt að kannski 

væri það eitthvað sem allir vissu af. 

„Ég verð að vera með fræðslu um uppeldishættina, skýr skilaboð og veita 

jákvæðri hegðun athygli og huga að því hvernig talað er við barnið. Að börnin viti 

hvaða væntingar við gerum til þeirra og af hverju við gerum þessar væntingar, að 

þeim sé sýnd sú virðing að hlutirnir séu útskýrðir fyrir þeim. Það sem er líka hjá 

mér er að ég er svo hrædd um allir viti það sem ég veit. En það þarf nú ekki 

endilega að vera svoleiðis og þó það sé þannig þá ættu umræðurnar alltaf að 

skila sér.“ (Rannsóknardagbók, 20. febrúar, 2019). 

Þar sem ekki er til nein námskrá til að byggja á vafðist það fyrir mér að velja efnið, ég var 

óviss um hvað það væri sem mikilvægast væri að ræða um. Ég taldi einnig að kannski vissu 

foreldrarnir allt um það sem ég ætlaði mér að tala um.  

En þar sem eitt af markmiðunum var að skapa umræðuvettvang fyrir foreldra, var 

vandasamt að áætla hversu mikil fræðsla ætti að vera. Ég vildi varast að verja of miklum tíma 

í að lesa fræðin yfir foreldrunum. Heldur vildi ég reyna að setja fræðsluna þannig fram að 
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hún væri áhugaverð og myndi gagnast þeim um leið og ég vonaðist eftir því að þetta yrði 

kveikja til að vekja umræður.  

Ég útbjó kynningu (sjá viðauka D) ásamt því að útbúa glærur þar sem ég kynnti 

uppeldishættina fyrir foreldrunum og setti upp dæmi um samskipti milli foreldris og barns til 

að sýna mismunandi viðbrögð foreldra eftir því hvort um skipandi, eftirgefanlega, leiðandi 

eða afskiptalausa uppeldishætti væri að ræða. Eftir það ákvað ég að sýna myndbrot sem 

sýndu uppeldishættina. Mér fannst erfitt að henda reiður á skipulaginu og mig vantaði 

verkfærin til þess. 

„Ok, nú er ég að hlusta á útvarpið hérna í bílnum og á Rás eitt er verið að tala um 

einhvern útvarpsþátt og þá hugsa ég hvernig er bara hægt að skipuleggja heilan 

útvarpsþátt, alveg eins og ég hugsa, hvernig geturðu verið kennari og skipulagt 

heila kennslustund og vitað hvað þú ert að fara að kenna.  

En það er svona líka það sem stendur mér soldið fyrir þrifum núna í 

verkefnagerðinni er þetta að koma þessu niður á blað, ég er búin að finna efni, ég 

er með fullt af efni til þess að koma til foreldra (Raddupptaka, 17. febrúar, 2019). 

Þegar ég var að útbúa námskeiðsmöppuna í Áfanganum skipulagning náms og 

framkvæmd með fullorðunum, lærði ég að til er verkfæri sem heitir kennsluáætlun og var 

það samnemandi minn sem sagði mér frá þessari leið. Þarna áttaði ég mig á því að auðvitað 

læra grunnskólakennarar að undirbúa kennslustundir í námi sínu og nú hafði ég einnig lært 

það. En ég lærði það ekki fyrr en eftir að ég hafði haldið námskeiðið. Ég ákvað þó að setja 

námskeiðið upp í slíka kennsluáætlun til þess að geta gengið að því sem ég hafði gert og nýtt 

mér það seinna meir (sjá viðauka E).  

4.2.3 Myndbönd í kennslu 

Í þeim áföngum sem samkenndir voru með háskólanum í Minnesota voru myndbrot mikið 

notuð við kennsluna. Bæði myndbrot sem klippt voru úr kvikmyndum eða leiknum 

þáttaröðum en einnig ýmis viðtöl og myndbrot þar sem við sáum foreldra leika við börn sín í 

raunaðstæðum. Síðastnefndu myndböndin voru kennsluefni úr kennsluaðferðinni í 

foreldrafræðslu. Með öllum myndbrotunum var markmiðið að skapa umræður milli okkar 

nemendanna líkt og lagt er upp með í ígrunduðum samræðum í foreldrafræðslu. Þar sem ég 

hafði ekki hugsað mér að halda námskeið fyrir foreldra velti ég tilgangi þessara myndbanda 

lítið fyrir mér og þegar kom að því að hanna námskeið fyrir foreldra var ég fljótlega ákveðin í 

að hafa engin myndbönd við fræðsluna, þrátt fyrir hóflegar tilraunir rannsóknarvinar við að 

reyna að sannfæra mig um hið gagnstæða.  
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„Ég ætla að ekki að hafa nein myndbönd, segi ég ákveðin. Ætlar þú ekki? spyr hún 

mig þá. Nei, svara ég ákveðin. Af hverju ekki? spyr hún. Ég sé bara ekki tilganginn 

með því. Ekki? Nei, ég held ekki svara ég“ (Hljóðritun, 11. febrúar, 2019).  

 Það var svo ekki fyrr en eftir spjall mitt við fyrrum nemanda sem hafði reynslu af því að 

halda svona námskeið að ég skipti um skoðun. Hún sagði mér frá því hversu ánægðir 

foreldrar hefðu verið með að hafa myndbönd sem part af kennslunni. „Og svo myndböndin, 

foreldrum fannst það algjör snilld.“ „Já, er það?“ svaraði ég undrandi. „Já, þannig náðu þeir 

að tengja svo vel við það sem ég var að tala um“ (Hljóðritun, 13. febrúar, 2019). Eftir þetta 

samtal ákvað ég að prófa að slá til og hafa myndbönd. Rannsóknarvinur minn, sem hafði 

hvatt mig við dræmar undirtektir mínar að nota myndbönd, veitti mér ómetanlega aðstoð og 

klippti til myndbrot með mér til þess að nota til útskýringa um uppeldishættina. Þá áttum við 

mörg samtöl um undirbúning námskeiðsins og leiddi hún mig áfram á stundum þegar efinn 

bankaði upp á og sannfæring um að þetta yrði of erfitt læddist að. 

„Ok, nú var ég í morgun að undirbúa námskeið með rannsóknarvini og hérna, það 

sem það skilaði mér, er hvað þetta er gott að eiga samtalið, hún leiddi mig soldið 

áfram, hún svona benti mér á að ég þurfi ekki að vera með ritgerðir um 

fræðsluna, ég bara spjalla um þetta og ég ætla að tala um uppeldishættina og ég 

ætla sýna þeim myndbrot og biðja þau um skrifa þetta og hitt (Raddupptaka, 21. 

febrúar, 2019).  

Það að hafa rannsóknarvin í gegnum ferlið var ómetanlegt og mikill styrkur fyrir mig. Nú 

var komið að því að setja saman dagskrá, og þar sem markmiðið með námskeiðinu var að 

skapa umræður ákvað ég að fylgja þeim ráðum að vera ekki með of mikla fræðslu.  

4.3 Námskeið haldið 

Upp var runninn námskeiðsdagur, stemmningin í loftinu var nokkuð undarleg. Ég var full 

tilhlökkunar, sem er nokkuð sem ég hefði ekki búist við svona fyrirfram. Þegar kom að 

námskeiðskvöldinu hafði fækkað talsvert í hópi þátttakenda en rúmlega helmingur þeirra 

hafði forfallast. Ég vildi samt halda mínu striki og það varð því úr að námskeiðið var haldið 

fyrir frænda minn, konu hans og eina vinkonu þeirra. Ég varði dögunum fyrir námskeiðið í að 

leggja lokahönd á innihald þess og lesa yfir það sem ég var búin að setja upp. Ég var enn í 

þeirri vinnu þremur klukkustundum fyrir námskeiðið og olli það mér töluverðu álagi.  

„Tveimur klukkustundum fyrir námskeiðið fann ég að ég var orðin svolítið 

stressuð, ég átti eftir að fara að versla fyrir kvöldið, fá mér að borða og ég ætlaði 

mér að vera mætt um klukkustund áður en námskeiðið byrjaði. Ég hafði líka 
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gleymt því að prenta gögnin um morguninn sem ég ætlaði að nota á námskeiðinu 

fyrir foreldrana svo það varð þó nokkur ys og þys rétt fyrir námskeiðið. 

(Rannsóknardagbók, 27. febrúar, 2019).  

Þegar ég var að hanna námskeiðið var alltaf ætlunin að setja upp dagskrána í töflu þar 

sem ég myndi áætla hversu langan tíma hver liður fyrir sig myndi taka. Í sömu töflu sá ég 

einnig fyrir mér að setja inn alla þá þætti sem snéru að undirbúningi, eins og að prenta út 

gögn og slík atriði. En í öllum undirbúningnum má segja að undirbúningurinn hafi gleymst. 

Það er að segja að setja skipulagið upp lið fyrir lið til þess að hafa við höndina þegar á 

hólminn væri komið. Skortur á skipulagi olli talsverðu stressi sem varð til þess að ég missti á 

stundum fókusinn.  

4.3.1 Að skipuleggja umhverfi fyrir námskeið 

Ég fann vel fyrir því hvað mig vantaði að hafa skipulag eða kennsluáætlun við höndina á 

námskeiðskvöldinu sjálfu. Sem dæmi ætlaði ég mér að hafa tónlist þegar foreldrarnir mættu 

en það gleymdist, sem varð einnig til þess að ég gleymdi að finna hátalara sem hafði þó 

nokkur áhrif á framvindu námskeiðsins, en ég kem betur að því síðar. Nú var aðaláherslan 

lögð á umhverfið þar sem eitt af markmiðum mínum var að skapa notalegt umhverfi.  

„Á kaffistofunni er lítið borð með tveimur stólum við en einnig hornsófi og lítið 

sófaborð. Ég sótti lágan bekk úr einum af fataklefum leikskólans og setti á hann 

dúk, þar setti ég upp glös og drykki, bæði kaffi, vatnsflösku og gosdrykki. Á 

sófaborið setti ég svo veitingar sem samanstóðu af samlokum og súkkulaði. Litla 

borðið setti ég í hornið á kaffistofunni og notaði það undir skjávarpann, 

rannsóknarvinur minn sat einnig við það borð og var með tölvuna sína opna til 

þess að skrá hjá sér það sem fram færi. Sjálf stóð ég rétt við innganginn á 

kaffistofunni þannig að foreldrar áttu auðvelt með að fylgjast með mér en þau 

sátu í hornsófanum. (Vettvangsathugun, 27. febrúar, 2019).  



48 

 

Mynd 2: Umhverfi námskeiðsins 

 

 

Ég hafði ætlað mér að vera með námskeiðið inni á deildinni sem er fyrir yngstu börnin. 

Raða þar borðum í U og foreldrar sætu hverjir á móti öðrum og ég sæti við endann. Þar sem 

margir höfðu heltst úr lestinni hafði fækkað í hópnum og því fannst mér ekki passa að raða 

borðum upp í U eins og til stóð. Ég tók þá ákvörðun í samráði við rannsóknarvin minn að 

færa námskeiðið inn á kaffistofu starfsmanna. Þannig gátu foreldrar setið í notalegum 

hornsófa og mér fannst meiri líkur á að meiri notalegheit sköpuðust en ella.  

Ég var enn á þönum þegar ég heyrði að foreldrarnir voru komnir fyrir utan, ég fór og tók á 

móti þeim og bauð þau velkomin og vísaði þeim inn á kaffistofuna þar sem ég var búin að 

gera allt klárt. Mér leið vel með að hafa náð að skipuleggja umhverfið þannig að það væri 

notalegt. Þegar foreldrarnir komu inn á kaffistofuna mátti heyra á þeim að þeim fyndist 

mikið til koma og þá sérstaklega veitingarnar en einnig umhverfið sjálft.  

4.3.2 Námskeiðið hefst 

Námskeiðið hófst á því að ég sagði lítillega frá náminu sem ég væri að ljúka og að þetta 

námskeið sem þau væru komin á væri liður í meistaraverkefni mínu. Þegar hér var komið 

sögu var komið að því að afhenda foreldrunum blöð með spurningum um væntingar þeirra til 

námskeiðsins, en ég hafði séð sambærilegar spurningar á námskeiðinu skipulagning náms og 

kennsla fullorðinna hjá Hróbjarti Árnasyni. Ég hafði hugsað mér að nota þær til þess að 

greina hvað það væri sem foreldrar væru að sækjast eftir og hvað það væri sem þeir 

óttuðust. Spurningarnar voru eftirfarandi: 

1. Hvaða væntingar hefur þú til námskeiðsins?  
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2. Hvað vonar þú að gerist? 

3. Hvað vonar þú að gerist ekki?  

Það var líka á þessum tímapunkti sem ég áttaði mig á því að ég hafði enn ekki verið búin 

að prenta blöðin út, ég sagði þeim frá því að ég þyrfti að fara að prenta út, sem tók ekki 

langa stund. Þegar ég kom til baka sló ég á létta strengi, hversu hentugt það væri að vera að 

prufukeyra námskeiðið. Ég afhenti foreldrum blöðin með spurningunum og bað þau um að 

svara þeim.  

„Foreldrar byrja að skrifa niður svörin þegar Perla segir: „Ég veit ekki hvernig ég á 

að svara síðustu spurningunni, ég bara.“ Ég svara um hæl: „Nei, þið þurfið ekkert 

að svara.“ Perla: „Nei, ok, ég gæti alveg skrifað þú veist eitthvað hræðilegt eða 

eitthvað, ég vona að það gerist ekkert hræðilegt, en þú veist““ (Hljóðritun frá 

námskeiði, 27. febrúar, 2019).  

Hér má greina óöryggi mitt og reynsluleysi í að halda námskeið. Ég var of fljót á mér að 

svara foreldrunum og bjóða þeim að sleppa því að svara. Þar sem mér fannst þeir vera óvissir 

um hverju þeir ættu að svara var mér mikið í mun að þau fyndu til öryggis og því var ég of 

fljót á mér þegar ég sagði þeim að þeir þyrftu ekkert að svara. Ég hefði frekar viljað segja að 

það lægi ekkert á og biðja þau um að hugsa aðeins um þetta og gefa þeim meiri tíma til að 

skrifa svörin. Ég hefði líka getað boðið þeim að ræða saman eða hugsa þetta aðeins betur.  

Þegar allt var til reiðu var hægt að hefja námskeiðið. Ég byrjaði á því að spyrja foreldrana 

hvort þeir hefðu heyrt eitthvað um uppeldishætti, en svo var ekki og þá fann ég að mér var 

létt. 

„Hefur þú heyrt um uppeldishættina, Perla, af því að þú ert að vinna í leikskóla? Neei, eða 

þú veist, nei, ég held ekki. Nei, ok svara ég. En þið? Nei, svara þau bæði“ (Hljóðritun, 27. 

febrúar, 2019). 

Mér var létt af því að þarna fékk ég staðfestingu á því að ég gat frætt þau, ég hafði óttast 

að þau vissu allt um það sem ég væri að fara að fjalla um. Fyrir vikið var ég örugg í því að 

segja frá kenningu Diana Baumrind um uppeldishættina. Á glærunum var ég með dæmi um 

samskipti milli foreldris og barns við hvern og einn uppeldishátt. Ég áttaði mig á því að 

foreldrar væru með á nótunum varðandi leiðandi uppeldishætti og að mér væri að takast að 

koma efninu vel til skila þegar eftirfarandi umræður áttu sér stað:  

„Perla sagðist vera að glíma við að barnið hennar vildi aldrei fara í stígvél og þá 

spurði faðirinn: en ertu þá með þetta? Ertu að segja: ég vil að þú farir í stígvélin 

af því að og útskýrir fyrir honum af hverju eða ertu að segja bara, farðu í stígvélin 

þín?“ (Hljóðritun 27. febrúar, 2019). 
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Á þessu má sjá að faðirinn áttar sig á því út á hvað leiðandi uppeldishættir ganga og 

þátttakendur gátu tengt reynslu sína við allar glærurnar. Þau komu öll með dæmi úr eigin 

uppeldi. Einnig komu þau með spurningar um hvort að þetta virkaði og hver væri 

tilgangurinn með því að útskýra fyrir börnunum. Ég náði að bregðast við vangaveltum þeirra 

og fínar umræður spunnust í framhaldinu.  

Foreldrar virtust vera áhugasamir og ég var örugg, allt eins og það átti að vera, það var komið 

að því að sýna myndböndin og einmitt á því augnabliki áttaði ég mig á því að ég hafði gleymt 

að tengja hátalarana. 

„Heyrðu, við gleymdum að gera ráð fyrir hljóði, segi ég. Jaaá, svarar rannsóknarvinur 

minn, en heyrist ekki alveg hljóð? Bíddu, ég ætla að sækja hátalara inn á deild“ (Hljóðritun, 

27. febrúar, 2019).  

 Eftir þó nokkurt bras gekk loks að koma hljóðinu á og á daginn kom að hátalarar virkuðu 

ekki, auk þess sem þeir voru óþarfir. Þetta hafði þó nokkrar afleiðingar, það eru einmitt þessi 

smáatriði sem skipta öllu máli og verða í raun mjög stór ef þau klikka eins og raunin varð hjá 

mér.  

„Þú þarft að gera svona tékklista,“ sagði faðirinn, „já, ég er á námskeiði, ég er 

bara að byrja á námskeiði þar sem ég er að læra að búa til námskeið, ég er sem 

sagt ekki búin með það eins og sjá má,“ (segi ég brosandi), mæðurnar flissa, en 

þess vegna valdi ég að prufukeyra námskeið áður en ég myndi halda slíkt 

(Hljóðritun, 27. febrúar, 2019). 

Ég sló enn og aftur á létta strengi. En þetta setti mig talsvert út af laginu þó það hafi 

kannski ekki sést. Afleiðingarnar urðu þær að ég leit ekki á blaðið með efni námskeiðsins og 

gleymdi þar af leiðandi að segja foreldum til hvers ég ætlaðist af þeim með þessum 

myndbrotum. En ég hafði ætlað mér að biðja þau um að skrifa niður vangaveltur sínar og 

koma með dæmi tengd þeim. Ef þau treystu sér til þess, út frá því sem þau sáu á 

myndböndunum. Eftir hvert myndband var einnig ætlunin að stoppa og ræða það sem þau 

skráðu hjá sér. Á meðan ég sýndi þriðja myndbandið las ég yfir kynninguna hjá mér og áttaði 

mig þá á því að ég hafði gleymt þessu. Eftir þriðja myndbandið ýtti ég því á pásu og dreifði 

blöðunum til þeirra og bað þau þá um að skrá hjá sér það sem ég hafði ætlað að biðja þau 

um áður en ég byrjaði á myndböndunum. Þegar myndböndin höfðu öll verið sýnd fóru 

foreldrar að skrifa hjá sér og eftir einungis 15 sekúndu þögn segi ég: „Þið megið líka bara 

segja einhver dæmi sko, ef þið viljið, frekar“ (Raddupptaka, 27. febrúar, 2019).  

Hér sést enn og aftur hvað það að hafa enga reynslu af því að stýra námskeiði kemur 

skýrt fram. Það sem vantar hér upp á er þessi færni í að gefa foreldrum rými til að svara og 
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leyfa okkur að dvelja í þögninni. Það gæti verið gott fyrir mig að hafa eitthvert hlutverk 

meðan foreldrar eru að skrifa hjá sér.  

En það sem þó gerðist í framhaldi af þessu var að það mynduðust góðar umræður milli 

foreldra þar sem þau voru að máta sig við það sem þau höfðu fengið fræðslu um og það sem 

þau sáu á myndböndunum. Umræður um það hvernig þau áttu það til að fara milli 

uppeldishátta, væru á stundum leiðandi en stundum eftirgefanleg. Síst vildu þau kannast við 

afskiptaleysi en viðurkenndu þó að á einhverjum tímapunkti hefðu þau öll upplifað það að 

vera til dæmis upptekin í símanum og ekki sinnt barninu sem skyldi. En ég benti á að það 

væri ekki það sama og langvarandi sinnuleysi. Umræðunum um uppeldishættina lauk með 

því að foreldrar voru sammála um að farsælast væri að tileinka sér leiðandi uppeldishætti, þó 

þau gætu vissulega séð sig í öðrum uppeldisháttum líka.  

Á þessum tímapunkti bauð ég foreldrum að taka sér kaffipásu og setti það í þeirra hendur 

hvort þau vildu stoppa hér eða halda áfram. „Þetta er bara búið að vera eins og kaffipása, 

bara drekka kaffi og spjalla“ (Hljóðritun, 27. febrúar, 2019). Við ákváðum því í sameiningu að 

halda áfram með námskeiðið.  

Ég hafði ákveðið að hefja seinni hluta námskeiðsins með því aða lesa upp smá erindi um 

af hverju við setjum börnum okkar mörk (sjá viðauka D), en á staðnum ákvað ég að byrja á 

því að varpa fram spurningu til foreldra um það af hverju þau teldu þörf á því að setja 

börnum mörk? Eftir smá hik komu foreldrar með svör við spurningunni og við það 

mynduðust aftur umræður, sem enduðu á léttu gríni frá föðurnum.  

Þá kom nokkra sekúndna þögn þar til ég sagði: „Ok, ég ætla að koma með smá svona 

klausu“ (Hljóðritun, 27. febrúar, 2019). Ég byrjaði á því að afsaka það að ég væri að fara að 

lesa upp af blaðinu, en las svo stuttan texta um það að setja börnum mörk. Ég er mun 

óöruggari þegar ég les beint upp af blaði, en þegar ég tala beint við foreldrana. Þegar ég les 

af blaðinu er mikið af hikorðum og það sem rannsóknarvinur minn skrifar ýtir undir þá 

tilfinningu hjá mér.  

„Hún las næst upp af blaði varðandi mörk og stoppar svo og kemur með mjög 

flott dæmi. Það er munur þegar hún er að tala út frá sér og kemur með svona 

dæmi, þá kemur mjög skemmtileg orka frá henni og þau taka orðið út frá því og 

þar skapast umræðan“ (Rannsóknarvinur, 27. febrúar, 2019).  

Þetta var þó ekki mikill texti sem ég las og ég passaði mig á að stoppa inn á milli og taka 

persónuleg dæmi. Þegar ég kom með slík dæmi mynduðust umræður hjá foreldrum. En af 

þessu má sjá að þegar vitneskjan er til staðar og ég næ að miðla af reynslu minni er ég 

öruggari en þegar ég fer með texta sem ég er ekki örugg með.  
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Í framhaldi af fræðslunni um að setja börnum mörk kom ég með dæmi um hvernig auka 

má jákvæða hegðun barna og draga úr neikvæðri hegðun (sjá viðauka D). Um tuttugu 

mínútum seinna hafði ég lokið því sem ég vildi koma á framfæri, ég var með fáar glærur í því 

sem ég hafði hugsað sem seinni hluta námskeiðsins, þar sem ég gerði ráð fyrir löngum 

umræðum milli foreldra, en þar sem helmingur þátttakenda hafði afboðað sig urðu 

umræðurnar ívið styttri en ég hafði reiknað með. Þegar kynningunni lauk bauð ég 

foreldrunum upp á að segja frá einhverjum áskorunum sem þau væru að glíma við heima 

fyrir og við gætum reynt að finna lausn saman.  

„Eigum við að segja henni frá syni okkar,“ spyr Hera manninn sinn? „Uhhh já,“ 

svarar faðirinn þá, hikar smá og segir svo ákveðið: „Já jájá.“ Hera: „Þegar hann 

tekur svona rosaleg frekjuköst og byrjar að sparka og lemja og allir eru kúkur.“ 

„Uhhh já ok, það gilda reyndar aðrar reglur um hann af því að hann er svo mikið 

krútt,“ svaraði ég þá (Hljóðritun, 27. febrúar, 2019). 

Þarna kom ég fyrst með smá grín um að það gildi aðrar reglur um hann af því að hann er 

frændi minn, en með því var ég að kaupa mér auka tíma til þess að finna svarið við spurningu 

þeirra. En ég náði að svara þeim vel: „Foreldri deildi reynslusögu af barninu sínu. Helena 

svarar því vel og af miklu öryggi, talaði fyrst um taugafræðilegan þroska barnsins og svo að 

reyna að koma í veg fyrir aðstæður sem hegðunin er að gerast“ (Rannsóknarvinur, 27. 

febrúar, 2019).  

Hér var komið að lokum námskeiðsins og lauk því með fremur óformlegum hætti. Ég 

bauð foreldrum að setja sér markmið í uppeldinu sem væri tengt leiðandi uppeldisháttum. 

Þar sem ég ætlaði mér ekki að hafa annað námskeið fyrir þau bauð ég þeim að hafa 

markmiðið fyrir sig. Í framhaldi af því sagði ég þeim að erindi mínu væri lokið. Á síðustu 

glærunni kom fram að foreldrum væri velkomið að setja sig í samband við mig ef þau hefðu 

einhverjar spurningar. Skemmst er frá því að segja að ekkert þeirra hefur sett sig í samband 

við mig.  

4.3.3 Svör frá foreldrum 

Eins og áður segir bað ég foreldra að svara skriflega nokkrum spurningum. Meðan þau voru 

að svara spurningunum um námskeiðið sjálft nýtti ég tímann til þess að ganga frá. Það var 

þögn og allir voru einbeittir í því sem þeir voru að gera í um 7 mínútur. Faðirinn rauf að 

lokum þögnina með því að spyrja mig hvort ég vildi ekki fá blöðin, ég svaraði því játandi og 

bað þau um að vera gagnrýnin í svörum sínum. „Endilega ef það er eitthvað sem þú veist, þið 

megið vera gagnrýnin, sko, af því að mig langar að læra af þessu, ég veit að þetta var alveg 

óformlegt en endilega segið það sem ykkur fannst“ (Hljóðritun, 27. febrúar, 2019). Í 
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framhaldi af því mynduðust góðar umræður milli mín og foreldranna þar sem þau komu með 

áhugaverðar athugasemdir fyrir mig til að huga að. 

„Ég held að það væri skemmtilegt að myndskreyta glærurnar með einhverjum 

svona myndum, sem sýna dæmi um þessa hegðun sem þú ert að tala um, sagði 

faðirinn, já, sumir tengja betur svona sjónrænt, svaraði Perla þá. Ef þú ert bara að 

hlusta á einhvern tala, þá er rosalega oft sem að fólk missir fókus, en ef það er 

eitthvað sem er gaman að horfa á sem að tengist samt náttlega við þá hérna..., 

hélt faðirinn áfram. Góður punktur, svaraði ég.  

En já einmitt eins og ég skrifaði hérna hjá mér með myndböndin þau einhvern 

veginn hjálpa manni að tengja, fólk einhvernvegin setur sig í þessi spor og tengir 

þú veist, með þessum myndbönum heldur en ef þetta væri bara textinn. Algjör 

snilld. Ég gæti alveg trúað því að það myndu alveg myndast umræður ef að þú 

værir með stærri hópa og fólk væri tilbúið að deila, þá held ég að það myndi 

alveg myndast góð umræða í þessu, sagði Perla að lokum“ (Hljóðritun, 27. 

febrúar, 2019).  

Ég var ánægð með þessar umræður og sátt við að hafa ekki verið búin að slökkva á 

upptökunni. Spurningarnar sem ég afhenti fyrir námskeiðið skiluðu ekki miklu. Í þeim svörum 

voru þau öll frekar óörugg hvernig ætti að svara og ekkert þeirra svaraði síðustu 

spurningunni, þar sem spurt var um hvað þau vonuðust að myndi ekki gerast. En það sem 

þau vonuðust eftir að myndi gerast var að fá gagnlega umræðu, fræðslu um börn og uppeldi, 

að læra eitthvað nýtt og að fá góð ráð varðandi uppeldi, en aðeins eitt svar kom við hvað vil 

ég að gerist og það var: „Bara svipað og ég skrifaði við fyrstu spurningunni“, ekkert foreldri 

svaraði skriflega spurningunni hvað vona ég að gerist ekki (Svör við spurningum til foreldra, 

27. febrúar, 2019).  

Mat þátttakenda á námskeiðinu gaf mér upplýsingar sem nýttust mér vel til að átta mig á 

hvernig námskeiðið hefði gengið og hvað það var sem gekk vel og hvað þyrfti að bæta. Ég 

velti því þó fyrir mér hvort svörin hefðu verið gagnrýnni ef þátttakendur hefðu verið fleiri. 

Svörin komu mér þó skemmtilega á óvart, þau voru ánægð með námskeiðið og öll fóru með 

nýja vitneskju með sér. Foreldrar virtust vera ánægðir og sáttir með kvöldið. 

Helsta gagnið sem þátttakendum fannst þeir hafa af námskeiðinu var meðal annars 

áminning um að setja börnum mörk og staðfesting á að það sé í góðu lagi að setja börnum 

mörk. En einnig: „Að muna að hrósa börnunum þegar þau eru að gera það sem manni fannst 

sjálfsagt eins og að leika sér saman“ (Svör við spurningum til foreldra, 27. febrúar, 2019). Eitt 

foreldri tók með sér staðfestingu á því að það er margt sem það var að gera rétt í uppeldinu, 

en líka ágætis áminning um að það er alltaf hægt að gera betur. Allir foreldrar nefndu að þeir 
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hefðu verið ánægðir með myndböndin og fannst þau öðlast meiri skilning á 

uppeldisháttunum í gegnum þau. Þá taldi eitt foreldri líklegt að ríkari umræður myndu nást 

með fleiri þátttakendum. Spurð að því hvað þeim þótti áhugavert á námskeiðinu var eitt 

foreldri sem svaraði: 

„Mér fannst áhugavert að allir töluðu saman á námskeiðinu sem mér fannst bæði 

gaman og fá allskonar punkta og aðrar reynslusögur og mér fannst æði að hafa 

myndböndin til að sjá dæmin.“ (Svör við spurningum til foreldra, 27. febrúar, 

2019). 

Það var gott að sjá að umræðurnar skiluðu sér á jákvæðan hátt til foreldra og að þeim 

fannst þær gagnlegar. Foreldrarnir voru mjög ánægðir með myndböndin og þar með varð 

mér ljóst hversu gott er að geta nýtt ólíkar leiðir til þess að miðla fræðslu til fólks. Svörin frá 

foreldrunum benda til þess að þau vilji fá fræðslu og staðfestingu á að það sé í lagi að setja 

börnum mörk, auk þess sem þau sýna að fræðslan skilaði sér eins og sjá má þegar eitt 

foreldri nefnir mikilvægi þess að hrósa börnum sínum.  

4.3.4 Að námskeiði loknu 

Þegar foreldrarnir voru farnir átti ég gott spjall við rannsóknarvin minn þar sem kom meðal 

annars fram að mér fannst ég ekki hafa náð fram nægum umræðum og ekki nægri svörun við 

spurningunum. Þá kom í ljós að rannsóknarvinur minn punktaði niður hjá sér að hún teldi 

ástæðuna fyrir því að ekki skapaðist næg umræða vera: „Þegar þú settir upp spurningarnar 

þá var það stundum soldið sem val í staðinn fyrir kannski bara að segja þið eigið að gera 

þetta, af því að þau voru ekkert alltaf voða dugleg að skrifa“ (Hljóðritun, 27. febrúar, 2019).  

Þarna kemur aftur staðfestingin á því af hverju foreldrarnir svöruðu ekki öllum 

spurningunum og í raun bara broti af því sem ég bað þau eða réttara sagt bauð þeim að 

svara. Ég gaf þeim ekki nægan tíma og gaf þeim val um að svara. Þarna kemur einnig enn og 

aftur í ljós hvað það hafði mikil áhrif að ég gleymdi að tengja hátalara. Ég hafði ætlað mér að 

gefa þeim tíma eftir hvert myndbrot til að bregðast við því sem þau sáu og láta þau hafa 

blöðin áður en myndböndin byrjuðu en gleymdi því af því að ég las ekki af blaðinu.  

Mér fannst mjög gott að hafa rannsóknarvin með mér, hún tók eftir atvikum og skráði hjá 

sér atriði sem ég var kannski síður dómbær á. Hún nefndi til dæmis við mig að henni fyndist 

ég vera mjög örugg og tengdist hópnum vel og hún sá mun á mér þegar ég var að lesa af 

blaði eða þegar ég var að tala beint við hópinn.  

„...og þegar þú varst að hlusta, það var rosalega flott hjá þér hvernig þú náðir að 

leiða áfram umræðurnar, með kannski bara einni setningu fékkstu þau til að 
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halda áfram með það sem þau voru að segja, í stað þess að þau hefðu bara 

stoppað. Ég upplifði þig heldur alls ekki stressaða“ (Hljóðritun, 27. febrúar, 2019).  

Mér fannst ég heldur ekki vera stressuð þegar við vorum í umræðunum, þó ég sjái það 

eftir á að sum viðbrögð mín á námskeiðinu stöfuðu stundum af óöryggi, eins og að bregðast 

við með gríni þegar ég var spurð spurninga. Rannsóknarvinur minn var ekki sammála mér að 

ekki hefði skapast nægar umræður og eftir að hafa farið í gegnum gögnin mín aftur og aftur 

sá ég að það er sennilega rétt hjá henni, það náðust á köflum fínar umræður og foreldrarnir 

upplifðu að umræðurnar hefðu skilað sér. 

4.4 Ígrundun um starfskenningu 

Þegar ég var að vinna að því að búa til námskeiðið var ég dugleg við að taka upp 

hugrenningar mínar til þess að ég næði sjálf að átta mig á því hvað það var sem ég ætlaði. Í 

daglegu lífi tökumst við á við ólík hlutverk og við bregðumst við á mismunandi hátt eftir því 

hvað við erum að gera og hversu örugg við erum í aðstæðunum. 

„Ég ætla að fara yfir þetta með að setja skýr mörk, sem ég er nú ekki flink í. En 

maður verður kannski að láta eins og maður sé flinkur í þessu og láta fræðin tala, 

ég sem fræðimanneskja eða fagmanneskja er ekki sama manneskjan, eða þið 

vitið ég sem fagmanneskja er ekki sama og móðirin og ég sem eiginkona er ekki 

sama og ég sem vinkonan“ (Raddupptaka, 9. janúar, 2019).  

Þarna er ég að undirbúa mig undir nýtt hlutverk í lífi mínu sem er að vera fræðari. Það er 

hlutverk sem ég hafði ekki hugsað mér að taka að mér, þar sem ég taldi mig ekki hafa 

forsendur til þess. En með auknum þroska í gegnum námið og með því að skoða sjálfa mig og 

skrá hjá mér vangaveltur og tilfinningar í rannsóknardagbókina fann ég að mig fór að langa til 

að takast á við þetta nýja verkefni.  

Það er þroskandi að rýna í dagbókina og sjá hvað það er í raun mikið ferli að eiga sér stað 

og hefur verið áhugavert að fylgja þræðinum frá því að ætla sér að starfa sem ráðgjafi yfir í 

að langa til að starfa í takt við það sem ég var að mennta mig til.  

Það er þetta með að geta tekið breytingum og leyfa þeim að eiga sér stað, það er svo 

margt sem breytist í lífinu sem við getum ekki haft áhrif á. Þannig var ég á leiðinni til Tenerife 

28. mars, 2019 með þrjú markmið, en þau voru slaka á, skrifa meistararitgerð og sóla mig á 

ströndinni þar sem ég gæti búið til sandkastala. En daginn sem fara átti fór flugfélagið sem ég 

hafði bókað ferð með á hausinn. Hálftíma eftir að það var ljóst að ég var ekki að fara af landi 

brott, var ég í samráði við ferðafélaga minn búin að taka ákvörðun um að fara í Grímsnesið í 
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sumarbústað. Þar sem hægt var að ná alveg sömu markmiðum hér má sjá mynd af kastala 

sem upphaflega átti að vera gerður úr sandi.  

 

 

Mynd 3: Kastalagerð í sólinni. 

 Frumraunin: Þar sem ég var að halda námskeið í fyrsta skipti á ævinni eftir fyrirmynd þar 

sem ég hafði bara einu sinni verið viðstödd, vissi ég lítið hvað ég var að fara út í. Það sem ég 

hafði óttast helst var að vera ekki með allt á hreinu ef ég yrði spurð að einhverju, og þegar á 

hólminn var komið var það akkúrat það sem gerðist.  

„Perla talaði um „þennan“ aldur og hvernig það virkar ekkert á hann og að hún 

nenni ekki að taka slaginn. Ég finn að mig vantar öryggið við að taka þetta lengra 

og leiða þetta í rétt átt. Eins og þegar hún talar um svo er það þessi aldur, sem 

þýðir ekkert að tjónka við. Ég þarf að finna heimildir fyrir því að það er víst hægt, 

en svo þarf maður kannski ekki að vera með svörin við öllu“ (Rannsóknardagbók, 

21. mars, 2019) 

Í staðinn fyrir að koma með rök fyrir því að það er enginn aldur sem ekkert virkar á, var ég 

sammála foreldrinu þegar hún bar þetta upp. Hér má sjá að það vantar mikið upp á 

reynsluna hjá mér, en eina leiðin til þess að öðlast hana er að fara af stað og hanna og stýra 

námskeiði fyrir foreldra og halda slík námskeið. En einnig með því að leita mér heimilda eins 

og ég kem inn á í færslunni og þannig eykst þekkingin og öryggið kemur með tímanum. Það 
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er vandasamt verk að hanna og stýra námskeiði þegar reynslan af því er engin og þekkingin 

takmörkuð.  

„Spurningar eins og hvað er það sem ég vil að foreldrar fræðist um? Hvaða efni 

get ég notað til að „hanna fræðslu“? Má ég nota hvaða efni sem er? Skjóta upp 

kollinum. Kennari er með ákveðnar námsbækur sem hann vill kenna, prestur 

notar Biblíuna til að predika upp úr, en hvað er það sem við sem uppeldis- og 

foreldrafræðarar byggjum á“? (Raddupptaka, 09. maí, 2019). 

Þær eru margar spurningarnar sem vakna og finna þarf svör við og miklar hugrenningar 

sem eiga sér stað. Í spjallinu sem ég átti við rannsóknarvin minn þegar ég hafði lokið 

foreldranámskeiðinu ígrunduðum við saman hvernig þetta gekk allt saman hjá mér. Ég kom 

inn á það að mér þætti námskeiðið kannski aðeins of grunnt og vanta kjöt á beinin. En eftir 

að hafa rætt saman og ígrundað þetta nánar komumst við að því að það var kannski ekki það 

að dagskráin sem slík hefði ekki verið næg, heldur að þátttakendur voru það fáir að það fór 

ekki eins mikill tími í umræður og ég hafði vonast eftir.  

„Mér finnst vanta meira kjöt á beinin, sagði ég, þetta er ekki nógu heildstætt til 

að vera með kannski 15 foreldrum eða ókunnugu fólki.  

Heldurðu ekki? Spurði þá rannsóknarvinur minn.  

Nei, svaraði ég, ég held það vanti meira upp á þetta, eða kannski... væru jú þá 

meiri samræður af því að þetta var svo stutt. Þetta var meira bara eins og 

kynning frekar en námskeið.  

En málið var samt eins og þegar þú fékkst spurningarnar þá svaraðir þú þeim 

mjög vel með dæmum þannig að í stórum hóp, þegar fólk er að skrifa allt niður... 

svaraði hún þá, held ég að þú getir fengið meiri dýpt í þessu ef þau gera öll 

verkefnin. 

Já kannski...“ (Hljóðritun, 27. febrúar, 2019).  

Eftir þessa ígrundun sveiflaðist ég frá því að vera viss um að þetta væri ekki nægilegt efni 

yfir í að vera tilbúin til að halda þessu opnu og áttaði mig á því að kannski var þetta ekki bara 

ég, heldur líka fjöldi þátttakenda. Mér finnst þetta ágætis dæmi um hversu þarft það er að 

ígrunda með jafningja þegar verið er að móta starfskenningu sína. Reynsla mín er líka sú í 

starfi mínu sem leikskólakennari að ígrundun er mikilvæg þegar kemur að því að þróa starfið 

og sjálfan sig í starfi. En það er einmitt með ígrundun sem þroskinn á sér stað og maður fer 

að átta sig á því hversu mikið nám hefur átt sér stað.  

Þegar kemur að því þróa starfskenningu sína þarf að vera með opinn huga, ígrunda 

fræðin og vera heiðarleg við sjálfan sig en einnig að mæta áskorunum með opnum huga til 
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þess að ná að greina hvað er að gerast. Mér finnst mikilvægt að koma fram af virðingu við 

foreldra og fræða þau um leiðir til þess að koma fram af virðingu við börn sín. Þegar kemur 

að því að vinna með fólki skiptir virðing og umhyggja miklu máli og þá sérstaklega þegar 

kemur að vinnu með börnum.  

En það að setja börnum mörk tel ég vera eina leið til að sýna þeim umhyggju og virðingu. 

Þar sem þau vita til hvers er ætlast til af þeim. Mér finnst líka mikilvægt að skapa afslappað 

andrúmsloft og mynda traust innan hópsins. Eigi það að takast þarf ég að vera vel skipulögð. 

Starfskenning mín er enn í mótun en hún þróast með aukinni reynslu og með því að ígrunda 

fræðin með kollegum. Með því að prufukeyra námskeið áttaði ég mig á því að hluti af 

starfskenningu minni gæti einnig verið mikilvægi þess að skapa léttleika en þó ekki á kostnað 

fræðslunnar.  

4.5 Samantekt 

Það er alltaf stór ákvörðun að fara í nám og að mínu mati ákvörðun sem krefst hugrekkis. Ég 

hef lært ótrúlega mikið um mig sjálfa sem einstakling og sem námsmann af því að fara í nám 

aftur eftir margra ára hlé. Með því að fá að gera rannsókn þar sem ég skoðaði sjálfa mig hef 

ég lært enn meira. Áður en farið er af stað í nám er gott að hafa skýr markmið, hvers vænst 

er af náminu. En það er líka gott að vera með opinn huga og sjá hvaða tækifæri bjóðast með 

námi. Af niðurstöðunum má greina að mikið nám hefur átt sér stað hjá mér. Það sem stendur 

helst upp úr er mikilvægi skipulags og reynsluleysi mitt af því að starfa sem uppeldis- og 

foreldrafræðari. Með því að prufukeyra námskeið áttaði ég mig á því að starfskenning mín er 

rétt að byrja að mótast og á hún örugglega eftir að taka breytingum í gegnum tíðina þegar ég 

tek til starfa sem uppeldis- og foreldrafræðari. Áður en af því verður þarf þó að hanna 

námskrá til þess að starfa eftir, sem myndi auðvelda skipulag slíkrar fræðslu til muna.  
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5 Umræður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður sem fram komu í rannsókninni, þær 

dregnar saman og tengdar við fræðin. Þar á eftir verður fjallað um þá lærdóma sem dregnir 

voru af þessari rannsókn.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að móta faglega sýn mína á það hvernig ég vil starfa í 

komandi framtíð og hvaða gildi ég vil hafa að leiðarljósi í starfi mínu.  

Markmið mitt var að skoða sjálfa mig í hlutverki uppeldis- og foreldrafræðara þar sem ég 

undirbjó og stýrði námskeiði með foreldrum.  

Leitast var við að svara rannsóknarspurningunni: 

 Hvernig birtist starfskenning mín sem foreldrafræðari í vinnu minni við að móta 

og stýra námskeiði fyrir foreldra barna á leikskólastigi? Hvaða lærdóma get ég 

dregið af þeirri reynslu að undirbúa og stýra námskeiði fyrir foreldra? 

5.1 Starfskenningin mín  

Ég valdi að skoða starfskenningu mína til þess að ná að átta mig á því hvernig ég vildi starfa. 

Það er ekki ofsögum sagt að verkið reyndist vandasamt. Þar sem ekki gafst færi á 

vettvangsnámi valdi ég að útbúa og halda í framhaldi af því námskeið fyrir foreldra. Við það 

að skrá hugsanir, tilfinningar, væntingar og ígrundanir mínar í gegnum ferlið urðu til gögn 

sem hjálpuðu mér að átta mig á því hvar hæfni mín liggur og hvaða þætti ég þarf að efla. Það 

eitt og sér dugði ekki til að mér tækist að finna svarið. Til þess að átta mig á starfskenningu 

minni valdi ég því að nýta mér laukmódel Korthagen (2013). Með því að fletta í gegnum hvert 

lag laukmódelsins með tilheyrandi sjálfsrýni og ígrundun áttaði ég mig á heildarmyndinni.  

Ég skoðaði umhverfið, hvað er það sem bíður mín eftir útskrift. Hvernig ætla ég að nýta 

menntun mína og hvaða þættir eru það sem þarf að skoða til þess að það takist að koma 

uppeldis- og foreldrafræðslu á laggirnar hér á landi. Ég leitaðist við að greina hegðun mína og 

rýna í viðbrögð mín á námskeiðinu og átta mig á því hvar hæfni mín liggur þegar kemur að 

því að halda námskeið. Trú mína og gildi mat ég með því að líta inn á við og þannig átta mig á 

kjarnatrú minni og gildum mínum. Þá skoðaði ég faglegu sjálfsmynd mína og köllun mína til 

að átta mig á því hvað hefði leitt mig á þann stað sem ég er komin á varðandi starfsferil 

minn. Á þennan hátt komst ég að kjarnanum og komst að því að eitt hefði ekki gengið upp án 

hins. Ekki hefði reynst nóg að fara eingöngu í gegnum lög laukmódelsins og ekki reyndist mér 

nóg að útbúa og halda námskeið. Hér á eftir koma niðurstöður út frá kjarnaígrundun minni 

þar sem ég tengi niðurstöður mínar við fræðin.  
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5.2 Umhverfið 

Fyrsta lagið snýr að umhverfinu, sem felur í sér að skoða það sem er utan við einstaklinginn 

sjálfan. Það er að segja þá þætti sem hann hann hefur lítið eða ekkert um að segja, má þar 

nefna námsskrár, húsnæði, lög í landinu og fleiri þætti sem snúa að samfélaginu (Korthagen, 

2013). 

Því meiri samræður, því meiri ígrundun (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). Ég trúi því að takist 

okkur sem lokið hafa þessu námi að taka höndum saman náum við frekar að byggja upp 

foreldrafræðslu hér á landi en til þess þarf mikla samheldni, tíma og áræðni. Það er erfitt að 

fara ótroðnar slóðir. Leita þarf að tækifærunum, þeim sem til staðar eru, finna þau og grípa. 

Hugmyndafræði ECFE gengur út frá því að allir foreldrar hafi þörf fyrir upplýsingar og 

stuðning til að ala upp heilbrigð börn og markmið þeirra er að efla verndandi þætti 

fjölskyldunnar (Minnestota Association for Family and Early Education, 2015). Þessa þætti 

ber að hafa í huga er við mótum uppeldis- og foreldrafræðslu, að hún er hugsuð fyrir alla og 

ætti að vera sjálfsagt mál að sækja sér slíka fræðslu. Vonandi verður það fyrr en seinna og 

mætti hugsa slíka fræðslu sem forvörn, til þess að koma megi í veg fyrir hegðunarvandamál, 

þar sem foreldrar fá færi til að ræða þær áskoranir sem þeir kunna að vera að glíma við áður 

en þær verða að vandamáli. Sem rímar vel við meginmarkmið námsleiðarinnar hér á landi og 

felst í að undirbúa fagfólk fyrir vinnu með foreldrum allra barna og styrkja sjálfstraust 

foreldra í hlutverki sínu sem uppalendur með fræðslu, umræðu og ráðgjöf um þroska barna 

og uppeldi í víðum skilningi (Háskóli Íslands, 2016). 

Þar sem uppeldis- og foreldrafræðsla á sér ekki vettvang á Íslandi tel ég mikilvægt skref í 

áttina að því að koma henni á laggirnar hér vera að endurskoða tillögu til þingsályktunar um 

að efla foreldafræðslu í leik-, grunn- og framhaldsskólum, fjölmiðlum og heilsugæslustöðvum 

landsins (þingskjal nr 726/1994. Tillaga til þingsályktunar). En til þess að það takist þarf 

samvinnu okkar núverandi og verðandi uppeldis- og foreldrafræðara og því mikilvægt að 

halda tengslum og starfa saman sem ein heild með það að markmiði að koma uppeldis- og 

foreldrafræðslu á laggirnar. Ég tel einnig mikilvægt að hafist verði sem fyrst handa við að 

útbúa námsskrá fyrir verðandi uppeldis- og foreldrafræðara (Campell og Palm, 2004; 

Minnestoa Department of Education, 2011). Ég fann verulega fyrir því að mig vantaði 

námsskrá til að fara eftir, það ætti ekki að þurfa að finna upp hjólið í hvert skipti sem 

námskeið er hannað fyrir foreldra, heldur að laga það að sér og útfæra eftir því sem hentar 

foreldrafræðara og foreldrum, þeim sem námskeiðin sækja. 

Finna þarf leiðir til að laga starfshætti ECFE að samfélagi okkar, þar sem þjóðfélag okkar 

er ólíkt því sem þekkist í Bandaríkjunum. Hér á landi eru 97 % barna á aldrinum 2 - 5 ára 

skráð í leikskóla. Í Bandaríkjunum eru að meðaltali 41 % barna í leikskóla, í Minnesota eru 
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einvörðungu 15 % barna sem eru í leikskóla (U.S. Department of education, 2015; Hagstofa 

Íslands, 2017; National center for educatiom statistics, 2019).  

Fleiri börn eru í leikskóla hér á landi og þarf af leiðandi hefur tímasetning námskeiða 

mikið að segja. Þegar kemur að því að skipuleggja námskeið skiptir tímasetning máli og þarf 

hún að henta þeim markhóp sem stefnt er á að fá til þátttöku (Caffarella og Daffron, 2013). 

Hægt væri að hafa námskeið um helgar, seinnipart dags sé ætlunin að hafa börnin með. Sé 

sú leið ekki farin væri hins vegar hægt að bjóða upp á slík námskeið á kvöldin. Við þurfum að 

prufa okkur áfram til þess að finna hvaða tímasetningar myndu henta okkar samfélagi.  

Þó ekki sé það tímabært núna þarf að huga að því er fram í sækir að koma á laggirnar 

vettvangsnámi. Vettvangsnám eflir þann sem fræðin nemur í að tileinka sér þau og vinna 

með þau í raunaðstæðum (Ragnhildur, 2015). Við þessu hefur hingað til verið brugðist með 

því að bjóða þeim sem námið stunda að fara til Minnesota og fylgjast þar með 

foreldrafræðurum að störfum. Sem er vel, en þetta er dýrt og nemendur sjálfir bera 

kostnaðinn og því ekki á allra færi.  

5.3 Hegðun 

Annað lag felst í því að skoða hegðun sína og það hvernig ákveðin hegðun kallar fram 

ákveðin viðbrögð. Hvað er það sem truflar og hvað er það sem hræðir? Með því að rýna í 

þessa þætti er auðveldra að átta sig á því hver er orsök varnarhátta hvers einstaklings 

(Korthagen, 2013).  

Með því að að vera vel undirbúin og búa til námskeið í samstarfi við aðra öðlast ég aukna 

færni. Æfingin er það sem skapar meistarann og það lærist hvað mest við að stunda verkin og 

læra af reynslunni (Hafþór, 2011). Það er samvinnuverkefni að skilja nám og kennslu og þarf 

það að byggjast á virkum og ígrunduðum samræðum milli fagmanna (Hafdís, 2008). Ég 

óttaðist það að hafa ekki svörin á hreinu og var hrædd um að vita ekki neitt ef ég yrði spurð. 

Ég hef lært að ég þarf að varast að gera lítið úr því sem ég hef lært og nýta mér fræðin. 

Það kom ekki á óvart en mér fannst áhugavert þegar ég fór að skoða gögnin mín að leiðin 

sem ég valdi þegar ég var óörugg var að nota húmorinn. Sem hafði þó þau áhrif að 

andrúmsloftið var létt. Að beita húmor hefur löngum verið mín leið til þess að minnka streitu 

og takast á við stress. Ég greindi það vel er ég hlustaði á upptökurnar að stressið hjá mér 

braust út með því að koma með létt grín.  

 

5.4 Hæfni 

Þriðja lagið, hæfni, segir til um hæfni einstaklingsins og hvernig honum farnast við að takast 

á við verkefni eins og að leysa ágreining sem upp kann að koma (Korthagen 2013). Hæfni 
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getur einnig falið í sér hvernig bregðast skal við áleitnum spurningum og takast á við ólíka 

sýn þátttakenda á námskeiðum. Starfshæfni felur í sér þekkingu, færni og eiginleika þá sem 

nýta má í starfi sínu á markvissan hátt út frá aðstæðum, félagslegu samhengi og faglegu 

viðmiði (Ragnhildur, 2015). Til þess að ná að efla hæfni sína þarf að átta sig á því hvaða færni 

og eiginleikar nýtast í starfi og hvað það er sem þarf að efla. 

Með því að vinna þetta verkefni áttaði ég mig á því að ég get vel starfað með foreldrum 

og það sem meira er, ég hlakka til þess og mig langar til þess. Ég stefni að því að starfa með 

foreldrum eftir þeim leiðum sem ég hef verið að læra, þar sem ég tel að styrkleiki minn felist 

í því að vinna með fólki og að ég geti átt auðvelt með að ná til þeirra. Enn vantar talsvert upp 

á öryggið hjá mér með að stíga inn í hlutverkið sem sérfræðingurinn (Campell og Palm, 

2004). Ég valdi að fara í nám til þess að skipta um starfsvettvang, en áður en ég tæki skrefið 

til fulls vildi ég prófa mig áfram í því sem ég var að læra og útbjó því og hélt námskeið fyrir 

foreldra. Ótti minn við að standa ekki undir væntingum og vera ekki með öll svörin á hreinu 

samræmdist því sem þær Campell og Palm (2004) komu inn á varðandi reynda og óreynda 

foreldrafræðara. Það getur reynst erfitt fyrir reynslulitla að takast á við spurningar frá 

foreldrum á meðan þeir sem reyndari ná að nota spurningar til að dýpka samræðurnar. En 

með góðum undirbúningi tekst færum foreldrafræðara að setja sig í hlutverkið og þannig 

lærir hann að lesa í hug foreldra og hvað það er sem þeir eru að leita eftir (Caffarella og 

Daffron, 2013; Campell og Palm, 2004).  

Ég áttaði mig á því að hæfni mín liggur í því hversu auðvelt ég á með samskipti og mér 

gekk vel að leiða hópinn áfram, eins og rannsóknarvinur minn orðaði það: „... með kannski 

bara einni setningu fékkstu þau til að halda áfram með það sem þau voru að segja“ 

(Hljóðritun, 27. febrúar, 2019). Ég hafði mikinn áhuga á því sem foreldrar vildu ræða, þannig 

reyndist mér auðvelt að sýna virka hlustun og leiða foreldra áfram í samræðum okkar. Ég tel 

þó að enn eigi ég margt ólært í því að leiða samræður samkvæmt aðferðum er byggjast á 

ígrunduðum samræðum með foreldrum. Ég hef þörf fyrir að öðlast meiri hæfni hvað þetta 

varðar, til dæmis með því að fylgjast með þeim sem hafa reynslu af slíku, og tel ég að það 

mætti leggja ríkari áherslu á aðferðina í náminu.  

Óöryggi og reynsluleysi mitt birtist mér í því hversu fljót ég var á stundum að taka orðið af 

foreldrunum. Þannig gaf ég þeim færi á að sleppa því að svara spurningum, þar sem ég vildi 

ekki gera of miklar kröfur til þeirra. Það endurspeglar ótta minn við að gerðar séu kröfur til 

mín, sem ég næ ekki að standa undir og óttann við að hafa ekki svörin. Að gefa foreldrum 

tíma til að melta spurningar og óttast ekki þögnina er nokkuð sem ég þarf að efla hjá mér. 

Ein leið gæti verið að ég finni mér hlutverk meðan foreldrar velta fyrir sér svörunum. Ég var 

nokkuð yfirveguð þrátt fyrir skort á skipulagi og tókst að slá á létta strengi sem varð til þess 
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að andrúmsloftið var gott. Ég hefði þó viljað vera betur undirbúin og hafa til að mynda 

fyrirfram ákveðnar spurningar til þess að leiða foreldra áfram.  

Kennsluáætlun er gott tæki til að skipuleggja kennslu, fræðslu eða námskeið sem halda 

skal. Þegar kemur að slíkri vinnu er gott að geta stuðst við fyrirfram útbúin form eða 

eyðublöð (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). Þegar ég hélt námskeiðið hafði ég ekki verið búin að 

læra að það eru til ýmis verkfæri fyrir kennara eins og kennsluáætlun sem hjálpar þeim að 

undirbúa kennslustundir og gæti hentað mér sem verðandi uppeldis- og foreldrafræðara. Þar 

var óttinn enn og aftur að verki. Á öðru ári í náminu stóð til að ég færi á námskeið þar sem 

kennt væri hvernig skipuleggja skyldi nám fullorðinna, en ég var ekki tilbúin að sækja það þar 

sem ég ætlaði mér ekki að kenna fullorðnum, heldur veita þeim ráð. Ég gerði því 

kennsluáætlun eftir að hafa haldið námskeiðið til þess að nýta mér seinna meir. Í þeirri vinnu 

áttaði ég mig á hvað það er að mörgu að hyggja og að ekki megi vanmeta þann tíma sem þarf 

til að útbúa námskeið, þá sérstaklega þegar reynslan af því er engin. Kennsluáætlun hjálpar 

til við að vera vel undirbúin en þar vantaði verulega upp á hjá mér. Ég lærði mikið á því að 

útbúa námskeiðsmöppu á námskeiði hjá Hróbjarti Árnasyni en það er verkefni sem ég vann 

eftir að ég var búin að prufukeyra námskeiðið mitt.  

Með því að halda námskeiðið fyrir foreldra sem ég þekkti, fannst mér ég hafa leyfi til að 

mistakast og af þessum mistökum tel ég mig hafa lært hvað mest. En eina leiðin til að öðlast 

aukna færni er með reynslunni. Því með því að stunda fræðin og æfa þau lærast þau hvað 

best og þannig tekst frekar að laga hugmyndir sínar að starfsvettvangi sínum (Hafþór, 2011; 

Ragnhildur, 2015).  

5.5 Gildi og trú 

Fjórða lagið snýr að trú og gildum einstaklingsins og eigin getu. Hér er vísað til hugmynda 

hvers og eins um umhverfi sitt, hvernig virkar það og hvernig ætti það að virka. Hér eru 

þættir sem einstaklingurinn getur verið sér ómeðvitaður um (Korthagen, 2013). 

Með kjarnatrú er átt við þá trú sem einstaklingur hefur um sjálfan sig. Þessi trú getur 

mótast í æsku og verið afar lífseig (Kloppers, e.d). Þrátt fyrir að kjarnatrú mín hafi ávallt verið 

sú að ég gæti ekki lært hef ég haldið ótrauð áfram, þar sem löngun mín til að skipta um 

starfsferil, úr því að vinna með börnum í að vinna með foreldrum með hag barna fyrir brjósti 

var mikil. Það var í raun ekki fyrr en ég áttaði mig á kjarnatrú minni sem mér tókst að yfirstíga 

hana og fór í kjölfarið að öðlast aukna trú á eigin getu (Bandura, 1997; Kloppers, e.d).  

Að stíga út fyrir þægindarammann er erfitt en það er einmitt fyrir utan hann sem 

breytingar verða oftar en ekki með tilheyrandi þroska í kjölfarið (Daníel, 2013). Það tók 

verulega á að hefja nám að nýju, þar sem vantrú á eigin getu og hæfni var ríkjandi. Í gegnum 

námið jókst þroskinn og sjálfstraustið jafnframt. Það var þó ekki fyrr en rétt á þessum 
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lokametrum sem ég var sjálf farin að trúa því að ég gæti þetta. Ég hafði til að mynda ekki 

nokkra trú á því að ég væri fær um að skrifa meistararitgerð.  

Til þess að geta verið heil í því sem ég tek mér fyrir hendur finnst mér ég verða að hafa 

trú á sjálfri mér og því sem ég stefni að. Það sem hvetur mig áfram er virðing mín fyrir 

börnum og hversu mikilvægt mér finnst að þeim sé sýnd virðing. Virðing felst í því að geta 

sett sig í spor annarra og finna til samkenndar. Lögmál virðingarinnar felst í því að sá sem 

sýnir og ber virðingu fyrir þeim sem hann á í samskiptum við öðlast virðingu þeirra (Gunnar 

Hersveinn, 2005).  

5.6 Fagleg sjálfsmynd  

Með fimmta laginu skoðar einstaklingurinn faglega sjálfsmynd sína og það hvernig upplifun 

hans á sjálfum sér og hugmyndir hans um sjálfan sig birtast honum. Hér gæti verið að finna 

stærstu hindrunina sem felst í trú á eigin getu (Korthagen, 2013). 

Með reynslunni lærum við að tileinka okkur fræðin og það er hún sem mótar okkur og 

hefur áhrif á það hvað það er sem lærist (Gagné, 1977; Merriam og Bierema, 2014). Það er 

flókið að ætla sér að hanna og stýra námskeiði þegar reynslan af því er engin og þekkingin 

takmörkuð. Það má því segja að mig vanti upp á fræðin með litla f-inu og á stundum vantar 

að hafa trú á sjálfri mér þegar kemur að fræðunum með stóra F-inu (Hafþór, 2005).  

Bandura (1997) taldi ólíklegt að fólk tækist á við verkefni án þess að trúa því sjálft að það 

réði við verkefnið og gæti náð settu markmiði. Eftir því sem leið á námið jókst öryggi mitt 

gagnvart því að halda námskeið. Ég tókst á við það að vera með fræðslu fyrir fullorðna án 

þess að mér fyndist ég hafa allar forsendur til þess. Ein af ástæðum þess var sú að ég hafði 

ekki reynsluna, en með henni skapast fræðimaðurinn og það er hún í bland við fræðin sem 

skapar sérfræðinginn. Þess vegna valdi ég að skapa mér mína reynslu til þess að átta mig á 

því hvar ég þyrfti að efla mig og hvar kostir mínir lægju og hvernig þeir nýttust mér sem 

uppeldis- og foreldrafræðari. Við það að halda námskeiðið kom í ljós að þegar þekking mín á 

efninu var til staðar átti ég auðvelt með að leiða foreldrana áfram. Ígrunduð framkvæmd 

(Campell og Palm, 2004) hefur hjálpað mér við það að máta mig við hlutverk mitt sem 

verðandi uppeldis- og foreldrafræðari, þar sem ég hef nýtt mér þekkingu mína, skoðað gildi 

mín, metið færni mína og leyft tilfinningunum að koma og tekist á við þær. 

 

5.7 Köllun 

Sjötta og innsta lagið felur í sér að skoða kjarnann og greina hvað er að baki vali 

einstaklingsins á starfi sínu og hvað er það sem hefur leitt hann þangað sem hann er kominn. 
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Hvað veitir innblástur og hvað gefur merkingu og tilgang í starfi og lífi viðkomandi 

(Korthagen, 2013).  

Hvati minn er að efla foreldra í hlutverki sínu sem uppalendur. Með því að horfa til baka 

áttaði ég mig á því hversu atburðir geta haft mikil áhrif á okkur. Í mínu tilfelli leiddi atburður 

frá leikskólagöngu minni til þess að ég valdi að vinna með börnum og núna vil ég vinna með 

hagsmuni barna að leiðarljósi. Á stundum upplifa foreldrar óöryggi í samskiptum sínum við 

börn og í hlutverki sínu sem uppalendur.  

Með því að veita foreldrum fræðslu um leiðandi uppeldishætti (Baumrind, 1966) ásamt 

því að gefa þeim færi á að skoða sjálfa sig sem uppalendur eftir aðferðum ígrundaðra 

samræðna í foreldrafræðslu (Thomas, 1996). Mætti leiða líkur að því að foreldrar verði sér 

meðvitaðri og samskipti þeirra við börn sín eflist og öryggi þeirra aukist. 

Með því að koma foreldrafræðslu á laggirnar hér á landi tel ég að hægt sé að kenna 

foreldrum aðferðir leiðandi uppeldishátta sem fela meðal annars í sér að koma fram við börn 

af virðingu með því til dæmis að setja þeim mörk, veita þeim aðhald og gefa þeim hlutverk. 

Meðfram leiðandi uppeldisháttum má vekja athygli foreldra á að markmið, gildi og hvati 

foreldris og barns geta verið ólík (Kuczynski, 2003). Þannig ætti foreldrum að takast öðlast 

heildarsýn á það hvernig þeir vilja haga uppeldi sínu. Börn sem alast upp við leiðandi 

uppeldishætti standa sig betur í námi, leiðast síður út í áhættuhegðun, hafa sterkari 

sjálfsmynd og sýna af sér þroska í samskiptum (Sigrún og Kristjana 2005). Með uppeldis- og 

foreldrafræðslu tel ég að við getum hjálpað foreldrum að öðlast þroska í hlutverki sínu sem 

foreldrar (Azar, 2002; Thomson, 1996). Eftir að hafa prufukeyrt námskeið með litlum hópi 

foreldra finn ég að mig langar að starfa með foreldrum leikskólabarna því þar liggur þekking 

mín og reynsla sem leikskólakennari og þar finn ég öryggi mitt.  

5.8 Að skipuleggja og stýra námskeiði 

Þegar kom að því að undirbúa námskeiðið var fyrsta verk að finna markmið (Mager, 1997) 

fyrir námskeiðið og ákveða út frá markmiðunum hvað það væri sem ég vildi að foreldrar 

fengju út úr námskeiðinu. Það tók mig þó nokkurn tíma að baksa við að finna þessi markmið, 

mikil ígrundun átti sér stað í því ferli. Markmiðin þurftu að henta foreldrum ungra barna og 

þörfum þeirra (Mager, 1997) en það hafðist að lokum og markmiðin leiddu mig áfram í að 

útbúa fræðslu fyrir foreldrana. Þarna áttaði ég mig á því hversu flókið það getur verið að 

finna markmið og það er að ákveðnu leyti erfiðasti hjallinn að stíga yfir. Þegar markmiðin 

voru fundin var komið að því að finna efni fyrir fræðsluna. Í gegnum ferlið við að finna 

markmiðin fann ég fyrir því hvað mig vantaði námskrá til að vinna eftir. Þannig áttað ég mig á 

mikilvægi þess að útbúin verði námskrá til að vinna eftir.  
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Ég sá að það að nota myndband er mjög góð leið til að vekja foreldra til umhugsunar og 

ná tengingu við efnið. Það er misjafnt hvernig fólk lærir, sumum hentar að lesa en aðrir 

meðtaka betur talað mál og því gott að blanda saman ólíkum aðferðum. Notkun myndbanda 

við kennslu með foreldrum, gerir foreldrum kleift að spegla sig í gjörðum annarra og án þess 

að eiga það á hættu að vera dæmdir (Thomas, 1996). Mikilvægt er að sníða efnið að þörfum 

þeirra sem námskeiðin sækja (Caffarella og Daffron, 2013; Mager, 1997). Foreldrar höfðu orð 

á því hvernig myndböndin hefðu aukið skilning þeirra á efninu. Því sé ég að myndbönd eru 

mikilvægur þáttur í foreldrafræðslu og að nota opnar spurningar í kjölfarið.  

Að foreldrar séu tilbúnir að tileinka sér þekkingu og sæki námskeið vegna innri hvata 

hefur mikið að segja (Knowles, 1984). Ég fann að þátttakendur mínir voru svo sannarlega 

tilbúnir að koma, þeir sýndu áhuga og vildu fá ráð. Þeim fannst gott að geta rætt málin og 

áttað sig á því hvaða leiðir er hægt að fara í uppeldinu. 
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6 Lokaorð  

Það eru margar áskoranir sem fylgja því að vera með þeim fyrstu sem fara í gegnum nýja 

námsleið. Því þarf að huga að því sem nemendur hafa að segja og hver upplifun þeirra af 

náminu er, til þess að betrumbæta megi gott nám. Enn sem komið er hefur ekki verið hægt 

að bjóða upp á starfsnám, en þess í stað hefur verið farin námsferð til Minnesota þar sem 

fylgjast má með uppeldis- og foreldrafræðurum að störfum. Þar sem engin fyrirmynd var til 

staðar hér á landi hefði verið gott að hafa myndband af því hvernig fræðslan fer fram í 

Minnesota. Þannig að auðveldara hefði verið að átta sig á því strax í upphafi í hverju 

uppeldis- og foreldrafræðsla felst. Ég tel að flestir þeirra sem hefja þetta nám geri sér ekki 

grein fyrir því hvað það felur í sér. Nafnið á námslínunni er til að mynda nokkuð villandi þar 

sem ekki er verið að kenna ráðgjöf.  

En hvað er það sem við eigum að leggja áherslu á þegar kemur að uppeldis- og 

foreldrafræðslu? Að mínu mati er mikilvægt að foreldrar fái fræðslu um leiðandi 

uppeldishætti og um mikilvægi þess að sýna börnum sínum virðingu og setja þeim mörk. Til 

þess að fá svörin við þessum vangaveltum tel ég mikilvægt að við sem erum að ljúka þessu 

námi og þeir sem hafa lokið, störfum saman við að útbúa námsskrá fyrir foreldra- og 

uppeldisfræðara. Þar væri skýrt kveðið á um hvaða þættir það eru sem leggja skal áherslu á 

til þess að hjálpa foreldrum að þroskast í uppeldishlutverki sínu. Þá hefðum við skjal sem við 

getum starfað eftir og nýtt til að útbúa minni námskrár fyrir þau námskeið sem við munum 

hanna og útbúa. Þannig mætti koma í veg fyrir að hver og einn væri að glíma við að finna upp 

hjólið. Þar sem búið er að stofna félag uppeldis- og foreldrafræðara má segja að ferlið sé 

hafið og tel ég brýnt að félagar þess hafi námskrárgerð sem eitt af forgangsverkefnum sínum.  

Mikilvægt er að við vekjum athygli stjórnvalda og sveitafélaga á okkur og því sem við 

stöndum fyrir. Sem er að veita foreldrum fræðslu um uppeldi ásamt því að skapa vettvang 

fyrir þá til að koma saman, þar sem þeir geta rætt um uppeldi og fengið eða gefið ráð. 

Leiðarljós fræðslunnar gæti verið að hjálpa foreldrum að þroskast í hlutverki sínu. uppeldis- 

og foreldrafræðsla getur verið góð leið til þess að ná að veita foreldrum viðeigandi aðstoð 

við að sinna skyldum sínum sem uppalendur eins og kveður á í lögum um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins nr. 19/2013).  

Líkt og bandaríski foreldrafræðarinn Jolene sagði skal varast að loka dyrum, heldur halda 

öllum möguleikum opnum (rannsóknardagbók, 2. október, 2018) og með það í huga er of 

snemmt að segja til um það hvernig ég muni starfa. Framtíðin ein getur leitt það í ljós. Þar 

sem enn er ekki kominn vettvangur fyrir uppeldis- og foreldrafræðslu er það okkar að skapa 
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hann. Fyrir mér er mikilvægt að vinna í samstarfi við aðra uppeldis- og foreldrafræðara 

þannig að tækifæri skapist til að deila reynslu og ígrunda fræðin.  

Ég hef lært mikið af því að vinna þessa rannsókn og hefur hún hjálpað mér við það að átta 

mig á því hvernig fagmaður ég vil vera, fagleg sjálfsmynd mín er í mótun og tel ég að hún 

muni styrkjast með aukinni reynslu. Þá er bara að vona að sú þrautseigja sem skilaði mér í 

gegnum námið haldist eftir útskrift og verði til þess að mér takist að halda áfram á þessari 

vegferð sem nú er hafin. Þannig að mér takist að útbúa fleiri námskeið og hitta foreldra 

ungra barna og mér auðnist að vinna með þeim við að tileinka sér leiðandi uppeldishætti. Þó 

að margt hafi lærst er líklega enn meira sem ég á ólært og það finnst mér á vissan hátt 

spennandi. Ég hlakka til að fá að takast á við ný og spennandi tækifæri í komandi framtíð. 

Mín trú er sú að starfskenning hvers og eins eigi að vera í stöðugri mótun, til þess að forðast 

það að staðna í starfi. En það veit ég núna, að ég þori, get og vil vinna að því að efla foreldra í 

uppeldishlutverki sínu og veita þeim vettvang til þess, með virðingu og gleði að leiðarljósi.  

Það þarf heilt samfélag til að ala upp barn og það er hlutverk okkar allra að hlúa að æsku 

þjóðarinnar. Þess vegna er mikilvægt að fræðsla fyrir foreldra verði bundin í lög. Það er vel 

við hæfi að enda á orðum frú Vigdísar Finnbogadóttur (1999):  

„Öll börn í samfélaginu eru þegar til kastanna kemur, okkar börn, sameign okkar 

allra, samábyrgð okkar sem þjóðar. Þau eru sá mannauður sem okkur er kært að 

geta skilað sterkum og heilsteyptum til nýrra tíma, sem ávallt byggja á því sem á 

undan er gengið. Hver og einn sem lætur sig góðan hag barna skipta er að vinna 

að þjóðarsæmd og gæfu“.  
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Viðauki A: Spurningar til foreldra fyrir og eftir námskeið 

Spurningar fyrir námskeið: 

Hvað er það sem ég vonast eftir að gerist á námskeiðinu? 

 

Hvað vil ég að gerist? 

 

Hvað vonast ég til að gerist ekki? 

 

Að námskeiði loknu:  

Hvað er það sem þú tekur með þér heim af þessu námskeiði? 

 

Hvað fannst þér áhugavert?  

Hvað fannst þér vanta?  

Er eitthvað sem þig langar að segja að lokum?  
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Viðauki Á: Leyfi leikskólastjóra fyrir að halda námskeið í 
leikskólanum. 
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Viðauki B: Upplýst samþykki og kynningarbréf 

Komið þið sæl. 

Mig langar til að bjóða ykkur þátttöku í prufukeyrslu á námskeiði hjá mér.  

Námskeið þetta er hluti af meistaraverkefni mínu í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf við 

Menntavísindasvið Háskóla Ísalands, þar sem ég er að þróa starf mitt sem foreldrafræðari. 

Meistaraverkefnið er unnið undir leiðsögn Eddu Óskarsdóttur Aðjúnkt við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands og meðleiðbeinanda Hafdísi Guðjónsdóttur prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

 Á námskeiðinu mun ég fjalla um uppeldisaðferðir og mikilvægi þess að setja börnum okkar 

mörk. Námskeiðið er einnig hugsað sem vettvangur fyrir ykkur foreldra að ræða saman um uppeldi 

og þær áskoranir sem þið kunnið að vera að mæta í því hlutverki.  

Námskeiðið fer þannig fram að ég verð með fræðslu um uppeldishætti og í framhaldi af því fáið 

þið verkefni sem þið vinnið að saman. Að því loknu mun ég leiða umræður ykkar á milli þar sem þið 

hafið tök á að ræða ykkar reynslu og áskoranir í uppeldinu, þá mun ég reyna að gefa ykkur ráð við því 

hvernig bregðast má við ýmsum áskorunum. Að þessu loknu verður kaffipása. Eftir kaffipásu mun ég 

fjalla um mikilvægi þess að setja börnum mörk og hvernig best er að gera það. Þá munum við taka 

annan umræðuhring þar sem við ræðum hvenær gengur vel að setja mörk og hvenær það gengur 

ekki vel. Við munum svo í sameiningu reyna að finna leiðir sem hjálpa okkur að setja börnum okkar 

mörk.  

Í upphafi námskeiðs bið ég ykkur um að svara nokkrum spurningum sem snúa að væntingum 

ykkar til námskeiðsins og einnig verða lagðar fyrir spurningar í lok námskeiðsins, sem ég mun nýta 

mér við að þróa mig áfram sem uppeldis og foreldrafræðari. 

 Með mér á námskeiðinu verður Rakel Guðbjörnsdóttir en hún mun hafa það hlutverk að fylgjast 

með mér í samskiptum við ykkur og skrifar hjá sér ábendingar um mín störf sem hún kemur svo til 

mín að námskeiði loknu. 

Þar sem ég starfa sem sérkennslustjóri í leikskólanum munu þið hafa tök á að leita til mín ef 

einhverjar vangaveltur koma upp að námskeiði loknu.  

Þá skal tekið fram að þrátt fyrir að hafa skrifað undir getið þið hætt við þátttöku án nokkurra 

eftirmála. Fyllsta trúnaðar verður gætt og munu nöfn ykkar sem þátttakendur á námskeiðinu hvergi 

koma fram í lokverkefni mínu.  

Með undirskrift minni staðfesti ég þátttöku mína.  

 

Nafn                  dagsetning  

Kærar þakkir, Helena Rut Sigurðardóttir. 
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Viðauki D: Sýnishorn af innihaldi námskeiðsins 

Glæra 2. Hér byrja ég á að kynna rannsóknir Baumrind, þarf að passa að hafa þetta skiljanlegt 

og á léttu nótunum.  

Glæra 3.Leiðandi foreldrar sýna börnum sínum mikla hlýju og réttmætan aga. Þeir gera 

raunhæfar kröfur til barna sinna og ætlast til hegðunar í samræmi við þroska barnsins.  

Hér get ég talað í kringum þetta.  

Glæra 4. Skipandi foreldrar sýna litla hlýju og mikinn aga. Þeir vilja móta og stjórna 

börnum sínum, þeir beita refsingum og setja strangar reglur. Þessum foreldrum finnst 

útskýringar óþarfar, barnið á bara að hlýða því 

Glæra 5. Eftirlátir foreldrar sýna börnum sínum hlýju, en þeir gera litlar kröfur á hegðun 

barna sinna og þeir halda ekki uppi aga heldur eru eftirgefanlegir og barnið fær á stundum að 

stjórna. Væntingar til barnanna eru litlar sem engar. 

Hér er ekki endilega verið að tala um ofdekur heldur bara svona laus taumur og litlar 

kröfur. Setja mörk, en eru ólíkleg til að fylgja þeim eftir. Gefa eftir.  

Glæra 6. Afskiptalausir foreldrar sýna lítinn áhuga á uppeldi barna sinna og leggja enga 

áherslu á að halda uppi aga. Lítil samskipti eiga sér stað og börnin finna ekki fyrir umhyggju í 

sinn garð.  

Glæra 7. Núna ætla að sýna ykkur fjögur myndbrot og það er tvennt sem mig langar til að 

biðja ykkur um, annars vegar að skrá hvaða uppeldishætti þið sjáið og endilega ef ykkur detta 

einhver dæmi í hug tengd ykkur sem uppalendur og eruð tilbúin að deila með okkur, punktið 

þá hjá ykkur, og þó þið séuð ekki tilbúin í að deila þá skrifið endilega samt það sem ykkur 

dettur í hug. Þið takið þessi blöð með ykkur heim.  

Hafið líka í huga að við getum alveg rokkað á milli uppeldishátta.  

Góða skemmtun :)  

  

Eftir hvert myndband. 

Nú ætla ég að gefa ykkur smá stund til að punkta hjá ykkur 

  

Varðandi afskiptaleysið þá getum við lent í því að vera þar á stundum, eins og þegar við 

erum í símanum...  

Glæra 10. 

Þarna sjáum við kannski að þessi stífi agi er ekki endilega að skila sér til lengri tíma litið, 

þetta verður til þess að hegðunin stoppar kannski í þetta en barnið lærir ekkert af þessu. Það 



78 

er að segja það er svo hætt við því að barnið sem býr við bælingu springi einn daginn og geri 

uppreisn.  

það sem kom kannski ekki alveg fram að mamman segir svo annað þegar pabbinn er 

farinn. Þá komum við að því hvað það er mikilvægt að vera samstíga í grunninn.  

  

Glæra 15.  

Biðja þau um að koma með dæmi sem snýr að þeim.  

 

Glæra 14. 

Eitt af lykilatriðunum í leiðandi uppeldi er að foreldrar setja börnum sínum skýr mörk og 

eru með raunhæfar kröfur til barna sinna, það er að segja að þau hagi sér í samræmi við 

þroska.  

Við vitum að hvert barn er einstakt og við þurfum að aðlaga okkur að því. Við notum ólíka 

taktík á börnin eftir því hvernig þau eru. 

Fyrir ung börn felur öll reynsla þeirra í sér nám og þegar þau líta á þig eru þau að kanna 

viðbrögð þín og þannig læra þau hvað er rétt og hvað er rangt og hvernig á að haga sér 

Þetta byrjar sem eftirherma, það fylgist með þér og gerir eins og þú, þessi færni að herma 

eftir er mikilvæg færni og kemur sér vel, svo það er mikilvægt að við högum okkur 

samkvæmt því og erum meðvituð að með hegðun okkar erum við í raun að kenna barninu, 

þrátt fyrir að við teljum okkur ekki vera að kenna barninu, sem skýrir kannski af hverju þau 

gera ekki alveg alltað það sem við segjum þeim að gera. T.d. þýðir lítið að banna þeim að 

borða við sjónvarpið en gera það svo sjálf (eða pabbi þeirra réttara sagt).  

Frá fyrsta degi eru þau að meðtaka orsök og afleiðingu, það er að segja þá svörun sem 

hegðun þeirra fær. Hérna er við komin að kjarnanum, það er okkar svörun sem stjórnar því 

hvernig þau haga sér. Þess vegna verðum við að styrkja jákvæða hegðun með því að hrósa 

þeim þegar þau sýna hana. Og hér skiptir máli að hafa hrósið lýsandi. Eins og ég er svo glöð 

að sjá hvað þú ert orðin sjálfstæð og nærð að smyrja sjálf, en ekki bara gefa þumalinn þegar 

barnið er að smyrja. Ef að við viljum draga úr neikvæðri hegðun, þá ekki veita henni of mikla 

athygli. Ég er ekki að tala um að bregðast ekki við þegar barnið er að gera rangt, heldur tala 

sem minnst um það og bara bregðast við. Taka það úr aðstæðum, leyfa honum að vera í fýlu 

og svo frv.  

Nú langar mig að bjóða ykkur ef að þið eruð tilbúin til þess að deila með okkur hvað þið 

eruð að fást við og hvað er að reynast ykkur erfiðast, ræðum það aðeins og reynum að finna 

lausn saman. 
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Viðauki E: Kennsluáætlun  

Sniðmátið sem notað var til að útbúa kennsluáætlun var fengið úr bók Ingvars 

Sigurgeirssonar (1999a, bls. 117).  

Sjá kennsluáætlun á blaðsíðu 80. 
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 Viðfangsefni: 

• Uppeldishættir  

• Að setja börnum mörk og hvernig má auka 
jákvæða hegðun.  

 Þátttakendur - 
staður - stund 

• Foreldrahópu
rinn  

• Leikskólinn 

• 19.00 - 20.30 

Muna: 

• Athuga 

• Veitingar 

• Prenta út það sem 
ég ætla að segja. 

• Finna til skjávarpa 
og prufa hann 

 Markmið: 

• Að foreldrar fái fræðslu um uppeldishætti 
og nái að tengja við sýna uppeldishætti.  

• Að foreldrar hafi vettvang til að ræða 
saman um þær áskoranir í uppeldinu sem 
reynast þeim erfiðara, eða geti miðlað því 
sem gengur vel.  

• Að foreldrar fái fræðslu um að setja mörk 
og geti átti sig á mikilvægi þess að setja 
mörk  

• Að foreldrar fái stutta kynningu á leiðum til 
að auka jákvæða hegðun og reyna að draga 
úr neikvæðri hegðun.  

Kennsluaðferð: 

• Kveikja: Stutt fræðsla og í framhaldi af því 
myndbönd sem sýna lýsandi dæmi um hvern 
uppeldishátt.  

• Umræður um myndböndin og hvort að 
foreldrar nái að spegla sig í því sem þau sjá á 
myndböndunum  

• Umræður og reynslusögur um áskoranir sem 
foreldra mæta heima fyrir þegar kemur að 
uppeldi barna þeirra. 

• Fræðsla um af hverju við viljum setja 
börnum okkar mörk og leiðir til að auka 
jákvæða hegðun og draga úr neikvæðri  

• Umræður um hvernig foreldrum finnst 
ganga að setja börnum sínum mörk og hvað 
það er sem þeir taka með sér af 
námskeiðinu.  

Hópafyrirkomulag: Allir saman. 

Helstu viðfangsefni: 

• Uppeldishættir og að setja mörk 
o Kynning á uppeldisháttum 
o Að setja mörk 
o Að efla jákvæða hegðun og draga úr neikvæðri 

Námsgögn:  

• Myndbönd  

• Tölva 

• Skjávarpi 

• Blöð og skriffæri 

•  Spurningalistar 

Hvað er gert í tímanum:  
Í rýminu sem við verðum í verður borðum raðað í U- þannig að allir þátttakendur eigi auðvelt með að sjá 

á töfluna og hvort annað. Á borðunum verða skálar með snarli. Tíminn hefst á stuttri fræðslu um 
uppeldishætti þar sem glærur verða nýttar til að kynna hvern uppeldishátt og dæmi um samskipti sem 
tilheyra hverjum uppeldishætti fylgir og í kjölfarið á því verða sýnd myndbrot um uppeldishættina. 

Eftir fræðsluna munu fara fram umræður undir stjórn foreldrafræðarans þar sem allir fá tækifæri til þess 
að tjá sig. Foreldrafræðarinn leiðir foreldra áfram í umræðum sín á milli út frá fyrirfram ákveðnum 
spurningum (sjá blað með spurningum). 

Lýsing á framkvæmd og mat (fyllt út síðar). Hvað hefði mátt fara betur? 
Þegar kom að því að raða upp borðunum í stofunni mátti fljótt sjá að það hentaði ekki svo smáum hóp að 

vera við borð sem raðað var í U, en það daginn áður en námskeiðið átti að vera kom í ljós að það myndi 
vanta fimm þátttakendur af átta. Það var því brugðið á það ráð að nýta kaffistofu leikskólans undir fræðsluna 
í stað þess að nota eina kennslustofuna (sjá mynd). Umhverfið var hlýlegt og fólk var afslappað í sófanum. 
Veitingunum var klárlega ofaukið en allir fengu sér drykk en lítið var snert að öðru. Ég hefði viljað vera búin 
að fylla út nákvæma dagskrá fyrir mig og þátttakendur en í undirbúningnum fórst það fyrir. Ég hefði líka 
viljað vera skipulagðari en þegar kveikja átti á myndböndunum áttaði ég mig á því að ég hafði gleymt að 
finna til og tengja hátalarana. Það virtist ekki hafa nein áhrif á mig út á við en það varð þó til þess að ég t.d. 
gleymdi að fara yfir kynninguna þar sem ég ætlaði að biðja foreldra að skrá hjá sér jafnóðum. Einnig hefði ég 
viljað hafa opnari spurningar til foreldra og verið skýrari um að ég vildi fá svör frá þeim.  
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