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Ágrip 

Í ritgerðinni segir frá starfendarannsókn sem unnin var í einum 

leikskóla og stóð yfir frá september 2019 fram í mars 2020. 

Tilgangurinn með rannsókninni var að skoða hvernig ég, sem faglegur 

leiðtogi, gæti aðstoðað starfsmenn á deildinni við að efla félagsfærni 

barnanna. Börnunum var skipt í litla vinnuhópa þar sem starfsmenn 

unnu markvisst að því að efla félagsfærni þeirra í þrjá mánuði og síðan 

tók við flæðandi skipulag. Ég, sem deildarstjóri, leiðbeindi 

starfsmönnum hvernig hægt væri að ná sem bestum árangri í því að 

efla félagsfærni barnanna og styðja þau í frjálsum leik í flæðandi 

skipulagi. Rannsóknarspurningin beindist að því hvernig ég sem 

faglegur leiðtogi gæti leiðbeint starfsmönnum á deildinni við að efla 

félagsfærni hjá börnum sem þurfa sérstakan stuðning á því sviði.   

Gögnum var safnað með rannsóknardagbók, vettvangsathugunum, 

viðtölum við einstaklinga og rýnihópa og með  ljósmyndum. Ég skrifaði 

mikið af minnismiðum yfir daginn sem ég nýtti þegar ég settist niður í 

lok dags og skráði í rannsóknardagbókina. 

Niðurstöður bentu til þess að samskipti milli barnanna hefðu 

batnað mikið eftir að þeim var skipt í litla hópa með markvissri þjálfun 

í félagsfærni. Vinnan í litlu hópunum skilaði sér síðan þegar farið var út 

í flæðandi skipulag. Börnin voru mun glaðari og minna var um árekstra 

á milli þeirra. Ennfremur leið starfsfólkinu mun betur í vinnunni og 

andrúmsloftið var afslappaðra þegar ekki var verið að stressa sig á 

klukkunni og fara eftir stífri stundaskrá. 
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Abstract 

 

Better communication – Better emotional well-being 

A research study on methods to improve communication and emotional 

well-being of children and educators. 

The dissertation explains a research study conducted in one preschool 

that lasted from September 2019 to March 2020. The purpose of the 

study was to explore how I, as a professional leader, could support the 

educators who work with children who need support in social skills.  

The children were divided into small working groups where educators 

worked systematically on promoting children’s social skills for three 

months and then adopted an open flow schedule. As a headteacher, I 

guided the educators on how to enhance children's social skills and 

support them in playing effectively in an open flow schedule. The 

research question focused on how I, as a professional leader, could 

guide the educators to promote social skills of children who need 

support in that field.  

Data was collected through a research journal, on-site 

observations, interviews with individuals and focus groups, and 

photographs. Daily, I wrote notes which I used at the end of the day to 

write in my research journal. 

The findings indicated that communication between the children 

improved after they were divided into small groups to promote their 

social skills. The good results was also visible in  an open-flow plan 

arrangement. The children became happier and there were fewer 

conflicts between them. The educators felt better, and the 
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atmosphere became more relaxed when they were not stressing 

themselves to follow the clock and rigid schedule. 
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1 Inngangur 

  

Þetta verkefni fjallar um hvernig ég, sem stjórnandi á leikskóladeild, get leiðbeint 

starfsmönnum á deildinni til að stuðla að betri samskiptum á milli barnanna og auka 

félagsfærni  þeirra sem þurfa stuðning á því sviði. Einnig er skoðað áhrif flæðis í frjálsum 

leik og þátttaka starfsmanna í leik með börnum sem leið til að efla félagsfærni þeirra. Um 

er að ræða tíu fimm ára börn, þrjár stelpur og sjö stráka. Ýmsir erfiðleikar hafa verið í 

vinnu með þennan hóp frá því að þau byrjuðu í leikskóla og hafa þeir stigmagnast ár frá 

ári, sem hefur leitt til þess að starfsmenn hafa verið að gefast upp.  

Rannsakandi  er sjálfur eini deildarstjórinn í leikskólanum og honum tilheyra þrír 

hópstjórar sem hver um sig sinnir einum hóp barna. Enginn af hópstjórunum er 

leikskólakennari en með þeim í hópunum starfa einn til tveir aðrir starfsmenn. Í 

leikskólanum starfar einn leikskólakennari sem hefur menntun erlendis frá. 

1.1 Markmið verkefnis  

Markmið rannsóknarinnar var að leita leiða til að efla félagsfærni barnanna í hópnum með 

því að styðja við starfsmennina til að tileinka sér önnur vinnubrögð en áður höfðu tíðkast. 

Mig langar að efla mig sem faglegan leiðtoga og vera gagnrýnin á sjálfa mig og vera ekki 

hrædd við að leita nýrra leiða ef það virkar ekki sem ég er að gera. Rannsakandi vill helst 

vera þannig leiðtogi sem styður vel við starfsmenn og eflir þá í starfi. Það er til að mynda 

áhugavert að velta því fyrir sér hvort það sé hegðun barnanna sem skapar vandamál eða 

hvort það séu viðbrögð starfsmanna. Með þessari rannsókn verður vonandi til áætlun um 

aðgerðir sem hægt er að grípa til síðar ef starfsfólk finnur að það er að missa tökin. Starfið 

með börnunum ætti þá að reynast auðveldara, bæði fyrir börnin og starfsfólkið. Það má 

gera ráð fyrir að starfsmenn nái betri tökum á aðstæðum þegar dregur úr 

hegðunarerfiðleikum innan barnahópsins og starfsmönnum líði betur í því sem þau eru að 

gera og fái betri tækifæri til að vinna með börnunum í litlum hóp. Rannsóknir hafa sýnt að 

það sé gott að kenna börnum félagsfærni í litlum hópum og aðlaga þau síðan að hópnum 

(Cartledge og Kleefeld, 2002). Þess er vænst að þegar börnin hafa náð betri tökum á 

félagslegum samskiptum þá fari þau inn í flæðandi skipulag þar sem þau hafa meira frelsi 

til að velja sér svæði og leikfélaga og því betri tækifæri til að nýta það sem þau hafa lært. 

Einnig vonast rannsakandi til að vekja áhuga ófagmenntaðs starfsfólks á faginu sem mun 

vonandi leiða til þess að þau muni sækja sér menntun í leikskólakennarafræðum. Með því 
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að sýna þeim fræðigreinar og rannsóknir um efni sem að tengist leikskólakennarafræðum 

og leiðir sem að hafa virkað til að efla félagsfærni barna. Ef ófagmenntað starfsfólks sér að 

leiðir sem að kenndar eru í leikskólakennarafræðum virka og auðvelda starfið þá vonandi 

munu þau sjálf vilja leita sér menntunar í fræðunum.    

 

1.2 Rök fyrir vali verkefnisins  

Það er mikilvægt að hægt sé að grípa til ákveðinna aðgerða þegar mörg börn sem þurfa 

stuðning í félagsfærni lenda saman í hóp. Starfsmenn sem hafa áður unnið með þennan 

hóp hafa oft átt í erfileikum með að finna leiðir til að styðja við félagsfærni barnanna og 

ekki fengið nógu mikin stuðning og leiðbeiningar til þess að vinna með það. Sem 

deildarstjóri vil ég koma í veg fyrir að það gerist aftur og er því að reyna að finna leið sem 

virkar til að halda hópnum í ró. Einnig er ég að leita leiða til þess að starfsmennirnir sem 

vinna með hópinn finni síður fyrir þreytu og vanlíðan og njóti sín betur í sínu starfi. Allt 

starfsfólkið sem hefur unnið með þennan hóp er ófagmenntað og það getur verið hluti af 

vandanum, að það vanti faglega þekkingu til að mæta börnum sem þurfa mikinn stuðning í 

félagsfærni og þess vegna mun ég leggja áherslu á að fræða starfsfólkið um leiðir til að efla 

félagsfærni og sýna þeim hvernig nota megi m.a. dygðarnar í leik og starfi en eins og 

rannsókn Sigríðar Sítu Pétursdóttir (2004) sýndi virtist dygðakennsla hafa áhrif á agann og 

hjálpa börnum að sjá mun á réttu og röngu. Einnig hafa rannsóknir sýnt að virk þátttaka 

starfmanna í leik barna getur bætt samskipti (Ásgerði Guðnadóttur, 2011)  

1.3 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar sem leiða rannsóknina eru: Hvernig get ég sem faglegur leiðtogi 

leiðbeint starfsmönnum á deildinni til að efla félagsfærni hjá börnum sem þurfa sérstakan 

stuðning á því sviði. 

Það er mikilvægt að í leikskólum sé faglegur leiðtogi sem getur stýrt starfinu. Þar sem 

áherslan er á að skoða hvernig rannsakandi sjálfur, sem faglegur leiðtogi, geti stutt við 

starfsmenn á deildinni til að stuðla að betri samskiptum á milli barnanna og aukinnar 

félagsfærni hjá þeim þá er mikilvægt að skoða þær kenningar um stjórnun og forystu sem 

notaðar eru í þessari rannsókn. Félagsfærni, flæðandi skipulag og leikurinn er einnig stór 

hluti af rannsókninni. Rannsakandi athugar aðferðir sem tengjast þessum þáttum og 

hvernig hægt sé að nýta fyrri rannsóknir til að þróa sig áfram sem faglegan leiðtoga. 
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1.4 Uppbygging ritgerðarinnar  

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Þar er 

fjallað um kenningar, hugmyndir og fyrri rannsóknir sem tengjast 

rannsóknarspurningunum. Fyrst er fjallað um kenningar sem tengdar eru stjórnun og 

forystu þar sem m.a er farið yfir hvernig hægt sé að innleiða breytingar og breyingarferli . 

Því næst er fjallað um félagsfærni þar sem skoðaðar eru m.a rannsóknir sem að Cartledge 

og Kleefeld (2002) gerðu um samskipti barna og rannsókn sem að Hrönn Pálmadóttir 

(2004) gerði sem beindist að því að skoða samskipti barna í leikskóla með áherslu á börn 

sem eiga í samskiptaerfiðleikum. Í kaflanum um félagsfærni er einnig fjallað um  um 

dygðarkennslu. Næst er farið yfir hugmyndafræði Mihaly Csikszentmihalyi (1997) um 

flæði. Í síðasta hluta bakgrunnskaflans er farið yfir  kenningar og fyrri rannsóknir um 

leikinn og mikilvægi hans.  Þriðji kafli ritgerðar fjallar um aðferðafræði þar sem sagt er frá 

starfsendarannsóknum, gagnaöflun, greiningu og fleira.  

 Í þeim fjórða er farið yfir niðurstöður og honum er skipt í fjóra hluta eftir þemum sem 

komu í ljós við greiningu gagnanna.  Í kafla fimm eru umræður þar sem niðurstöður 

rannsóknarinnar eru ræddar og er þeim kafla skipt í fjóra hluta sem tengjast þeim atriðum 

sem sagt er frá í fræðilega hlutanum. Í sjötta kafla er síðan að finna lokaorð þar sem 

upplifun rannsakanda á ferlinu kemur fram og hvað niðurstöðurnar gætu þýtt fyrir 

leikskólasamfélagið.   
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2. Fræðilegur bakrunnur 

Hér er fjallað um helstu kenningar um stjórnun og faglega forystu. Það er mikilvægt að fara 

yfir þær þar sem  starfsendarannsóknin er um rannsakanda sjálfan sem faglegan leiðtoga. 

Því næst er farið yfir þátttökustjórnun, dreifða forystu, breytingar og breytingaferli, sem 

eru mikilvægir þættir varðandi það að hafa starfsfólkið með sér í breytingaferlinu. Þá er 

fjallað um félagsfærni þar sem stór hluti af rannsókninni snýst um þá færni og hvernig 

bæta megi þann þátt í leikskólanum. Í þeim kafla er einnig fjallað um dygðarkennslu. Því 

næst er fjallað um flæði þar sem í lok rannsóknar tímabilsins var unnið í flæðandi skipulagi 

í leikskólanum  þar sem áhersla var lögð á leikinn og félagsfærni. Að lokum er fjallað um 

leikinn og mikilvægi hans þar sem mikil áhersla er lögð á hann í leikskólum.  Í þeirri 

umfjöllun eru hugmyndir Vygotsky lagðar til grundvallar. Í allri umfjölluninni er tengt við 

niðurstöður annarra  rannsókna sem hafa verið gerðar á þessu viðfangsefni og þær 

notaðar til að varpa skýrara ljósi á viðfangsefni þessarar rannsóknar.   

2.1 Stjórnun og fagleg forysta 

Þegar talað er um stjórnun skólastofnana er meira verið að líta á ytri þætti stjórnunar sem 

lúta frekar að skipulagi heldur en forystu sem snýst meira um að ná starfsfólkinu með sér í 

starfið (Jones og Pound, 2008; Owens og Valesky, 2007). Það eru til margar skilgreiningar á 

forystu (e. leadership) sem hafa þróast og breyst í gegnum árin. Á fyrri árum var meira 

horft til persónulegra þátta þegar forysta var skilgreind en síðustu ár hefur aukin áhersla 

verið lögð á ígrundanir um tengsl leiðtoga og fylgjenda (Börkur Hansen, 2013; Yukl, 2013). 

Hér er stuðst við skilgreiningu frá Hoy og Miksel (2013) og Ykul (2013) sem líta á forystu 

sem félagslegt ferli sem felur í sér að einstaklingar eða hópur hefur áhrif á aðra með 

ákveðið markmið í huga. Þannig að ef allt gengur upp þá verða þeir sem faglegi leiðtoginn í 

skólastofnunni  hefur áhrif á fylgjendur hans og þá snýst forystan um samskipti þeirra á 

milli (Yukl, 2013). 

Það eru þrír þættir sem að Bøe og Hegnestad (2018) telja mikilvægasta til að leggja til 

grundvallar þegar litið er til hlutverks faglegs leiðtoga. Þessir þættir varða túlkun á 

aðstæðum, siðferðileg atriði og aðstæður. Það þarf að túlka aðstæður rétt og gera 

greinarmun á því að vera stjórnandi og faglegur leiðtogi. Stjórnun og starf í leikskóla snýst 

fyrst og fremst um samskipti og stjórnandi þarf að hafa trú á sjálfum sér og starfsfólkinu en 

einnig þarf hann að vera jákvæður í samskiptum við alla sem við koma starfinu. 

Viðkomandi þarf að geta greint á milli þess að vera stjórnandi og faglegur leiðtogi og hafa 

gott jafnvægi á þessu tvennu. Siðferðilegir þættir skipta einnig mjög miklu máli því að 
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flestar af þeim ákvörðunum sem teknar eru  í þessu starfi tengjast siðferði og gildum. Oft 

er unnið með mörgum ólíkum persónuleikum og hyggjuvitið þarf að vera í lagi þegar 

teknar eru ákvarðanir og hagur barnanna á ávallt að ganga fyrir. Einnig er mjög mikilvægt 

að geta brugðist rétt við aðstæðum sem koma upp hverju sinni. Ef það er til að mynda 

mannekla í leikskólanum þá þarf að breyta dagskipulaginu og vera í stakk búinn til þess. 

Líka ef  starfsmenn eru í vandræðum þá þarf fagmaður að geta leiðbeint þeim og því er 

fagþekkingin mjög mikilvæg (Bøe og Hegnestad 2018). 

2.1.1 Þátttökustjórnun 

Jorde-Bloom (2000) lýsir þátttökustjórnun sem stjórnunarstíl sem að felur í sér 

lýðræðislega nálgun og sameiginlega ákvarðanatöku. Kostir þess að nota þannig 

stjórnunarstíl eru þeir að það eykur stuðning og hollustu við ákvarðanir og minni líkur eru 

á harðri andstöðu. Einnig eykur slík stjórnun tilfinningu starfsmanna fyrir hlutdeild, tryggir 

fremur framkvæmd ákvörðunar og getur leitt til aukinna gæða í leikskólastarfi (Jorde-

Bloom, 2000). Það eykur einnig starfsánægju að fólki finnist það hafa eitthvað um hlutina 

að segja og að það sé hlustað á það. Því er mikilvægt að sá sem tekur ákvarðanir hafi 

samráð við aðra starfsmenn, sérstaklega ef þær ákvarðanir hafa mikil áhrif á starf þeirra 

(Jorde-Bloom, 2000).  

 

2.1.2 Dreifð forysta 

Kenningin um dreifða forystu (e. distributed leadership) er sú að þá fær sá sem er 

hæfastur að leysa verkefnin og er það í góðu samræmi við áherslur í þátttökuustjórnun. 

Gotvassli (2018) skrifar um dreifða forystu í sinni grein og segir að hún felist í framgöngu 

þeirra leiðtoga sem búi yfir þekkingu þar sem verkefnin ráði för og þátttaka í hópum móti 

faglega sjálfsmynd. Í henni er kallað eftir óformlegri forystu ekki síður en formlegri og 

stöðubundinni. Rodd (2013) segir að í dreifðri forystu felist að  hæfileikar hvers og eins fái 

að njóta sín og þá er mjög mikilvægt að stjórnandi gefi fólki tíma og tækifæri til þess.  

 

2.1.3 Breytingar og breytingaferli 

Getan til að innleiða breytingar er ein helsta ábyrgð leiðtoga. Nútíma forysta  þarfnast 

kraftmikils stjórnanda/leiðtoga sem hefur til að bera ákveðni, víðsýni, sveigjanleika, góða  

innsýn auk ákveðinna skuldbindinga og getur ýtt undir nýsköpun. Slíkur leiðtogi þarf að 

þekkja vel til aðferða sem geta hrundið af stað breytingum og tryggt skuldbindingu og getu 

leikskólans og starfsfólks til að svara viðkomandi breytingum vel. Starfsfólkið sjálft á að 
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vera þátttakendur í öllum þeim ákvörðunum sem skipta leikskólann og börnin máli. 

Breytingar krefjast þess að sá sem er í forystu fylgi innsæi sínu, sé orkumikill, ákveðinn og 

hafi  þrautseigju til þess að tryggja að breytingar verði gerðar á réttan hátt og að þær muni 

halda (Rodd, 2013).   

Rodd (2013, 197-198) nefnir einnig nokkur skref sem gott er að fara í gegnum þegar 

breytingar í leikskólastarfi eiga sér stað. Það þarf að meta og greina að breytinga sé þörf og 

mikið atriði er að fara hægt í breytingarnar og halda vel utan um að allir sem að málinu 

koma fái að taka þátt. Það þarf að gæta að því að breytingarnar gerist ekki of hægt og 

heldur ekki of hratt. Það þurfa allir að þekkja vel sitt hlutverk. Þá þarf einnig að hafa 

stuðning frá æðra valdi og gott er að fá endurgjöf eftir að breytingar eiga sér stað. 

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið hafa sýnt að það eru þrjú atriði sem skipta mestu 

máli þegar breytingar eru gerðar: Hvernig undirbúngurinn er, hversu vel er staðið að 

framkvæmdinni og hvernig henni er fylgt eftir og hún metin (Creasey og Hiatt, 2003). 

Þegar verið er að undirbúa breytingar þarf að meta hversu miklar þær eigi að vera og hve 

tilbúinn viðkomandi er að takast á við þær. Einnig þarf að hafa augun opin fyrir andstöðu 

gagnvart breytingunum og því er mikilvægt að passa upp á að allir þeir sem að málinu 

koma fái að vera virkir þátttakendur í breytingaferlinu (Sergiovanni, 2001). Þegar  

breytingaferli er í gangi er einnig mikilvægt að tala við þá sem eru að vinna í breytingunum 

og fá svör frá þeim um hvernig gangi og hvað þurfi að bæta. Að breytingum loknum þarf 

svo að skoða hvernig ferlið var og hver niðurstaðan var í lokin. Með því er hægt að læra af 

breytingaferlinu og nota það sem lærist þegar næst er haldið af stað í breytingar (Creasey 

og Hiatt, 2003). 

2.2 Félagsfærni 

Það er mjög mikilvægt að kenna félagsfærni en sú færni snýst meðal annars um það að 

eiga jákvæð samskipti og ýmsar leiðir til að leysa ágreining á farsælan hátt. Félagsfærni er 

eitthvað sem er ávinningur fyrir alla og eykur vellíðan og er mikilvæg fyrir allan þroska. Það 

er algengast að menn læri félagsfærni á óformlegan hátt, með því að fylgjast með öðrum 

og læra af þeim. Þó félagsfærni lærist að mestu í nánasta umhverfi þá getur verið mjög 

árangursríkt að kenna hana í skipulagðri kennslu því það ýtir undir félagsþroska og 

auðveldar börnum samskipti við aðra (Cartledge og Kleefeld, 2002, bls. 5). 

Það er mjög mikilvægt að kennslan sé markviss og vel skipulögð. Þess vegna þarf að 

vera á hreinu hvaða hegðun á að bæta og hver staðan er fyrir hjá börnum með þessa 

tilteknu hegðun og hvernig eigi síðan að kenna hana. Því er mikilvægt að taka bara fyrir 
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eitt hegðunarmynstur í einu svo það beri sem mestan árangur(Cartledge og Kleefeld, 

2002).  

Rannsóknir hafa sýnt að það sé gott að kenna börnum félagsfærni í litlum hópum og 

aðlaga þau síðan að hópnum (Cartledge og Kleefeld, 2002). Samkvæmt Bandura geta þau 

sem eru sterkari náð að efla þau sem eru slakari og jafnvel náð inn nýrri færni. Það hefur 

komið fram að betra sé að vinna með barn í hóp svo að það upplifi sig ekki öðruvísi en hin 

börnin en þá virðist sem það sé ekkert sérstaklega verið að vinna með þetta tiltekna barn 

(Cartledge og Kleefeld, 2002). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á samskiptum barna benda til þess að þau skipta 

miklu máli um það hvernig þeim gengur á unglings- og fullorðinsárum. Börn á leikskólaaldri 

eru að feta sín fyrstu skref í málþróun og því geta oft orðið samskiptaerfiðleikar. Ástæðan 

getur verið að á þessum árum eru þau að læra á tilfinningar sínar, hegðun og hugsun.   

Samskipti eru mikilvægur þáttur í lífi barna og geta samskiptaerfiðleikar haft ýmsar 

afleiðingar í för með sér. Rannsóknir hafa sýnt að börn sem að eiga erfitt með samskipti 

geti átt í erfiðleikum með aðlögun seinna meir á lífsleiðinni. Þá  aukast einnig líkurnar á því 

að börn sem glíma við samskiptavanda á yngri árum eigi eftir að sýna andfélagslega 

hegðun þegar þau eldast og muni mögulega eiga við andlega erfiðleika að etja  (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1995; Gunter, Caldarella, Korth og Young, 2012). 

. Hrönn Pálmadóttir (2004) gerði rannsókn þar sem að hún skoðaði samskipti barna í 

leikskóla þar sem helsta áherslan var á þau börn sem að áttu í samskiptaerfiðleikum. Í 

rannsókninni voru skoðuð samskipti barnanna og viðbrögð kennara og hinna barnanna við 

þeim samskiptum. Niðurstöður bentu til þess að þegar horft var til þróunar samskipta og 

leiks þá skiptu viðbrögð hinna barnanna miklu máli. Það kom einnig í ljós að frjálsi leikurinn 

hefði góð áhrif á samskipti barnanna og ef barn átti í jákvæðum samskiptum við annað 

barn þá hjálpaði það barninu, sem að átti í samskiptaerfiðleikum, að eiga betri samskipti. 

Einnig kom fram í niðurstöðum að ef að börnin fengu jákvæð viðbrögð þegar þau áttu í 

samskiptum við aðra þá þróuðust samskiptin áfram á jákvaðan hátt. (Hrönn Pálmadóttir, 

2004, bls. 98, 114, 118-119). 

Í leikskóla fara samskipti barna að stórum hluta fram í leik og þau snúast oft um að 

reyna að komast inn í leikinn. Því þróast nauðsynleg félagsfærni í samskiptum við önnur 

börn á leikskólaaldri. Þá læra þau mögulegar lausnir til að leysa ágreining og að skiptast á 

hlutum, leikföngum og öðru (Katz og McClellan, 1997).  
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2.2.1 Dygðarkennsla 

Diane Gossen og Magni Hjálmarson (2006) bjuggu til verkfærakistu sem er hugsuð til að 

nota við agastjórnun í skólum og er kennd við stefnuna um uppeldi til ábyrgðar. Samhliða 

verkfærakistunni eru notaðar bækur um dygðir þar sem að hver dygð fyrir sig er með sér 

bók. Dygðirnar eru: Ábyrgð, ákveðni, eining, friðsæld, fyrirgefning, heiðarleiki, hugrekki, 

sjálfsagi, sköpunargleði, traust, trygglyndi, umhyggja, vinsemd, virðing og þolinmæði. Eftir 

hverja dygð er sögð dæmisaga þar sem börnin eru spurð spurninga í lokin og athugað 

hvort að þau hafi tileinkað sér þá dygð sem var verið að vinna með.  

Sigríður Síta Pétursdóttir (2004) gerði þróunarverkefni um lífsleikni í leikskóla þar sem 

að dygðir voru m. a notaðar til að að efla siðferðisvitund og samkennd barnanna og kenna 

þeim að þekkja muninn á réttu og röngu og einnig að tengja orsök og afleiðingar. Markmið 

verkefnisins var einnig að byggja upp jákvæð samskipti. Til að jákvæð samskipti geti verið 

til staðar, þarf að huga að sanngirni, heiðarleika og umburðarlyndi. Því er mikilvægt að 

kenna börnum að virða reglur og passa sig í umgengni við aðra í leik og starfi (Sigríður Síta 

Pétursdóttir, 2004). 

Helstu niðurstöður Sigríðar Sítu  (2004) voru þær að börn sem eru á leikskólaaldri eru 

full fær um að tileinka sér dygðir og að nota þær í daglegu lífi. Þau geta virt óskir annarra 

og leyst úr ágreiningi sín á milli á jákvæðan hátt. Það voru ekki einungis börnin sem að 

sýndu framfarir heldur jókst virðing fyrir skoðunum, hugmyndum og verkefnum annarra 

hjá starfsmönnum á meðan á verkefninu stóð og einnig varð breyting á framkomu og 

hegðun kennaranna. Börnin urðu einnig mun meðvitaðri um muninn á réttu og röngu  

(Sigríður Síta Pétursdóttir, 2004). 

 

2.3 Flæði 

 Flæði (e. flow) er hugtak sem er rakið til hins ungverska Mihaly Csikszentmihalyi (1997) 

Hann nefndi að flæði væri það þegar við upplifðum þannig stundir að við gæfum okkur 

alveg að verkefninu sem við tækjum fyrir og ekkert annað kæmist að. Það má líkja því við 

að detta niður í einhvern ákveðinn leik þar sem lítið getur truflað mann og maður lifir sig 

algjörlega inn í leikinn. Hann talar um að barnið sé það niðursokkið í leikinn (eða aðra 

athöfn) að það gleymi stund og stað. 

Þegar kafað er djúpt ofan í verk Csikzentmihalyi kemur í ljós að það er hægt að upplifa 

flæði á mismunandi hátt og með mismunandi jákvæðum tilfinningum. Hann lýsti átta 

undirstöðuatriðum sem þyrftu að vera til staðar svo að einstaklingur gæti upplifað flæði: 
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1. Við verðum að geta klárað verkefnið 

2. Við verðum að geta einbeitt okkur að því sem við erum að gera  

3. Markmiðin verða að vera skýr 

4. Við verðum að fá strax endurgjöf um velgengni eða mistök 

5. Áhyggjuefni af daglegu lífi hverfa úr vitundinni 

6. Okkur finnst við hafa stjórn á því sem við erum að gera 

7. Umhyggja fyrir sjálfinu hverfur, en sjálfið kemur sterkara fram seinna 

8. Tímaskyn okkar breytist, klukkustundir geta orðið að mínútum (Morris, 2012:141). 

Þegar þetta er skoðað í sambandi við skipulag skólastarfsins má sjá að það eru margir 

þættir þarna sem má líta á sem góða starfshætti. Það er í eðli barnanna að vilja klára þau 

verkefni sem þau byrja á. Leikurinn getur tekið langan tíma og þess vegna er mikilvægt að 

barnið eigi möguleika á því að klára hann á staðnum eða síðar. Þetta er nauðsynlegt að 

hafa í huga við skipulagningu á námsumhverfi í flæðandi skipulagi. Þannig skipulag þarf því 

að vera opið og þar þarf að vara sig á því að leikurinn sé ekki stöðvaður og að farið sé að 

gera eitthvað allt annað. Einnig þarf að hafa í huga að börnin eru ekki öll á sama aldri og 

því þarf að gæta að því að ekki séu gerðar sömu kröfur til eins og hálfs árs barns og fimm 

ára barns (Lavers, 1994).  

Börn hafa ákveðna tilhneigingu til að komast í flæðandi ástand og sést það daglega í 

leik þeirra (Lavers, 1994). Flæði tengist leiknum og því hvernig börnin takast á við 

mismunandi viðfangsefni, hvort þau sýni þeim áhuga og hvort þau séu niðursokkin í þau. 

Helsta vísbendingin um það hvort barn sé komið í flæðisásand er sú hvort það sé ánægt en 

þá er það alveg niðursokkið í leikinn og lætur ekkert trufla sig. Csikszentmihalyi (2005) 

telur að ánægjan komi þó oftast ekki í ljós fyrr en eftir á vegna þess að barnið er svo 

niðursokkið í það sem það er að gera og því ómeðvitað um líðan sína.  

Flæðisástand má einnig tengja við hugtakið hneigð til náms (e. learning disposition) 

sem vísar til þess hvernig barnið sýnir ákveðnum aðstæðum eða viðfangsefnum áhuga og 

bregst við þeim. Þá er það metið hvernig barnið tekst á við óöruggi eða erfiðleika, á hvaða 

hátt það tjáir tilfinningar sínar og hugmyndir og hvernig það tekur ábyrgð á því sem gerist 

(Carr, 2001). 

Í rannsókn sem Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir (2016) gerðu á flæði í 

leik og námi leikskólabarna kom í ljós mikilvægi þess að börn fengju að velja sér 

viðfangsefni og leikfélaga. Þegar börnin höfðu áhuga á verkefnunum sínum jókst einbeiting 

þeirra og einnig líkurnar á því að þau kæmust í flæðisástand. Niðurstöður sýndu einnig að 



           24 

    

þegar losað var um dagskipulag og hlustað var meira á það sem börnin höfðu að segja þá 

jókst þátttaka barna í skólastarfinu. Frelsi barnanna til að takast á við viðfangsefni sem 

vöktu áhuga þeirra varð meira þegar flæðisástandið var meira í leikskólastarfinu.  

 

2.4 Leikurinn 

Leikurinn er þungamiðja í leikskólum og mikilvægt er að styðja starfsmenn til þátttöku í 

leik með börnunum. Mikilvægt er að starfsfólk taki ekki stjórnina í leiknum heldur sé  ávallt 

til staðar, komi leiknum af stað og dragi sig svo út á réttum tíma. Það er nauðsynlegt að 

starfsfólkið fylgist vel með því sem gerist í leikjum barnanna (Hoorn, o.fl., 2007). 

Þegar börn eru á leikskólaaldri gegnir leikurinn mikilvægu hlutverki í þroska þeirra. 

Börn læra ýmsa færni í gegnum leik og þar eflist hreyfi-, félags- og vitrænn þroski þeirra. Á 

leikskólaaldri fara börnin að sjá sig sem einstaklinga en þau sjá líka að þau tilheyra öðrum í 

ákveðnu samfélagi. Í gegnum leik rannsakar barnið umhverfi sitt, það tjáir tilfinningar sínar 

og leysir vandamál og styrkir persónuleika sinn (Frost, Wortham og Reifel, 2005). 

Í lögum um leikskóla (Lög um leikskóla nr.90/2008) og í Aðalnámskrá leikskóla er lögð 

megináhersla á að nám skuli fara fram í gegnum leik og einnig í gegnum skapandi starf og 

að börn skuli fá fjölbreyttar uppeldisaðferðir. Þar kemur meðal annars fram að : ,,Í 

leikskóla á að skapa aðstæður fyrir börn til að leika sér svo að þau fái svigrúm fyrir 

ímyndunarafl sitt og sköpun” (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 34). 

2.4.1 Leikurinn sem námsleið og hugmyndir Vygotsky  

Vygotsky (1978) setti fram kenningu um þroskasvæðið (e. zone of proximal development) 

sem fjallar um að það sé til svæði á milli þess sem barnið ræður við eitt og þess sem það 

ræður við með stuðning frá eldri og hæfari einstaklingi (Imsen, 2006; Vygotsky, 1978).  

Vygotsky lagði áherslu á að börn lærðu í gegnum leikinn því þar gætu þau mun meira 

heldur en í raunveruleikanum. Hann hélt því fram að barnið væri ævinlega einu stigi á 

undan í þroska í leik og hversdagslegri hegðun og sagði  að barnið væri höfðinu hærra 

þegar það léki sér (Lillemyr, 2009). Barnið samþykkir oft ekki félagslegar reglur eða viðmið 

þegar að einhver fullorðinn gerir kröfu um eitthvað en það samþykkir það í leik vegna þess 

að hlutverkið í leiknum krefst þess (Vygotsky 1978).  Í leik getur barnið sýnt mikla 

sjálfsstjórn og viljastyrk þar sem leikur gerir oft kröfu um að barnið láti ekki eigin hvatir 

ráða. Barnið fylgir reglum leiksins og tengir það við ánægju. Því eru afrek barnsins oft mest 

í leik og þau afrek verða síðan möguleg í raunveruleikanum. Þetta passar vel við það sem 

Vygotsky sagði þ.e. að barnið væri alltaf höfðinu hærra í leik (Lillemyr, 2009). 
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Vygotsky (1933/1966; 1978) hélt því einnig fram að leikur barna væri þeirra leið til að 

þroskast og að í leiknum sýndu þau sína bestu hæfileika og getu. Það sem barnið getur 

ekki í raunveruleikanum getur það í leiknum og þess vegna skapast þetta þroskasvæði sem 

gefur því möguleika á að þroskast. Vygotsky (1978) sagði ennfremur að hver sá sem væri 

eldri og vitrari/þroskaðri hefði mjög mikil áhrif á það hvernig barnið lærði og þroskaðist og 

því væri hlutverk kennara svo mikilvægt í því að styðja við barnið og hjálpa því að komast 

yfir hindranir sem það gæti ekki eitt og óstutt.  

Samkvæmt þessu er því mikilvægt að sá fullorðni sé ávallt til staðar og styðji við börnin 

í leik sínum. Þau fullorðnu þurfa að geta leitt leikinn áfram og hjálpað börnunum að þróa 

hann og í kjölfarið þá færist þroskasvið þeirra smám saman af því stigi þar sem þau þurfa 

stuðning.  Þessi stuðningur virkar best þegar leikskólakennarinn er meðvitaður um 

áhugasvið barnanna því að þau læra sannarlega mest þegar þau hafa áhuga á 

viðfangsefninu. Þá þarf að gæta vel að því að bíða ekki eftir því að barnið læri sjálft því þá 

er markmiðið sett við neðri mörk þroskasvæðisins í staðinn fyrir að setja markið við efri 

skil þess (Bodrova og Leong, 1996). 

Bodrova og Leong (1996) eru menntunarfræðingar og telja að hugmyndir Vygotsky um 

þroskasvæði hafi breytt hugsun fólks um nám barna þar sem lögð sé áhersla á það sem 

börn geti lært með stuðningi frá aðilum sem eru eldri og hæfari. Bodrova (2008) nefndi 

einnig að þrátt fyrir það að gerðar væru meiri kröfur um það í leikskólum í dag að undirbúa 

börn fyrir grunnskólagöngu þá mætti leikurinn aldrei gleymast. Leikurinn þarf að vera í 

fyrirrúmi og það þarf að leyfa börnunum að læra og þroskast í gegnum hann. Hún benti á 

að stuðningur við leik þeirra myndi ekki bara auka gleði barnanna heldur líka auka líkurnar 

á góðum námsárangri þeirra síðar meir og hafa margar rannsóknir stutt við þetta þ.e. að 

leikur á yngri árum bæti námsárangur þegar ofar dregur í skólakerfinu.  

2.4.2 Hlutverk kennara í leik   

Leikurinn er ekki minna mikilvægur fyrir kennara vegna þess að þar er tækifæri til að 

fylgjast með börnum í leik en hann endurspeglar oft áhugasvið, færni og hugmyndir þeirra 

(Pound, 2005). Í Aðalnámskrá leikskóla kemur skýrt fram að leikskólakennarar þurfi að 

gefa sér tíma til að skrifa niður uppeldislegar athuganir og skráningar á atferli barna, bæði 

þegar börn leika sér ein og þegar þau eiga í samskiptum við hvert annað (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Rannsóknir hafa sýnt að þar sem sá fullorðni heldur sig 

til hlés í leik og fer nánast ekkert inn í leik barna nema til að stöðva eitthvað eða koma 

með ábendingar þá standi leikurinn ekki jafn lengi yfir eins og ef sá fullorðni er virkur 

þátttakandi í honum. Það er fín lína á milli þess að styðja við leikinn og að taka stjórnina í 



           26 

    

honum og það verður sá fullorðni að vera meðvitaður um og á varðbergi. Til að hindra slíkt  

þá verður leikskólakennarinn að vera til staðar, taka þátt í leiknum ef þurfa þykir og 

fylgjast vel með honum til þess að hann geti gripið inn í ef það koma upp einhver 

vandamál sem börnin þurfa aðstoð við að leysa. Þetta eykur mikið líkurnar á því að 

leikurinn fari vel fram og að börnin þrói hann áfram (Hoorn, o.fl., 2007).  

Í grein eftir Van Hoorn o.fl. (2007) kemur fram að ærslaleikur sé oft stöðvaður og því 

haldið fram að þar séu slagsmál án þess að starfsmenn viti í raun hvað sé að gerast í 

leiknum. Því er mikilvægt að finna aðrar leiðir til að leyfa börnum að losna við þessa orku, 

sem að virðist brjótast út í slagsmálum, svo sem að leyfa þeim að fara út oftar en einu sinni 

á dag, þar sem svona leikir eru yfirleitt leyfðir. 

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (1999)  kom fram að þátttaka starfsfólks í leik barna 

væri frekar lítil. Starfsfólk hefur lítil afskipti af leiknum hjá börnum og leiðbeinir þeim ekki 

við hvernig best sé að leikurinn fari fram. Í niðurstöðum rannsóknar sinnar frá 2004 nefnir 

Hrönn Pálmadóttir að oft sé litið á samskipti sem einangraðan þátt í íslenskum leikskólum 

en ekki sem hluta af því námi sem fer fram í hópastarfi og leik. Því mun það áreiðanlega 

gefa starfsmönnum betri tækifæri til að sinna börnunum einstaklingsbundið þ.e. hverju 

fyrir sig án þess að verða fyrir truflunum frá öðrum starfsmönnum þegar þú ert að vinna 

með þeim í litlum hópum og þar af leiðandi er mun auðveldara að ná til barnanna og fylgja 

þeim í leiknum.  

Í grein eftir Ásgerði Guðnadóttur (2011) er sagt frá þróunarverkefni í leikskólastarfi í 

Fífuborg sem snýst um að virkja starfsmenn og auka lýðræði í leiknum og greina hversu 

mikil áhrif börnin sjálf höfðu á leikinn. Þar var skoðuð virkni og þátttaka starfsmanna í 

leiknum en einnig var tekið inn í myndina viðhorf barnanna til leikskólastarfsins. Þarna var 

einnig tekið skýrt fram að það þyrfti að virða leik barnanna og að ekki mætti ætlast til þess 

að fleiri kæmu inn í leikinn hjá þeim ef þau vildu það ekki sjálf. Niðurstöður þessa verkefnis 

bentu til þess að það hefði orðið mikil framför í úthaldi í leik, samskipti á milli barnanna 

væru mun betri og að þau þyrftu minna á kennaranum að halda ef þau lentu í árekstrum. 

Það sama var hægt að segja um yngri börnin en þeirra samskipti urðu einnig betri og þau 

höfðu meira úthald í leiknum. Starfsmenn urðu meðvitaðri um mikilvægi samskipta sem 

varð til þess að börnin fengu betri tækifæri til að leysa sjálf þau vandamál sem upp komu.  

Það var vandamál að starfsmenn spjölluðu sín á milli meðan börnin léku sér. Þetta 

breyttist eftir inngripið þannig að starfsmennirnir voru mun meira til staðar, fylgdust betur 

með leiknum og sinntu börnunum mikið betur. Vegna þessa höfðu starfsmenn meiri 

möguleika á að grípa inn í leikinn á réttum tíma og á forsendum barnanna. Þetta styrkti þá 

og jók virkni þeirra í starfi.  
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Í grein eftir Ingibjörgu Ósk Sigurðardóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2012) er fjallað um 

rannsókn sem gerð var á leikskólum. Þar var fylgst með störfum þriggja leikskólakennara í 

þremur mismunandi leikskólum og rætt við þá um starf þeirra. Þeirra markmið var að 

skoða hvernig leikskólakennarar styddu við leik barna en einnig hvernig þeirra hugmyndir 

væru um hlutverk sitt og stuðning við börn í leik. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru 

þær að allir leikskólakennararnir höfðu líkar hugmyndir um hlutverk sitt í leik barna, hins 

vegar voru þeir ekki á sömu skoðun um það hvort það ætti að leyfa börnum að leika sér 

einum þar sem enginn fullorðinn væri á staðnum. Þá höfðu þeir ekki sömu skoðun á því 

hvort að það væri eðlilegt að leikskólakennarinn sinnti öðrum verkefnum á meðan börnin 

væru að leika sér. Það kom einnig í ljós í niðurstöðum að það var togstreita á milli 

skipulags leikskólastarfsins og hversu mikið vægi stuðningur við leikinn fékk. Kennararnir 

töldu sig ekki geta haft mikil áhrif á menningu leikskólans og fastar venjur. Þó voru þeir 

allir sammála um að það væri auðveldara að kenna börnunum í gegnum leik heldur en 

með beinum kennsluaðferðum þar sem börnin væru mikið áhugasamari í leiknum. Allir 

leikskólakennararnir voru sammála um að umhverfið þyrfti að vera skipulagt þannig að 

það myndi styðja við leikinn, efla hugmyndaflug barnanna og að tekið væri tillit til allra 

barna og þeirra þarfa. Í rannsókninni kom einnig fram að leikskólakennararnir töldu 

mikilvægt að bjóða upp á efnivið sem gæfi kost á að geta þróað leikinn áfram og sá 

efniviður þyrfti að vera aðgengilegur. Það kom einnig  fram að umhverfið og skipulagið á 

leikskólanum þyrfti að bjóða upp á það að börnin gætu þróað leikinn sinn áfram og haldið 

honum áfram eins lengi og þau þyrftu. Það væri mikilvægt að leyfa börnunum að blanda 

saman efnivið til þess að þau gætu þróað leikinn sinn enn meira. Það væri of algengt að 

starfsfólkið stöðvaði börnin og bannaði þeim að blanda ólíkum efnivið saman. 
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3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla er fjallað um aðferðafræði starfendarannsókna og hvers vegna sú aðferð 

var valin.  Fjallað er um aðstæður, gagnaöflun, greiningu gagna og siðfræðileg álitamál. 

3.1 Starfendarannsóknir 

Rekja má aðferðafræði starfendarannsókna til félagssálfræðingsins Kurt Lewin. Hann vann 

í Bandaríkjunum og taldi að það myndi auka áhuga starfsmanna á vinnustað sínum ef þeir 

kæmu sjálfir að ákvörðunartöku sem tengdist stjórnun hans. Margir rannsakendur hafa 

nýtt sér hugmyndir Lewins og það hafa orðið til ákveðin rannsóknarskref sem eru byggð á 

þeim. Margar hugmyndir hafa komið í kjölfarið og þegar litið er á starfshætti sem að 

tengjast menntun þá er horft til þess að kennarar geti þróast áfram í starfi sínu og verið 

óhrædd við að vera gagnrýnin á sig sjálf og eigin starfshætti. Gagnrýni er nauðsynlegur 

þáttur í því að geta þróast áfram í starfi (Kemmis, 1997; McNiff og Whitehead, 2006).  

Í starfendarannsóknum skoðar rannsakandi sjálfan sig í starfi til þess að skilja hvað 

betur megi fara svo hann geti þróað sig áfram og þroskast sem fagmaður. Reynslan er 

lykilatriði, að læra af því sem maður gerir og hvaða afleiðingar það hefur í för með sér ef 

maður gerir hitt eða þetta. Nýjar leiðir eru prófaðar og athugað hvort þær virki eða ekki. 

Því er mjög mikilvægt að safna miklu af gögnum í slíkum rannsóknum (Koshy, 2010; Hafþór 

Guðjónsson, 2008).  

Í starfendarannsóknum er rannsakandi að athuga eigin starfshætti og eigin gildi. 

Rannsakandi er sjálfur hluti af aðstæðum og þarf að spyrja sig hvort hann sé sáttur við 

starf sitt. Ef svo er ekki þá þarf að velta því fyrir sér hverju þurfi að breyta og hvað hægt sé 

að bæta. Hins vegar ef hann er sáttur þá þarf að sýna fram á það hvers vegna það er talið 

vera þannig. Ef rannsakandi telur að hann þurfi að bæta starf sitt þá vinnur hann að 

umbótum, heldur vel utan um gögnin og greinir reglulega frá framförum í starfi (McNiff og 

Whitehead, 2006).  

McNiff og Whitehead (2006) fjalla um svokallað tvöfalt eðli starfendarannsókna. Með 

því er átt við að þegar rannsakandi skipuleggur rannsókn er um tvö ferli að ræða. Fyrst er 

hún framkvæmd í félagslegu umhverfi sínu og skráð er niður hvað gerist, eins og 

rannsakandi gerði til að byrja með. Rannsakandi hugsaði einnig um það hvað hann væri 

nákvæmlega að gera þegar hann framkvæmdi og hvað hann gæti lært af því.  Það er bæði 

hægt að læra meðan á framkvæmd stendur og eftir hana. 
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McNiff og Whitehead (2006) nefna einnig allt ferlið í heild. Það felur í sér að skoða starf 

sitt, síðan þarf að meta það sem að maður sér eða uppgötvar, síðan þurfa að verða 

breytingar á starfsháttum ef þær er nauðsynlegar og því næst þarf að ígrunda 

breytingarnar og meta og í framhaldinu laga það sem þarf. Þetta er eins konar hringur og 

að lokum þá hafa breytingar átt sér stað. Þetta hringferli er síðan stöðugt í gangi því þegar 

rannsakandi hefur náð ákveðnu markmiði þá geta vaknað nýjar spurningar og þá er aftur 

farið af stað með ferlið.  

Þekkingarfræðilegar hugmyndir í starfsendarannsóknum er hvernig við skiljum og 

öðlumst þekkingu. Viðfangsefnið er rannsakandinn sjálfur og í starfendarannsókn þar sem 

hann skoðar sjálfan sig þá beinist athyglin að eingöngu að honum og hann þarf að velta því 

fyrir sér hvað hann sé að gera og hvernig hann geti bætt starf sitt. Þekking er óvissa og 

mörg svör geta verið við einni spurningu. Rannsakandi má ekki búast við ákveðinni 

niðurstöðu sem hægt er að nota hvar sem er heldur býr hann til kenningar sem sýna að 

hann hafi lært og að hægt sé að læra af honum. Þess vegna er þekking ekki uppgötvuð 

heldur verður hún til. Að lokum felst í þessu að það er samvinnuferli þegar ný þekking 

verður til. Þó rannsakandi sé að rannsaka sjálfan sig þá er viðkomandi ávallt í samskiptum 

við aðra einstaklinga, sjá ( Mynd 1) (McNiff og Whitehead, 2006). 

 

Mynd 1. Myndræn útskýring á ferli starfendarannsókna (McNiff og Whitehead, 2006, 
bls. 9)  

Aðferðafræðin er í sífelldri þróun þar sem starfendarannsóknir eru framkvæmdar af 

einstaklingum sem eru virkir gerendur í rannsókninni. Rannsakendur eru ekki að leita eftir 

lokaniðurstöðu og búast  ekki við ákveðnum svörum en það er ólíkt því sem tíðkast í 
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hefðbundnum menntarannsóknum. Rannsóknarferlið er aðferðafræðin og ferlið sjálft er 

því oft óskipulagt og einkennist af tilraunum. Rannsakandi leitar að leiðum sem gætu 

hentað og prófar þær. Það er meira litið á svörin sem skammtímasvör og að alltaf vakni 

nýjar spurningar. Þess vegna er mjög mikilvægt að vera opinn fyrir nýjum leiðum og líta 

þannig á námið að því sé aldrei alveg lokið. Rannsakandi leggur ekki af stað með tilgátu 

sem hann reynir að hafna eða samþykkja heldur hefur hann sína hugmynd að leiðarljósi og 

fylgir henni þangað sem hún leiðir hann (McNiff og Whitehead, 2006). 

Starfendarannsókn hefur einnig félagslegan tilgang. Sá tilgangur getur til að mynda 

snúið að því að vera betri í starfi sínu og draga lærdóm af því. Þegar rannsakandi skoðar 

starf sitt gaumgæfilega þá lærir hann af þeirri athugun og sá lærdómur hefur áhrif á starf 

hans og alla þá sem hann er í samskiptum við. Niðurstöður ættu að innihalda 

starfskenningar þess sem rannsakaði en einnig greinargerð um það hvers konar lærdómur 

varð til við rannsóknina og hvað var hægt að bæta í starfinu sem aðrir gætu lært af(McNiff 

og Whitehead, 2006).  

Helstu markmið starfendarannsókna eru þau að kennarinn/rannsakandinn ætlar að 

afla sér þekkingar, læra í starfi sínu og bæta sig á því sviði. Það að rannsókn sé gerð 

samhliða starfi gerir það að verkum að sú þekking getur strax nýst til breytinga og þá 

safnar viðkomandi líka í reynslubankann. Þess vegna eru starfendarannsóknir góð leið til 

að þróa kennarastarfið áfram. Langtímamarkmiðið með rannsókninni er að kennarinn 

eflist í starfi og geti nýtt niðurstöðuna til hins betra og að hann geti áttað sig á því hvers 

vegna hann gerir hlutina og hvaða kenningar og hugmyndir búi þar að baki. Kennarinn er 

því að öðlast nýja þekkingu í starfi með því að sjá hvaða áhrif þessar nýju leiðir hafa, bæði 

á kennarana og nemendur (McNiff, 2010). Ef kennari vill vera fagmaður þá þarf hann að 

skoða sjálfan sig og starf sitt vandlega og ígrunda hvað hann gerir og hvers vegna. Þannig 

er þekkingar aflað á starfsháttum með rannsóknum en einnig eru starfsendarannsóknir 

mjög valdeflandi (McNiff, 2010).  

Rannsakandi þarf að skoða sjálfan sig í tengslum við aðra, hvernig áhrif hann hefur á 

aðra og hvað hægt sé að læra af þeim samskiptum. Það þarf að skoða hvernig starf hans 

hefur áhrif á það sem aðrir gera, Það sem ég, sem rannsakandi, er að gera hefur áhrif á 

það sem aðrir gera. Starfendarannsókn er því ákveðið ferli sem er lýsandi yfir það hvað 

hann gerir og hvers vegna hann gerir það. Ef ekki næst nógu góður árangur þá er leitað 

nýrra leiða til að reyna að bæta starfið. Í þessu felst mikil menntun sem lýsir ákveðinni 

vinnu og ætlað er að bæta skólastarf (McNiff, 2010). 
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3.2 Aðstæður og framkvæmd  

Eins og áður hefur komið fram er rannsakandi í þessari starfendarannsókn eini 

deildarstjórinn í leikskólanum og honum tilheyra þrír hópstjórar sem hver um sig sinnir 

einum hóp barna. Enginn af hópstjórunum er leikskólakennari en með þeim í hópunum 

starfa einn til tveir aðrir starfsmenn. Í leikskólanum starfar einnig einn leikskólakennari 

sem hefur menntun sína erlendis frá. Það er kona og hún starfar í elsta hópnum, þeim sem 

rannsóknin snýr að, en er þó ekki hópstjóri þar.  Í leikskólanum eru 26 börn á aldrinum eins 

til sex ára. Þeim er skipt í þrjá hópa. Í yngsta hópnum eru börn frá 1-2,5 ára, í þeim hópi 

eru 7 börn og að jafnaði þrír starfsmenn. Í miðhópnum eru börn sem eru 3-5 ára, þar eru 9 

börn og tveir starfsmenn. Í elsta hópnum eru börn sem eru 5-6 ára, þar eru 10 börn og þrír 

starfsmenn. Sjá töflu 1. hér að neðan (hópurinn sem er í brennidepli í þessari rannsókn er 

litaður í rauðu). 

 

Tafla 1. Aldurskipting hópa 

Aldur Fjöldi barna Fjöldi starfsmanna 

2-2,5 ára 7 3 

3-5 ára 9 2 

5-6 ára 10 3 

 

 Einn starfsmaður er hópstjóri í hverjum hópi fyrir sig og því eru þeir samtals þrír. 

Rannsóknin  snýr að elsta hópnum þar sem margir krefjandi einstaklingar eru. Þar eru sjö 

drengir og tveir af þeim eru í greiningarferli og tveir aðrir eru í skoðun fyrir að hefja 

greiningarferli. Hópurinn hefur eina stofu en eftir að honum var skipt  í fámennari hópa 

voru  nýtt önnur pláss í húsinu til þess að hver hópur fengi að vera í friði í sér rými. 

Hópnum er skipt þannig að það eru þrjú börn í tveimur hópum og fjögur börn í einum. 

Rannsakandi ákvað að skipta hópunum þannig að þau börn sem eru slakari í félagsfærni 

yrðu sett með börnum sem eru sterkari á því sviði og góð í félagslegum samskiptum. Einnig 

var ákveðið að starfsmenn flökkuðu á milli hópa og nýttu sína styrkleika eina viku í senn. 

Einn starfsmaður er til dæmis mjög sterkur í sköpun, annar í því að aðstoða í leik og leyfa 

frjálsa leiknum að njóta sín og sá þriðji er góður í að innleiða alls konar verkefni t.d. 

félagsfærni í gegnum sögur og hlutverkaleiki. Rannsakandi kynnti fyrir starfsfólkinu sem 
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vinnur með elsta hópinn, hópstjóranum og tveimur öðrum starfsmönnum, ýmsar leiðir til 

að kenna börnunum, meðal annars að skipta þeim í fámenna hópa og kenna þeim 

félagsfærni. Þetta er starfendarannsókn þar sem gerðar eru ákveðnar breytingar sem fela í 

sér að það verði unnið með börnunum meiri hluta dagsins í þessum þriggja barna hópum 

og að félagsfærni verði markvisst lögð inn og að frjálsi leikurinn fái einnig að njóta sín þar 

sem starfsmaður er alltaf viðbúinn að styðja við leikinn ef þess þarf. Ástæðan fyrir því að 

börnin eru einungis þrjú saman í hóp er sú að fyrst var reynt að skipta þeim í tvennt og þá 

voru þau fimm saman. En við þær breytingar minnkuðu árekstrar á milli barnanna ekki 

neitt. Það eru margir sterkir persónuleikar sem lenda oft saman í þessum 10 manna hópi 

og því var ákveðið að byrja á því að hafa þau í minni hópum. Eftir að búið var að vinna 

markvisst með börnunum í fámennum hópum fóru þau út í flæðandi skipulag þar sem allur 

leikskólinn var í flæðinu og börnin fengu að flakka frjálst á milli rýma og gátu valið sér stað, 

leikfélaga og leikefni. Einnig tók rannsakandi viðtöl við starfsmenn áður en þau skiptu sér í 

hópana og síðan aftur þegar þau voru búin að starfa í þessum hópum í nokkurn tíma. 

Einnig safnaði ég, sem rannsakandi, gögnum allan tímann á meðan rannsóknin stóð yfir. 

Ég fór í rauninni tvisvar í gegnum ferlið, bæði fyrir og eftir áramót. Fyrir áramót 

einbeitti ég mér að vinnu með börnunum í litlum hópum en eftir áramót fórum við að 

vinna með hópinn í flæðandi skipulagi og þá var áherslan meiri á að styðja við starfsfólkið 

og leiðbeina því í leik með börnunum. Þá kom í ljós hvort sú vinna sem var gerð í þriggja 

barna hópunum hefði skilað sér og hvort börnin hefðu öðlast betri félagsfærni og gætu þar 

af  leiðandi leikið sér betur saman og að minna yrði um árekstra þeirra á milli.    

3.3 Gagnaöflun  

Strax í upphafi var staðan tekin. Þá voru skráningar gerðar með rannsóknardagbók, 

vettvangsathugunum og viðtölum (sjá töflu 2). Staðan var metin með það í huga að draga 

fram  það sem vilji var til að bæta. Samskipti barnanna var þar efst á blaði en einnig var 

farið í að endurskipuleggja umhverfið.  

 Starfendarannsóknir eru umbótamiðaðar og þess vegna ætti að koma í ljós þróun í 

hugsun og vinnubrögðum rannsakanda eins og Hafdís Guðjónsdóttir (2011) bendir á. Hún 

nefnir einnig að niðurstöður eigi að endurspegla það að rannsakandi skilji hvernig og hvers 

vegna framþróun hefur átt sér stað. Í starfendarannsóknum hafa helstu aðferðir við 

gagnaöflun verið vettvangsathuganir, viðtöl og skjalagreining (Mertler, 2006; Sagor, 1992; 

Stringer, 2004).  
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Næsta skref  var að reyna að breyta einhverju og athuga vandlega hvað hægt væri að 

gera. Ég ákvað að fara inn í leikinn hjá þeim og vera á gólfinu og á endanum að vinna í 

flæðinu í frjálsa leiknum. Þær spurningar sem vöknuðu hjá mér voru helst um hvort frjálsi 

leikurinn fengi að njóta sín almennilega í leikskólanum og hvort honum væri gefinn nógu 

mikill gaumur. 

Það fyrsta sem ég gerði sem rannsakandi var að ræða við starfsmennina um stöðuna í 

barnahópnum og hvernig hægt væri að mæta honum áður en ég gerði einhverjar 

breytingar. Ég skráði síðan niður og skoðaði hvort það sem ég var að gera hefði einhver 

áhrif, hvort það væri til að mynda minna um árekstra ef þeim væri markvisst kennd 

félagsfærni. Þá prófaði ég einnig að vera á gólfinu hjá börnunum og sýndi starfsmönnum 

hvernig best væri að vera með í leiknum. Ég gekk á milli hópanna og skráði niður það sem 

ég sá og hvort það hefði einhver áhrif að vera í þessum litlu hópum í staðinn fyrir að þau 

væru öll saman í einu rými. Eftir að við byrjuðum síðan í flæðandi skipulagi þá gekk ég 

einnig á milli svæða og skráði niður hvernig samskipti barnanna væru í leiknum og hvaða 

hlutverki starfsmenn gegndu í honum.   

Ég ræddi við starfsmennina um stöðuna á barnahópnum, bæði fyrir og eftir þær 

breytingar sem ég hafði í huga að gera á deildinni. Eftir áramót sameinaðist barnahópurinn 

aftur og fór að vinna í flæðandi skipulagi og þá kom í ljós hvort sú vinna sem gerð var í 

fámennu hópunum hefði skilað sér. Ég gerði þetta í góðu samstarfi við starfsmennina í 

hópnum og ég ræddi ítarlega við þær og leyfði þeim að taka þátt í þeim ákvörðunum sem 

voru teknar, eins og hvaða börn myndu vera í hvaða hóp, hversu lengi hver starfsmaður 

yrði með hverjum hóp og með hvaða dygð yrði unnið hverju sinni. Því gegndi ferlið eins og 

MacNiff og Whitehead (2006) hafa fjallað um, lykilhlutverki í minni rannsókn. Það þurfti að 

meta það sem ég sá í gögnunum þ.e. breyta starfsháttum (vinna í litlum hópum), meta 

síðan þær breytingar og laga það sem þyrfti. Þá skoðaði ég hvort að vinnan í litlu hópunum 

væri að skila sér og hvort það þyrfti mögulega að breyta samsetningu barnanna í 

hópunum. Eftir það ferli hafa breytingar mögulega átt sér stað, sem var raunin þar sem 

börnin voru mun rólegri og náðu betri leik og áttu í betri samskiptum við hvert annað. 

Síðan þarf að byrja þetta ferli aftur þar sem það munu áreiðanlega vakna nýjar spurningar 

og nýjar leiðir opnast þegar börnin fara inn í flæðandi skipulag. Þá kæmu væntanlega upp 

spurningar um hversu mörg svæði ættu að vera í boði og hvort við þyrftum að hafa 

hámarksfjölda á hverju svæði. 
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3.3.1 Tímalína á söfnun gagna 

Gagnaöflun stóð yfir í 7 mánðuði og hófst í september 2019. Hér er tímalína um það 

hvernig rannsakandinn safnaði gögnunum: 

1. September 2019: Rannsakandi byrjaði á því að halda eins konar rannsóknardagbók 

og skrifaði í hana, nánast á hverjum degi. Það var gert til marsloka 2020, eða í  7 

mánuði samfleytt. 

2. Október 2019: Fyrstu tvær vikunar í október gerði rannsakandi vettvangsathugun á 

hverjum degi. 

3. Október 2019: Strax og búið var að gera vettvangsathuganir þá var fyrsta 

einstaklingsviðtalið tekið við alla þrjá starfsmennina á deildinni. Í viðtölum var 

sjónum helst beint að því hvernig viðkomandi liði og hvers vegna þau héldu að 

erfiðleikarnir væru til staðar og hvernig þau sæju fyrir sér að hægt væri að mæta 

barnahópnum. 

4. Október 2019: Síðustu vikuna í október skipti ég barnahópnum í þrjá minni hópa.  

5. Nóvember 2019: Fyrstu vikuna í nóvember fann ég fastan tíma einu sinni í viku fyrir 

rýnihópaviðtöl þar sem rætt var um hvernig gengi með hópinn og vangaveltur um 

barnahópinn og þær leiðir sem við notuðum. Þessi viðtöl voru að jafnaði í hverri 

viku (gátu fallið niður vegna óviðráðanlegra ástæðna, t.d. þegar mannekla var mikil 

eða veikindi).  

6. Nóvember 2019: Fyrstu tvær vikurnar í nóvember gerði rannsakandi aftur 

vettvangsathuganir á hverjum degi. 

7. Nóvember 2019: Aðra vikuna í nóvember tók ég aftur einstaklingsviðtöl við alla þrjá 

starfsmennina þar sem sjónum var beint að því hvernig hefði gengið að vinna með 

börnunum í litlum hópum, hvernig þeim liði og hvernig þau upplifðu að börnunum 

liði. 

8. Janúar 2020: Rannsakandi tók óformleg samtöl við starfsmenn til að kynna fyrir 

þeim hugmyndir um flæðiskipulag. 

9. Janúar 2020: Rannsakandi hélt starfsmannafund með öllum starfsmönnum til að 

ræða hugmyndir um skipulagningu flæðisins.  

10. Janúar 2020- mars 2020: Ég gekk um svæðin og skrifaði niður vettvangsnótur. 
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11. Mars 2020: Ég tók lokaviðtöl við starfsmenn þar sem ég spurði þá hvernig þeim 

fyndist flæðið hafa gengið, líðan þeirra og um líðan og samskipti barnanna. 

Í töflu 2. má sjá nánari útskýringar á söfnun gagna: 

Tafla 2. Söfnun gagna 

Aðferð Fjöldi Tími/tímabil Annað 

Rannsóknardagbók 168 færslur. September 2019 – 

mars 2020. 

Hugleiðingar 

mínar sem ég 

skrifa á hverjum 

degi. 

Vettvangsathuganir 28 klukkustundir 

fyrir áramót. 

Um 40 tímar eftir 

áramót. 

 

30. september - 11. 

október. 

4. nóvember-15. 

nóvember. 

Janúar- mars 2020. 

 

 

Var í klukkutíma í 

senn inni í 

stofunni hjá 

börnunum fyrir 

áramót. Í flæðinu 

var ég í u.þ.b. 30 

mín. 

Gekk á milli svæða 

og skrifaði niður 

það sem var í 

gangi. 

Einstaklingsviðtöl. 

Dulnefni eru notuð í 

einstaklingsviðtölum. 

Þau eru: Lilja, Lísa, 

Elísabet og Gunnar. 

5 fyrir áramót. 

4 eftir áramót. 

18. október.  

11. nóvember. 

28. nóvember. 

2. mars.  

3. mars.  

Hvert viðtal var 15 

- 20 mínútur. 



           36 

    

10. mars. 

Rýnihópaviðtöl 4 fyrir áramót. 

3 eftir áramót. 

Nóvember/desember 

2019. 

23. janúar (langt) 

janúar/febrúar. 

4 í hverju viðtali. 

10 í löngu viðtali.  

4 í styttra viðtali. 

 

3.3.2 Rannsóknardagbók 

Rannsóknardagbók var haldin frá september 2019 til mars 2020. Ég skráði í hana að 

meðaltali einu sinni á dag á meðan ég var inni í stofunni að fylgjast þar með börnunum. 

Alltaf var skráð ef það urðu árekstrar á milli barnanna og hvernig viðbrögðin frá 

starfsmönnum voru þá. Einnig skráði ég það þegar starfsmenn sýndu börnunum jákvæða 

athygli. Eftir að ég yfirgaf stofuna fór ég rakleitt á skrifstofuna mína og skráði niður mínar 

vangaveltur um atvikin og hvað mögulega hefði mátt gera betur og einnig það sem mér 

fannst vera vel gert. Þar sem ég var enn að skoða starfið með opnum huga og sjá hvað 

mætti bæta var æskilegt að skrifa niður hjá sér það sem fram færi meðan maður er í 

stofunni og að einnig væri gott að skrá hugleiðingar um leið og farið væri út því að þá væru 

þær enn ferskar í huga manns. Þetta vinnulag er í samræmi við leiðbeiningar Hubbard og 

Power (1999) sem einnig lögðu til að gott væri að skrá hugleiðingar um leið og farið væri 

út því þá héldust þær ferskari í huga manns. Ég fór eftir þessum leiðbeiningum vegna þess 

að ég var ekki alveg viss í upphafi hvað ég ætlaði að gera fyrst í þessu verkefni. En eftir að 

hafa skoðað dagbókina, og þá sérstaklega vangaveltur mínar  ákvað ég  að verkefnið yrði 

um það að reyna að bæta samskiptin innan elsta hópsins í leikskólanum. Ég taldi að ég 

myndi líklega læra mikið af því og um leið gera mikið gagn í starfi leikskólans.  

Ég var alltaf með bók með mér þar sem ég skráði ýmsar vangaveltur, líðan mína, 

hugsanir, upplifanir og hugmyndir sem kviknuðu hjá mér. Mín upplifun af því að halda 

rannsóknardagbók var góð. Ég átti í smávegis erfiðleikum til að byrja með vegna þess að ég 

var ekki vön að gera þetta. En þegar ég var búin að skrifa í hana í um það bil tvær vikur fór 

þetta að vera eðlilegt fyrir mér, eins og hluti af deginum. Ég var nánast alltaf með bókina á 

mér og fann svo vel hvað það var gott að setja hugsanir sínar niður á blað. Það er nefnilega 

nokkuð auðvelt að gleyma einhverjum hugmyndum ef þær eru ekki skráðar strax.   
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3.3.3 Vettvangsathugun 

Eftir að hafa tekið ákvörðun um rannsóknarefnið mitt gerði ég vettvangsathuganir. Þær 

fóru fram inni í stofunni hjá börnunum og voru um klukkutími í senn í 28 skipti yfir tveggja 

vikna tímabil (sjá töflu 2). Ég ákvað að gera þær vegna þess að ég vildi einbeita mér að því 

sem væri að gerast í kringum árekstrana hjá börnunum. Ég vildi til að mynda athuga hvað 

gerðist á undan og hvernig væri þá tekið á því. Ég gerði einnig vettvangsathuganir á því 

hvernig þátttaka starfsmanna væri í frjálsa leiknum hjá börnunum. Ég ákvað að skoða það 

líka eftir að ég skoðaði rannsóknardagbækurnar því mér fannst eins og þátttaka 

starfsmanna í leik barnanna væri ekki nægileg. Ég taldi að starfsmennirnir þyrftu mögulega 

meiri stuðning og leiðbeiningar til að styðja betur við leikinn með börnunum.  

Þessi aðferð við gagnasöfnun felst í því að horfa, hlusta og nota skilningarvitin til að 

safna upplýsingum (Phillips og Carr, 2010). Það er bæði hægt að gera formlega og 

óformlega athugun en í þessari rannsókn var fyrst notuð óformleg athugun sem breyttist 

síðan í formlega. Þegar um formlega athugun er að ræða þá er fyrirfram búinn til ákveðinn 

rammi og búið er að ákveða það sem ætlunin er að skoða. Í óformlegri athugun er gögnum 

meira safnað með því að skoða það sem maður upplifir hér og nú, það sem er að gerast í 

rýminu nákvæmlega núna og reyna þannig að fanga augnablikið og upplifa andrúmsloftið í 

rýminu hverju sinni (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Ég byrjaði á því að vera hlutlaus áhorfandi og skráði niður. Það hefur þó sína vankanta 

eins og Koshy (2010) benti á. Það er alltaf erfitt að vera hlutlaus og grípa ekki inn í, 

sérstaklega í þessum hóp sem ég er að skoða þar sem mikið er um árekstra. Þetta gerði ég 

vegna þess að ég var ekki nákvæmlega viss um hvað væri að gerast í stofunni og því má 

segja að ég hafi fyrst notað óformlega vettvangsathugun. Síðan þegar ég hafði áttað mig á 

því hvert vandamálið væri eða það sem ég hélt a.m.k., fór ég meira í formlega 

vettvangsathugun og einbeitti mér betur að því sem var bara að gerast í kringum 

árekstrana.  

Eftir að börnin fóru að vera í flæði í frjálsum leik þá gerði ég líka vettvangsathuganir. Þá 

skoðaði ég hvernig gengi í flæðinu, hvað börnin sæktust helst í, hvar þau veldu helst að 

vera og hvað þau vildu gera og með hverjum.  

Vettvangsathuganirnar gengur vel og þar var af nógu að taka. Ég hafði varla undan að 

skrá niður það sem gerðist og því bað ég starfsmenninna, sem vinna í hópnum, að skrá líka 

niður árekstra í hópnum. Mér fannst mjög gott að skoða atvikin eftir á, eða það sem ég 

skrifaði niður, því að þá sá ég ákveðið mynstur í gögnunum og fékk þá hugmynd um hvað 

ég ætti að prófa til að reyna að breyta ástandinu.   
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3.3.4 Viðtöl  

Næsta skrefið í gagnaöfluninni var að taka viðtöl við starfsmennina sem vinna í hópnum 

sem var til skoðunar. Ég ákvað að hafa opið viðtal en þá er lögð áhersla á opnar spurningar 

og viðmælendur beðnir um að lýsa því sem verið er að fjalla um og segja frá sinni upplifun 

(Koshy, 2010; Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Mér fannst mikilvægt að hafa viðtölin opin til 

þess að viðmælendur fengju að tala frjálst um sína upplifun af því hvernig gengi að starfa 

með þessum tiltekna hóp.   

Eftir að ég hafði skipt hópnum í þrjá minni hópa tók ég síðan aftur opin viðtöl við 

starfsmennina þar sem að ég spurði hvernig þeim þætti vinnan í litlum hópunum ganga, 

hvernig þeim liði sjálfum og hvernig þau upplifðu að börnunum liði. Mér fannst mjög 

merkilegt og áhugavert að bera svör þeirra í þessum tveimur viðtölum saman. Það var svo 

mikill munur á andrúmsloftinu og svipbrigðum þeirra. Fyrra viðtalið var mjög þungt og 

frekar erfitt en það seinna mun léttara. Þar sem breytingarnar hafa gengið ótrúlega vel þá 

var mjög gaman að sjá það líka hjá starfsmönnunum og hvernig þær upplifðu 

breytingarnar. Eftir áramót þegar ég var búin að sameina hópinn og byrjuð að hafa 

flæðandi skipulag þá tók ég síðan aftur viðtöl við sömu starfsmenn, bæði þegar flæðið var 

að byrja og aftur þegar flæðið var komið vel af stað og komið í fast form. Þetta voru 

einstaklingsviðtöl þar sem ég spurði starfsmennina hvernig þeim þætti flæðið ganga, 

hvernig þeim sjálfum liði og hvernig þau upplifðu að börnunum liði. Viðtölin eru samtals 

níu (sjá töflu 2).  

3.3.5 Rýnihópar 

Það sem ég bætti síðast við í gagnaöflunina voru samræður í rýnihópi. Sú leið er oft notuð 

til að fá skoðanir margra starfsmanna í einu um eitthvert ákveðið málefni. Það þarf að vera 

hópur frá fjórum og upp í tíu manns (við erum fjórar í þessu tilfelli) sem ræðir um ákveðið 

málefni og þar fá allir að segja frá sinni reynslu og koma með sínar skoðanir (Sólveig 

Karvelsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010).  

Tilgangurinn með rýnihópum er að afla upplýsinga um eitthvað ákeðið efni og fá meiri 

skilning á upplifun fólks á því efni (Lichtman, 2013; Sóley S. Bender, 2013). Lichtman (2013) 

nefnir að það megi líkja rýnihópum við hópviðtal og það sem greini hópviðtal frá viðtali við 

einn einstakling séu þessu samskipti sem eru til staðar og geta vakið upp hugmyndir sem 

koma síður þegar rætt er við einstakling.  

Ég valdi þessa aðferð því að mér finnst mjög mikilvægt að heyra það sem starfsmennirnir í 

hópnum hafa að segja og hvernig þeir upplifa hlutina (sjá töflu 2). Ég finn það líka að þegar 

við setjumst allar niður saman og ræðum um hvernig best sé að tækla hópinn þá koma 
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fram margar hugmyndir, en það er mjög gott að geta pælt í hlutunum og kastað boltanum 

á milli. Í rýnihópnum ræddum við meðal annars um hvernig samsetning barnanna væri að 

virka, hvort það þyrfti að breyta einhverju. Hvað hver og einn starfsmaður væri að gera 

með sínum hópi og hvað hann langaði að gera. Einnig kom upp sú hugmynd í rýnihóp að 

nota talstöðvar þar sem ég var með eina talstöð og sá starfsmaður sem var í hóp með 

ákveðnu barni hefði hina talstöðina svo að hann gæti kallað á mig eftir aðstoð ef þess 

þyrfti. Það reyndist vel og var mikið notað.  

3.3.6 Skólapúlsinn 

Í lok rannsóknarinnar vakti áhuga minn jákvæðni frá foreldrum sem kom fram í gegnum 

könnun frá Skólapúlsinum og ákvað ég því að bæta þeim gögnum við rannsóknina. 

Skólapúlsinn gerir könnun í mars ár hvert. Könnunin er gerð fyrir alla foreldra barna á 

leikskólanum. Hún inniheldur 31 matsþátt í sex flokkum og spurningarnar eru 67 talsins. Í 

einum flokknum eru opin svör og þar er fyrsta spurningin: ,,Lýstu því hvað þér þykir gott 

við leikskólann þinn“ (Skólapúlsinn.is, e.d.). 

3.4 Greining á gögnum 

Greining á gögnum var gerð samhliða gagnasöfnun á meðan á rannsókninni stóð. Lichtman 

(2013) heldur því fram að greining á gögnum í eigindlegum rannsóknum sé endurtekið ferli 

gagnaöflunar og gagnagreiningar. Það þýðir að rannsakandi vinnur jafnt og þétt úr 

gögnum, það getur þó verið með mismunandi hætti.  

Notuð var þemagreining, sem gengur út á það að greina mynstur í gögnum. Þemagreining 

getur verið sveigjanleg og verður rannsakandi að vera meðvitaður um hugmyndafræðina 

sem er hans leiðsögn í ferlinu og sitt fræðilega sjónarhorn. Braun og Clarke (2013) vörpuðu 

ljósi á þá sérstöðu sem þemagreining hefur innan eigindlegrar rannsóknarhefðar. Þessi 

aðferð fer ekki eftir ákveðinni formúlu til að afla gagna og tekur ekki stöðu innan ákveðins 

fræðilegs, þekkingarlegs eða verufræðilegs ramma. 

Stuðst var við nálgun Braun og Clarke (2006, 2013) og Clarke, Braun og Hayfield (2015) 

sem byggir á sex þrepum: : 1) Rannsakandi fer í gegnum gögnin og kynnist þeim vel. Þá 

hefur hann leyfi til að láta hugann reika um hugsanlega merkingu og mynstur. 2)  

Rannsakandi skoðar gögnin og kóðar þau. Þá kemur fram ákveðið mynstur eða merking 

sem tengist rannsóknarspurningunni og vekur athygli rannsakanda. Það getur verið tvenns 

konar merking í kóðun þ.e. hægt er að sjá bókstaflegt mynstur eða kóða sem eru meira 

eins og dulin merking. Þegar kóðar eru góðir eru þeir sjálfstæðir. Þá getur sá sem skoðar 
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gögnin og veit ekkert um rannsóknina strax séð heilmikið út úr gögnunum. 3) Í þriðja 

þrepinu eru margir kóðar. Þar næst leitar rannsakandi að þemum. Hann reynir að búa til 

sannfærandi kort af þemum gagnasafnsins með ákveðnum rökum sem byggð eru á 

mörgum kóðum. Þemun þurfa að tengjast rannsóknarspurningunni.  Þau geta verið þrenns 

konar: Yfirþema, hugmyndin sem er einkennandi fyrir marga kóða. Síðan er það þema sem 

lýsir ákveðnu mynstri. Síðast er það undirþema sem leiðir í ljós mikilvæga þætti sem 

tengjast ferlinu. 4)  Rannsakandi fer að endurskoða þemun. Þá skoðar hann gögnin á 

heildrænan hátt og ber þau saman við önnur gögn til að athuga hvort þau passi við þau. 

Meginmarkmiðið er að fá greiningu sem tengist rannsóknarspurningu og að sama skapi 

endurspegli innihald gagnanna. 5) Rannsakandi þarf að gefa þemunum nafn og skilgreina 

þau. Það þarf að koma fram skilgreining á kjarna og umfangi hvers þema sem þarf að 

ganga upp í heildargreininguna og vera í tengslum við rannsóknarspurninguna. Það þarf 

einnig að skoða samspil þemanna innbyrðis og athuga hvort þau eigi sér hliðarþemu. Í 

þessu þrepi er aðalatriðið að þemað segi lesandanum hvað það merkir. 6) Lokaþrepið felur 

í sér að kynna greininguna skriflega. Það er talið að í framsetningu sé gott að miða við 

hlutfallið á milli greiningar og beinna dæma úr gagnasafni, eða 70:30 (Braun og Clarke, 

2006, 2013). 

Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð orðrétt.  Rannsakandi fór í gegnum allar 

dagbókarfærslurnar, viðtölin og vettvangsnóturnar og litakóðaði þær út frá sjö  þemum: 1) 

Viðfangsefnið mótast. 2) Breyting á skipulagi og námsumhverfi. 3) Áhrif á börnin. 4) Áhrif á 

starfsfólkið. 5) Hlutverk mitt sem faglegur leiðtogi í breytingaferli. 6) Viðhorf foreldra. 7) 

Staðan við lok verkefnisins. 

3.5 Siðferðileg álitamál 

Þau leyfi sem ég fékk fyrir þessari rannsókn voru upplýst samþykki frá skólastjóra og öllum 

þeim starfsmönnum sem vinna með börnin sem eru í þessum tiltekna hópi (sjá viðauka A). 

Leyfin voru öll veitt munnlega nema að skriflegt leyfi var fengið frá skólastjóra. Bréfið var 

kynnt á starfsmannafundi fyrir öllum starfsmönnum. Einnig fékk ég leyfi frá sérstökum 

starfsmönnum fyrir myndbirtingar af þeim í ritgerðinni. Öll nöfnin í ritgerðinni eru 

tilbúningur og þau eru órekjanleg. Tilbúnu nöfnin sem ég nota eru: Lísa, Elísabet, Lilja og 

Gunnar.  Einnig þarf að gæta að siðferðilegum atriðum sem tengjast aðkomu barnanna að 

rannsókninni. Passað var upp á að börnin væru aldrei nefnd með nafni og einnig að taka 

ekki dæmi sem hægt væri að rekja til ákveðins barns eða barna. Foreldrar barna í 

leikskólanum höfðu áður samþykkt með undirskrift sinni að það mætti nota myndir af 

þeirra börnum í verkefnum tengdum skólanum. Engu að síður fékk ég líka munnlegt leyfi 
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frá einstökum foreldrum þ.e. þeirra barna sem birtast á myndum og gætu þar með 

mögulega þekkst (sjá viðauka B).  
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla er farið yfir allt ferlið, allt frá fyrstu hugmynd um hvað ég ætlaði að skoða í 

starfendarannsókninni og stöðunnar í dag eftir að hafa farið í gegnum ferlið. Skipulag og 

uppbygging kaflans er á þá leið að niðurstöðurnar eru kynntar út frá þemum sem fengust 

úr rannsókninni. Þemun eru  sjö talsins:  1) Viðfangsefnið mótast. 2) Breyting á skipulagi og 

námsumhverfi. 3) Áhrif á börnin. 4) Áhrif á starfsfólkið. 5) Hlutverk mitt sem faglegur 

leiðtogi í breytingaferli. 6) Viðhorf foreldra. 7) Staðan við lok verkefnisins.  

4.1 Viðfangsefnið mótað 

Haustið 2019 hafði ég ekki margar hugmyndir um hvað ég vildi helst rannsaka. En ein 

hugmynd kviknaði og varð að veruleika þegar ég sat inni hjá elsta hópnum og börnin voru í 

frjálsum leik eins og sést í þessari dagbókarfærslu: 

 

Það eru tíu börn hérna og mikil læti. Mikið um rifrildi og 

árekstra. Heyri mikið af ljótum orðum. Ég velti fyrir mér hvort 

samsetningin á þessum hópi væri óheppileg? Mikið af sterkum 

karakterum í litlu rými. Neikvæð orka sem verður að breytast, 

bæði barnanna og starfsfólksins vegna (Dagbók, 2. september, 

2019). 

Þarna kviknaði fyrst hugmyndin um að ég ætlaði að einbeita mér að því, sem faglegur 

leiðtogi, að reyna að laga samskiptin innan þessa hóps. Ég var þó ekki alveg ákveðin hvað 

ég ætlaði nákvæmlega að gera og hvort þetta væri rétta viðfangsefnið fyrir mig. Þarna fór 

ég að velta hlutunum meira fyrir mér og hvað ég gæti gert. Þetta var svo sem ekkert nýtt 

vandamál og það hefur í rauninni verið til staðar frá því að þau byrjuðu eins árs í 

leikskólanum þ.e. þessir erfiðleikar í samskiptum innan þessa hóps. Aldrei hefur verkefnið 

þó verið eins krefjandi og nú. Á þessum tímapunkti ákvað ég að ég myndi halda áfram að 

skrifa í dagbókina, reyna að gera það á hverjum degi, og skrifa í rauninni allt niður sem mér 

dytti í hug að gæti gerst og það sem ég var að velta fyrir mér á hverri stundu. Þó svo að ég 

hafi ekki verið búin að ákveða alveg 100% að ég ætlaði að einbeita mér að þessum hópi á 

þessum tímapunkti þá fann ég að hann togaði í mig og ég sá að langflestar 

dagbókarfærslur mínar í september snerust um þennan hóp. 
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Virðist vera mikið stress að taka saman svo að þau hafi 

skipulagðan tíma á réttum tíma. Voru í góðum búningaleik, af 

hverju mega þau ekki vera í búningum þó það sé að koma 

Lubbatími? Verður að vera eitthvað spennandi í boði svo að 

þau verði samvinnufús (Dagbók, 11. september 2019).  

Þarna var hugmyndin um flæði farin að koma upp í huga minn. Mér fannst þó eins og 

hvorki börnin né starfsfólkið væru tilbúin í það á þessu stigi og því fór ég að hugsa um 

aðrar leiðir til að reyna að bæta samskiptin áður en ég færi að kynna hugmyndina um 

flæði. Ég fann fyrir kvíða og hélt að verkefnið yrði óyfirstíganlegt og það væri ekki mikið 

sem ég gæti gert. Það sem mér fannst líka erfitt var að ég sá á starfsfólkinu að þau voru að 

gefast upp og þráðurinn var alltaf að styttast. Það var eins og það væri mikið vonleysi í 

gangi. Það var svo í lok dags sem hugmyndin um þetta verkefni varð sterkari og ég vissi í 

alvöru hverju ég ætlaði að einbeita mér að í starfendarannsókn minni: 

 

Tveir strákar byrja að henda púðum, það eru þrír starfsmenn 

inni í stofu hjá þeim og þeir sitja allir og eru sjálfir að klippa og 

lita (úff). Starfsmenn veita börnunum sem eru að sýna tilþrif til 

að fara í ærslaleik enga athygli. Annar drengjanna tekur síðan 

ól og byrjar að slá henni í spegilinn. Þá bregst hinn strákurinn 

við og tekur af honum ólina, við það verður sá strákur pirraður 

og fer að hoppa í sófanum með þeim afleiðingum að annað 

barn meiðir sig. Athuga: Allir starfsmenn virðast vera 

uppteknir við að gera eitthvað allt annað en að fylgjast með 

börnunum (Dagbók, 20. september 2019).  

Eftir að hafa síðan fylgst með þessum árekstrum á milli strákanna var ég fullviss um að ég 

ætlaði að taka fyrir og reyna sem faglegur leiðtogi að laga það sem væri í gangi í þessum 

hópi. Ég ákvað því að næsta skref hjá mér yrði vettvangsathugun. 

Til að byrja með var ég ekki viss um hvað væri í gangi og hvers vegna allt færi alltaf í 

háaloft.  En þegar ég var búin að skoða skráningarnar mínar þá sá ég ákveðið mynstur. Það 

virðist vera þannig að starfsmennirnir leiki lítið sem ekkert við börnin, þau grípi bara inn í 

þegar skaðinn er skeður þ.e. árekstrar eru byrjaðir. Þetta fékk mig til að leiða hugann að 
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því að vandamálið væri eflaust óöryggi starfsmanna sem yrði til vegna afskiptaleysis og ef 

til vill væru einnig of mörg börn í of litlu rými í einu. 

Hérna kemur ákveðið þema um mikil læti, rifrildi og stjórnleysi í vettvangsathugun 

þegar ég var  inni í stofunni hjá þeim og að skoða það sem væri í gangi þar án þess að hafa 

nein afskipti. Ég vildi sjá stöðuna fyrst áður en ég kæmi með inngrip og leiðbeiningar. Í 

fyrstu formlegu vettvangsathuguninni fékk ég fljótt hugmynd um hvað gæti mögulega 

verið eitt af vandamálunum: 

 

Mjög mikil læti. Það er verið að rífast í hverju horni. Það eru 

einnig tveir strákar sem hlaupa um stofuna. Viðbrögð 

starfsmanna eru: ,,Það má ekki hlaupa”. ,,Ekki meiða”. Lætin 

og öskrin halda áfram án þess að nokkuð af því sem 

starfsmenn reyna að gera beri árangur. Það eru tíu börn og þrír 

(fjórir með mér) starfsmenn inni í þessari stofu sem er ekki 

mjög stór. Lætin eru að verða yfirþyrmandi og það er augljóst 

hvað börnunum og starfsfólkinu líður illa (Vettvangsathugun, 

2. október 2019).  

Flest allar vettvangsathuganirnar voru mjög svipaðar og einkenndust að hluta af stjórnleysi 

og miklu ráðaleysi hjá starfsmönnum. Hvað væri hægt að gera til að reyna að koma lagi á 

þetta og í rauninni var eins og starfsmenn væru alveg að gefast upp. Hérna eru þrjár 

færslur sem ég gerði á vettvangi til viðbótar: 

  

Það er búningaleikur í gangi. Þar eru fjórir strákar sem eru allir 

í búningum og einn af strákunum er í prinsessubúningi. Hinir 

þrír strákarnir fara að tala um hvað þeir hati prinsessur mikið 

og strákurinn í prinsessubúningnum verður greinilega mjög 

sár. Starfsmaðurinn sem á að fylgjast með situr bara og klippir 

eitthvað út og leyfir umræðunni að halda áfram 

(Vettvangsathugun 4. október, 2019).  

Þarna var mjög erfitt að blanda sér ekki í málið. Það verður að viðurkennast að eftir að ég 

kláraði að skrifa niður færsluna þá fór ég og talaði við strákana og útskýrði fyrir þeim að 
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strákar mættu alveg vera prinsessur og það tók smá stund fyrir þá að skilja en á endanum 

hættu þeir að pæla í því og léku sér allir saman. Ég veit að ég var búin að ákveða að vera 

alveg hlutlaus í vettvangsathugun en þarna gat ég ekki setið á mér. 

Síðasta daginn sem vettvangsathuganir voru gerðar fyrir inngrip var ég mikið að hugsa 

um hvað ég ætti að gera og það var þennan dag sem ég tók ákvörðun: 

Velti fyrir mér hvort að það væri afskiptaleysi sem gerði það 

að verkum að það fari allt í háaloft? Virðist enginn grípa inn í 

fyrr en lætin eru byrjuð. Í staðinn fyrir að vera í leiknum og 

reyna að grípa inn í áður en allt stefnir í illt. Einnig fengum við 

nýja jógastóla í síðustu viku til að reyna að hvetja starfsfólk til 

að vera meira á gólfinu með börnunum, þeir hafa hins vegar 

aldrei verið notaðir (Dagbók 11. október, 2019) 

Þetta var fyrir hádegi. Eftir hádegi kom ég að grátandi starfsmanni sem var við það að 

bugast. Ég skrifaði þá niður: 

 

Verður að fara að gerast eitthvað áður en fólk gefst upp 

(Dagbók 11. október, 2019). 

Það var þarna sem ég ákvað að setjast niður með starfsmönnum hópsins og skipta þeim í 

litla hópa þar sem yrði markviss vinna í því að efla félagsfærni þessara barna og reyna að 

laga samskiptin. Þarna reyndi virkilega á að ég stæði mig sem faglegur leiðtogi. 

 

4.2 Breyting á skipulagi og starfsumhverfi  

Þegar byrjað var að vinna með börnin í litlum hópum þá byrjaði ég að taka viðtöl við alla 

starfsmennina sem voru að vinna með hópnum. Ég fékk þeirra álit á því hvernig best væri 

að skipta hópunum og hvað þau sæju fyrir sér að gera með börnunum. Út frá þessum 

samræðum komu margir góðir punktar. Það var síðan ákveðið að við ætluðum að taka 

einn félagsfærniþátt í einu og að hver hópur barna myndi vera með ákveðnum starfsmanni 

í eina viku og síðan myndi kerfið rúlla áfram. Einn starfsmaðurinn lagði sérstaka áherslu á 

dæmisögur, annar á það að kenna börnunum félagsfærni í gegnum leikinn og sá þriðji var í 

skapandi vinnu með börnunum. Þarna nýttust styrkleikar hvers starfsmanns og þeir gátu 

notið sín sem best.  
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Mynd 2. Dygðarkennsla.  

Á mynd 2 má sjá starfsmann þar sem hann er að segja börnunum dæmisögu sem tengist 

dygðinni að fyrirgefa. Á myndinni er einnig svokallað dygðatré og börnin söfnuðu greinum 

á það ef þau sýndu æskilega hegðun, eins og til að mynda að fyrirgefa öðrum í staðinn fyrir 

að ráðast á aðra með orðum. 

Þegar skipulagið í kringum flæðið var gert var leikskólanum skipt niður í svæði og á 

hverju svæði þurfti alltaf að vera að minnsta kosti einn starfsmaður. Einnig var alltaf einn 

starfsmaður sem kallaðist Páfinn sem sá um að aðstoða á klósettinu. Ég var síðan sjálf í 

hlutverki sem við köllum Flakkari en það var vegna þess að ég gekk á milli allra svæða og 

athugaði hvernig gengi á hverjum stað fyrir sig og aðstoðaði þá starfsmenn sem þurftu 

leiðsögn í því hvernig ætti að kenna í gegnum leikinn og hvatningu til að vera með 

börnunum í leiknum. Það sem ég gerði líka, sem var ekki síður mikilvægt, var að hrósa 

þeim starfsmönnum sem voru að fylgjast með leiknum og tóku virkan þátt í honum. Síðan 

var opið á milli svæða og börnin fengu að flakka frjálst á milli. Þau gátu valið sér stað, 

leikfélaga og leikefni. Starfsmenn yrðu á einu svæði í eina viku og síðan myndum við rúlla 

áfram svo það væri ekki sami starfsmaðurinn sem væri alltaf úti. Allir myndu rúlla nema ég 

yrði alltaf flakkari.  Þann 23. janúar, 2020 hélt ég síðan starfsmannafund með öllu 

starfsfólkinu: 
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Hélt starfsmannafund áðan með öllum starfsmönnum 

leikskóladeildarinnar og hélt glærusýningu þar sem ég talaði 

um fræðilegan bakgrunn flæðis, mikilvægi leiksins og hlutverk 

starfsmanna í leik með börnunum. Á fundinum ákváðum við 

að við ætluðum að hafa flæði allan daginn nema í 

matartímanum. Við ræddum allar áhyggjur sem höfðu komið 

upp, eins og að litlu börnin myndu ekki höndla að vera í 

flæðinu. Við fundum lausn á því og ákveðið var að hafa einn 

starfsmann sem myndi fylgja tveimur yngstu börnunum alveg 

fyrstu dagana. Næsta haust ætlum við að fara í flæðandi 

matartíma. Starfsmenn lýstu yfir mikilli ánægju með hvernig 

hefði gengið hingað til í flæðinu og þeim fannst börnin njóta 

sín mikið betur og starfsfólkið var líka að njóta sín betur í 

starfinu (Dagbók, 23. janúar, 2020). 

Eftir starfsmannafundinn ákvað ég að hafa samband við leikskólann Rauðhól og athuga 

hvort við gætum farið að heimsækja þau á starfsdaginn okkar sem var 3. febrúar. Það var 

ekkert mál og fórum við því þangað og sáum hvernig þau voru að vinna með flæðið. Þessa 

heimsókn tel ég hafa verið mjög mikilvæga þar sem ég fann að áhugi starfsfólk jókst til 

muna eftir heimsóknina og mér leið eins og þau hefðu fyllst innblæstri.  

Ég og skólastjórinn fórum síðan í verslunarferð til Reykjavíkur til að kaupa inn fyrir 

leikskólann og reyna þannig að skapa notalegri og rólegri stemmingu sem myndi styðja 

betur við flæðandi skipulag. 
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Mynd 3. Fyrir og eftir breytingar á miðrými. 

Á mynd 3 má sjá breytingarnar sem urðu á einu svæði í leikskólanum, miðrýminu, eftir að 

flæðið fór í gang. Þetta er svæði þar sem bara er í boði að vera í rólegum leik, lesa bók, 

spila, púsla, lita og svo framvegis. Þarna hafa börnin einnig kost á því að sitja við gluggann 

og njóta þess að horfa út og pæla í því sem er að gerast fyrir utan.  
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Hér má sjá mynd af stundaskránni eins og hún var áður en flæði fór af stað:

 

Mynd 4. Stundaskrá haust 2019. 

Eins og sjá má á mynd 4 þá var frekar mikið skipulag alla daga hjá elsta hópnum og í 

rauninni ekki mikið rými fyrir frjálsan leik. Það var mikið í gangi og ný verkefni alltaf að fara 

í gang.  Eftir að við byrjuðum með flæðandi skipulag var stundaskráin mun opnari:

 

Mynd 5. Stundaskrá vor 2020. 

Á mynd 5 sést hvernig skipulagið var eftir að flæðið fór af stað. Stundaskráin er mun 

opnari og börnin fengu meiri tíma fyrir frjálsa leikinn. 
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Ég setti einnig upp minnispunkta í öllum rýmum leikskólans sem var stuðningur við 

bæði starfsfólk og mig til að minna okkur á hverju við ætluðum að stuðla að í flæðandi 

skipulagi eins og sjá má í viðauka C.  

Þegar flæðið var komið vel af stað fann ég miklar breytingar, bæði hjá börnum og 

starfsfólki. Þegar við vorum að byrja komu nokkrir hlutir sem þörfnuðust endurskoðunar 

eins og sést í þessari dagbókarfærslu: 

 

Það var líklega of mikið að ætla að hafa tvo starfsmenn í 

miðrýminu og einn starfsmann á ganginum. Það er algjör 

óþarfi. Einnig þarf líka að skipuleggja þegar það vantar 

starfsmenn hvernig á að loka svæðum skipulega svo að við 

lendum ekki í því að það séu allt í einu börn einhvers staðar 

ein. Ætla að fara yfir þetta með starfsmönnum á morgun og 

spyrja þau hvað þeim finnist. Það er mjög mikilvægt að þau fái 

að taka þátt í ákvörðunum, að það sé ekki bara ég ein sem 

ákveð eitthvað (Dagbók, 6. febrúar, 2020). 

Daginn eftir ræddi ég við starfsfólkið og við ákváðum í sameiningu hvaða svæði við 

myndum loka fyrst ef það vantaði fólk. Eftir þessa byrjunarörðugleika fór allt að ganga 

mun betur og flæðið fór að vera eðlilegra og auðveldara fyrir alla. Börnin fóru að sökkva 

sig meira inn í leikinn og njóta sín betur. Það var minna stress og börnin fengu meiri tíma 

til að kafa dýpra þar sem ekki var stíf stundaskrá sem þurfti að fara eftir og það var í boði 

að skilja ókláruð verk eftir þangað til næsta dag eða jafnvel daga. 

 

Það eru nokkur börn í hundastofunni í leik. Klukkan er alveg að 

verða 4 og leikskólinn fer að að loka. Það eru þrír strákar sem 

eru byrjaðir að byggja bílabraut úr einingakubbunum. Þeir sjá 

að klukkan er að verða 4 og ég finn að þeir verða stressaðir að 

þurfa að ganga frá þessu þar sem það er mikill tími búinn að 

fara í að byggja þetta og þeir voru bara ný farnir að geta leikið 

sér almennilega að þessu. Ég tjái þeim þá að það sé í góðu lagi 

að skilja þetta eftir svona og að við getum haldið áfram að leika 
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með þetta á morgun. Þeir verða mikið glaðir og láta mig lofa 

sér því að láta skúringamanninn vita. Þarna fengu þeir tækifæri 

til að halda áfram með leikinn sinn og mögulega þróa hann 

ennþá lengra daginn eftir (Dagbók, 18. febrúar, 2020).  

Þegar flæðið var komið vel af stað þá mátti sjá hvað börnin fóru að vera slakari og 

starfsfólkið líka. Það tók smá tíma að venjast en þegar allir voru búnir að finna taktinn þá 

fór þetta að vera fólki eðlislægara. 

Eftir að bæði flæðið og vinnan í litlu hópunum fór af stað var eftirtektarvert að bæði 

áhuga og þörfum barna var betur mætt. 

 

 

Mynd 6. Skapandi vinna. 

Á mynd 6 má sjá einn barnahópinn í skapandi vinnu. Eftir að ég hafði rætt við börnin um 

hvað þau vildu gera kom upp sú hugmynd að byggja kofa. Þá fórum við í það verkefni að 

afla okkur upplýsinga um hvernig best væri að byggja kofa og safna efnivið. Ég bað einn 

starfsmanninn, sem var mest í sköpun, að taka að sér að fara með börnin út og leyfa þeim 

að byggja. Þetta sló mikið og vel í gegn hjá börnunum og þau voru alltaf mjög spennt að 

komast út til að halda áfram í framkvæmdunum. Þarna þurftu þau að sýna samvinnu og 
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hjálpast að og það var mjög gaman að fylgjast með því hvað þau sýndu hvert öðru mikla 

hlýju og rannsakandi skynjaði vel hvað það var mikill samhugur hjá þeim að vinna í þessu 

verkefni. 

 

Mynd 7. Róleg stund 

Á mynd 7 má sjá börnin að lita á rólega svæðinu í miðrýminu. Þarna gátu börnin valið sér 

svæði og þau völdu sér að vera í rólegheitum að lita mynd. Þessar aðstæður var erfitt að 

skapa áður en flæðið byrjaði þar sem þá voru öll börnin inni í sömu stofunni og þá var 

erfitt að ná rólegri og þægilegri stemmingu.  
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4.3 Áhrif á börnin 

Nýtt skipulag og nýjar áherslur í leikskólastarfinu höfðu mikil og góð áhrif á börnin. Það 

komst meiri ró yfir þau og maður sá að þau nutu sín betur. Undir þessum lið má sjá nokkur 

dæmi úr leikskólastarfinu þar sem þetta kemur skýrt fram.  

 

 

Mynd 8. Lært í gegnum leikinn. 

Á mynd 8 má sjá einn af barnahópnum að læra samskipti í gegnum leikinn. Börnin fundu 

stafi og starfsmaður hjálpaði þeim að skrifa orð með þeim, til dæmis orðið vinur. Síðan var 

merking orðsins rædd, hvað það þýddi að vera vinur og hvað vinir gerðu.  
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Fyrsta vikan í hópavinnunni gekk mjög vel fyrir sig og starfsmenn sáu strax árangur, það 

var mun minna um árekstra hjá börnunum. Þetta hafði einn starfsmaður að segja eftir 

fyrstu vikuna: 

 

Þetta er allt annað líf, börnunum gengur mikið betur og það er 

mikið minna um árekstra. Þau eru einhvern veginn ánægðari 

og léttara yfir þeim, ekki í stanslausum átökum (Lilja,11. 

nóvember, 2019). 

Það sem var líka svo gott sem gerðist með flæðinu var að þau börn sem höfðu mikla orku 

fengu núna betri tækifæri til að losa sig við hana annars staðar heldur en í litlu rými með 

mörgun börnum þar sem var mun meiri hætta á árekstrum. Þau höfðu alltaf það val  að 

fara út og leysa út orkuna þar. Umhverfi og skipulag var því mögulega vandinn en ekki 

börnin. 

 

Mynd 9. Útivinna. 

Hér má sjá barn sem kaus að fara út þegar það var orðið eirðarlaust inni og þráðurinn var 

orðinn stuttur. Þá valdi barnið sjálft að fara út, bað síðan um skóflu og vildi moka 
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gangstíginn. Mér fannst svo flott að sjá þetta og merki um árangur þegar barnið fann sjálft 

að það þyrfti að komast út, fékk það, og kom svo sátt inn og þá búið að leysa út þá orku 

sem það þurfti. Síðastliðið haust hefði niðurstaðan líkega orðið sú að barnið hefði lent í 

árekstrum en núna var búið að leggja inn markvissa vinnu í samskiptum og í bjargráðum og 

það var greinilega að skila sér og barnið fann sjálft hvað væri best að gera þegar þráðurinn 

var orðinn stuttur.  

 

 

 

Mynd 10. Samvinna í leik. 

Á mynd 10 má sjá börn sem eru með góða samvinnu í leiknum. Það þurfti mikið að 

skipuleggja og leggja á ráðin saman til að búa til þessa braut. Það var mjög gaman að sjá 

hvað samskiptin voru orðin góð og hvaða góðu áhrif það hafði að lokum. Börnin voru líka 

látin vita að þau mættu geyma byggingarnar fram á næsta dag og þau urðu mjög spennt 

fyrir því. Mín tilfinning var sú að þau legðu meiri metnað og færu dýpra inn í leikinn þegar 

þau vissu að þau þyrftu ekki að taka þetta saman eftir smá stund. Þarna fengu þau 

tækifæri til að gera eitthvað meira og stærra en áður og fara lengra með hugmyndir sínar. 

Að mínu mati þá jók þetta vellíðan barnanna og átti hlut í því að minnka árekstra. Þau 

þurftu ekki lengur að vera í baráttu við tímann og pirruð yfir því að þurfa að skipta ört um 

verkefni. Þarna var líka starfsmaður sem var með þeim allan tímann og studdi við þau í 

leiknum. Ef þau stoppuðu á einhverju þá kom starfsmaðurinn með hugmyndir um það 
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hvernig væri mögulega hægt að laga hlutina og síðan dró hann sig í hlé og leyfði börnunum 

að glíma við verkefnið án þess þó að missa athyglina á því sem var að gerast í leiknum. 

 

 

Mynd 11. Leikurinn. 

Á mynd 11 sést hvernig leikurinn þróaðist. Í þessum leik var eitt barn úr yngsta hóp og tvö 

úr elsta hóp. Börnin fóru djúpt í leikinn og starfsmaðurinn var alveg með í honum. Ég benti 

líka starfsmanninum á að í þessum leik  væri hægt að telja lappirnar á dýrunum og æfa 

hugtök eins og ,,inni” og ,,fyrir utan”.  

Dygðarkennslan virtist einnig skila sér í gegnum leik barnanna. Í einni 

vettvangsathuguninni heyrðist vel að þetta var eitthvað sem að börnin voru að tileinka sér 

eins og eftirfarandi vettvangsnótur bera með sér: 

Það eru tveir drengir úti að leika sér. Þeir sjá síðan prik sem 

að þeir vilja báðir leika sér með. Þeir byrja að rífast um prikið 

en síðan stoppar annar og segir: ,,manstu við eigum að 

skiptast á, þú mátt fyrst leika með það og síðan ég“ 

(Vettvangsathugun 14. janúar 2020). 

Það var  ánægjulegt  að sjá hvað börnin voru farin að tileinka sér það sem þeim var kennt 

og sjá að þau gátu nýtt það í leiknum, ekki bara þegar þau voru í dygðarkennslunni sjálfri. 
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4.4 Áhrif á starfsfólkið 

Áhrifin sem nýtt skipulag og nýjar áherslur höfðu á starfsfólkið voru ekki minni en áhrifin 

sem þetta hafði á börnin. Starfsfólkið naut sín mun betur í starfinu og það mátti sjá þau 

blómstra. Hér fyrir neðan mun ég taka dæmi úr leikskólastarfinu þar sem greinilega er 

hægt að merkja þessar breytingar. Ég mun taka dæmi áður en breytingaferlið hófst og 

síðan eftir breytingar.   

Í byrjun desember hætti hópavinnan í litlu hópunum þar sem desember var mikill 

uppbrotsmánuður og tók ég þann mánuð líka í það að skoða gögnin vel og ákveða næstu 

skref. Ég skoðaði bæði rýniviðtölin sem voru að meðaltali einu sinni í viku og einnig þau 

samtöl sem ég hafði átt við starfsmenn. Það sem ég las úr gögnunum frá rýniviðtölunum 

var að það væri mikil ánægja með það hvernig hópavinnan hefði gengið. Börnin áttu mun 

auðveldara með samskipti sín á milli og starfsmennirnir upplifðu mun meiri ánægju í starfi. 

Í viðtali sem ég tók við einn starfsmann kom líka skemmtilegur punktur fram: 

 

Ég finn fyrir miklu meiri ánægju, er ekki lengur með hnút í 

maganum. Börnin eru svo mikið færari í samskiptum og það 

sem mér finnst líka skemmtilegt að sjá að þegar að þau hittast 

síðan öll, eins og fyrir matartíma, þá eru þau mun betri saman 

og minna um árekstra en áður en við fórum að vinna með þeim 

í litlu hópunum (Elísabet, 28. nóvember, 2019). 

Þegar ég heyrði hana segja þetta varð ég svo ánægð að sjá að vinnan í litlu hópunum var 

greinilega að skila sér. Börnin sýndu að þau gátu yfirfært það sem þau lærðu í markvissu 

vinnunni í litlu hópunum yfir á aðrar aðstæður. Þó svo að það væru fleiri þá hafði þetta 

samt áhrif. Ég hafði þó enn áhyggjur af því að ástandið færi aftur í sama farið ef við 

myndum sameina hópinn alveg aftur. Staðan var hins vegar flókin á þessum tímapunkti 

þar sem ég þurfti að finna leið til að halda stöðunni áfram góðri án þess að hafa börnin 

áfram í svona fámennum hópum. Ástæðan fyrir því var bæði vegna þess að börnin þurftu 

að læra betri samskipti í stærri hóp og líka var erfitt að hafa mannskap til að vinna svona 

áfram þar sem oft er mannekla og því er ekki hægt að hafa einn starfsmann með einungis 

þrjú 5 ára börn. 
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Eftir fyrstu vikuna í hópavinnunni  fóru starfsmenn strax að finna mun hjá sjálfum sér. 

Bæði leið þeim mikið betur og tengdust börnunum betur. Þetta hafði einn starfsmaður að 

segja eftir fyrstu vikuna: 

 

Mér finnst ég tengjast börnum mikið betur því að ég er ekki að 

lenda í spjalli við aðra, það er bara ég og þessi börn. Ég er líka 

fljótari að grípa inn í ef það er eitthvað að byggjast upp því að 

ég er meira á staðnum (Lísa, 11. nóvember, 2019). 

Það var gaman að sjá tenginguna hjá starfsfólki og börnunum eflast. Það var meiri hlýja og 

meira um nánd og umhyggju, hérna er dæmi úr vettvangsathugun: 

Það eru 5 börn að leik inni í einni stofunni. Þau eru 

niðursokkin í að perla með starfsmanni. Það eru alls konar 

fígúrur sem þeir eru að perla, allt frá ofurhetjum og upp í hús. 

Eitt barnið segir síðan við starfsmanninn: ,,Mér finnst þú best. 

Þú nennir alltaf að hjálpa mér að perla. Og straujar líka 

perlurnar mínar svo vel” (Vettvangsathugun, 5. mars, 2020). 

 

4.5 Hlutverk mitt sem faglegur leiðtogi í breytingaferli  

Hlutverk mitt sem faglegur leiðtogi í breytingaferlinu var gífurlega mikilvægt. Það þurfti 

breytingar og þær þurfti að gera rétt svo að þær myndu heppnast. Ég fékk starfsfólkið með 

mér í lið og saman gerðum við gífurlegar breytingar á öllu leikskólastarfinu. Starfsfólkið 

þurfti leiðbeiningar og ég gat staðið upp sem faglegur leiðtogi og leiðbeint þeim. 

Hér á eftir er annað dæmi úr vettvangsathugun:  

Tveir strákar lenda saman. Þeir voru búnir að vera að rífast um 

ákveðið dót í smá tíma. Þegar þeir eru farnir að öskra ansi hátt 

á hvorn annan þá kemur starfsmaður, sem var niðursokkinn í 

að perla, og spyr þá hvað sé að. Þeir segja alveg sitthvora 

söguna og segjast báðir hafa verið með dótið. Starfsmaðurinn 

ákveður þá að trúa öðrum drengnum án þess að hafa í rauninni 

hugmynd um hvor þeirra var að segja sannleikann og lætur 
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þann dreng fá dótið. Hinn drengurinn fer að hágráta og sest út 

í horn. Starfsmaðurinn fer síðan aftur og sest við borðið og 

heldur áfram að perla (Vettvangsathugun 7. október, 2019).   

Hérna fannst mér koma svo sterklega í ljós hvað starfsmenn þyrftu á góðum leiðbeiningum 

að halda. Mér fannst þá vanta faglega leiðsögn um hvernig ætti að tækla þessa hluti og 

það þyrfti einnig að skapa þeim betri starfsaðstæður til að verkefnið væri ekki eins 

óyfirstíganlegt. Það var þó ein vettvangsathugun þar sem einn starfsmaður náði að stoppa 

árekstur sem mér fannst mjög ánægjulegt að sjá: 

Tveir drengir byrja að sína tilburði til þess að slást. Þeir eru 

aðeins byrjaðir að hækka róminn og voru ósammála um hvor 

ætti einhverja kubba í leiknum sínum. Einn starfsmaður verður 

var við þetta og er fljótur að mæta á svæðið og biður þann 

dreng sem ætlaði að fara að taka kubbana af hinum að koma 

og hjálpa sér að byggja bílabraut. Strákurinn verður spenntur 

að fá að hjálpa starfsmanninum og fer með honum. Hinn 

strákurinn heldur áfram að leika sér með kubbana sína 

(Vettvangsathugun 8. október, 2019). 

Þarna kviknaði meiri von hjá mér og ég sá að það væri vel hægt að laga þetta ef allir 

hjálpuðust að og væru vakandi yfir því hvað væri  að gerast í stofunni og settu sig inn í 

leikinn hjá börnunum og hjálpuðu þeim með samskipti sín á milli.  

Í byrjun janúar kviknaði sú hugmynd hjá mér að allur leikskólinn færi í flæðandi 

skipulag. Þetta var hugmynd sem ég var búin að vera með í huganum lengi en það var 

aldrei rétti tíminn til að framkvæma hana. Það varð síðan breyting á starfsmannahópnum 

og þá ákvað ég að nýta tækifærið og kynna þessa hugmynd fyrir starfsfólkinu. Ég byrjaði á 

að tala við tvo starfsmenn sem störfuðu með elsta hópnum. 

  

Ég ræddi við tvo starfsmenn um þá hugmynd að byrja með 

flæði og að áherslan yrði þá á að kenna börnunum í gegnum 

leikinn. Starfsmennirnir voru mjög opnir fyrir hugmyndinni og 

virtust spenntir. Ég er svo þakklát fyrir það hvað 

starfsmennirnir eru opnir og tilbúnir að prófa eitthvað nýtt. Ég 
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geri mér grein fyrir að þetta þarf að skipuleggja vel og fara 

hægt í þessar breytingar en að starfsmennirnir séu jákvæðir er 

allavega einn sigur (Dagbók, 8. janúar, 2020). 

Starfsmennirnir í tveimur elstu hópunum voru mjög jákvæðir að prófa þetta. Þeir sem 

störfuðu með yngsta hópinn höfðu hins vegar sínar efasemdir. Ég hugsa að það hafi 

mögulega stafað af hræðslu við hið óþekkta. Ég vildi samt sem áður hafa yngsta hópinn 

með í flæðinu þar sem það voru börn í þeim hópi líka sem ég hélt að myndu njóta sín vel í 

því frelsi sem fylgir því að vinna í flæðandi skipulagi.  

Í lok febrúar kemur inn starfsmaður sem var búinn að vera í veikindaleyfi. Hann hafði 

farið í veikindaleyfi í byrjun janúar eða áður en við byrjuðum að vinna með flæðið og kom 

því alveg nýr inn í það. Ég hafði útskýrt fyrir honum að við værum núna að starfa í flæði þar 

sem börnin mættu flakka frjálst á milli svæða og að það þyrfti alltaf að vera starfsmaður á 

hverjum stað. Þarna reyndi á mig sem faglegan leiðtoga eins og sjá má á þessari 

dagbókarfærslu: 

 

Starfsmaður sem var nýkominn úr veikindaleyfi og átti að vera 

í miðrýminu þar sem voru þrjú börn í góðum leik. Börnin sátu 

á gólfinu og voru að leika sér með dýr og kubba. Ég tók eftir að 

starfsmaðurinn var frekar eirðarlaus og fór að labba um að 

finna einhverjar myndir til að setja í möppur og taka til. Þá 

þurfti ég að stoppa hana og útskýra fyrir henni að núna ætti 

hún að sitjast niður með börnunum og fylgjast með leiknum. 

Ég sá að hún átti erfitt með þetta til að byrja með en slakaði 

svo á og fór inn í leikinn með börnunum og úr þessu þróaðist 

flottur leikur (Dagbók, 28. febrúar). 

Þarna þurfti starfsmaðurinn stuðning til að kenna börnunum í gegnum leikinn. Þetta atvik 

prófaði mig líka sem faglegan leitoga því að þarna þurfti ég að skerast inn í og ekki bara 

útskýra heldur sýna starfsmanninum hvað fælist í því að vera með börnum í leik og hvernig 

maður kenndi börnunum í gegnum leikinn. Ég tók líka eftir því að starfsmaðurinn fór að 

njóta sín betur og sökk ofan í leikinn með börnunum.  
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4.6 Viðhorf foreldra 

Foreldrar eru hópur sem mikilvægt er að horfa til þegar gerðar eru breytingar sem tengjast 

leikskólanum. Þeir eru mikilvægur hluti af leikskólasamfélaginu og því er mikilvægt að 

skoða þeirra viðhorf. Í Skólapúlsinum kom fram að foreldrar voru greinilega ánægðir með 

starfið í leikskólanum eins og dæmin hér á eftir sýna. Niðurstöður úr Skólapúlsinum sýndu 

einnig að foreldra voru ánægðir með flæðið og höfðu orð á því að börnin þeirra væru 

einnig ánægð í flæðinu. Hér að neðan er hluti af því sem þeir gátu skrifað um það sem 

þeim þótti gott við leikskólann:  

 

Börnum leyft að leika sér öll saman í gegnum flæði sem 

mér finnst mjög gott. Útisvæðið er líka mjög gott 

(Skólapúlsinn, mars, 2020). 

Frábært starfsfólk, útisvæðið æðislegt og góð samskipti 

(Skólapúlsinn, mars, 2020). 

Gott starf (Skólapúlsinn, mars, 2020). 

Litlir hópar, mikil útivera, myndir inni á Karellen, 

starfsmenn af báðum kynjum (Skólapúlsinn, mars, 

2020). 

Margt starfsfólk er glatt og jákvætt og greinilega annt 

um börnin. Flæðið er spennandi fyrirkomulag og 

vonandi fá foreldrar upplýsingar um hvernig það er að 

reynast þegar fram í sækir. Skólastjóri tekur góðan þátt 

í starfinu á leikskólanum og er tengdur 

leikskólabörnunum ekki síður en grunnskólanemendum 

(Skólapúlsinn, mars, 2020). 

Samskipti (Skólapúlsinn, mars, 2020). 

Starfsfólk er mjög almennilegt og sýnir barninu mikla 

hlýju. Því er alltaf heilsað með nafni og það kann ég 

mikið að meta. Deildarstjóri er alltaf brosandi og 

auðvelt að eiga samskipti við hana og er greinilega mjög 

metnaðarfull og vill gera vel (Skólapúlsinn, mars, 2020). 

Starfsfólkið er opið, jákvætt og brosmilt, allir leggja sig 

fram um að gera sitt besta (Skólapúlsinn, mars, 2020).  



           62 

    

Vel tekið á móti krökkunum. Fínn matur. Starfsfólkið er 

mjög fínt (Skólapúlsinn, mars, 2020). 

Útivera á hverjum degi, góð úti aðstaða., maður upplifir 

að starfsfólki þyki vænt um börnin, flæðið leggst vel í 

barn og foreldra (Skólapúlsinn, mars, 2020). 

 

4.5 Staðan við lok verkefnisins 

Í lok gagnaöflunartímabilsins voru tekin viðtöl við starfsmenn um það hvernig þeim liði og 

hvernig þau upplifðu ferlið og líðan barnanna. Í viðtölunum kom fram að starfsfólkið væri 

ánægt og greinilegt að bæði þeirra líðan og upplifun þeirra á líðan barnanna hafði tekið 

miklum framförum eins og sést á dæmunum hér á eftir:  

 

Það er allt svo mikið betra síðan í haust. Þá hélt ég að ég 

myndi ekki geta gert meira. Núna eru börnin mun rólegri og 

leika mikið meira saman og mun minni árekstrar. Auðvitað 

koma þeir fyrir en það er svo mikið minna núna. Mér líður 

líka mikið betur í þessum hóp sem kennari ( Elísabet, 2. mars, 

2020).  

Hér er svo viðtal sem ég tók við annan starfsmann: 

 

Ég elska flæðið, miklu sáttari, bæði ég og börnin, minna stress, 

miklu minna um árekstra, börnin geta líka valið að fara í annað 

rými og parað sig saman með börnum sem þau ná til og eru 

ekki neydd til að vera í sama rými og börn sem þau passa ekki 

við og eiga ekki skap saman með. Það hefur líka hjálpað mér 

að fá svona mikið af hrósum frá þér, það bjargar alveg 

deginum (Lilja, 3. mars, 2020). 

Hérna kemur svo síðasta viðtalið: 
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Mér finnst ég mikið betri starfsmaður núna, gott að fá leiðsögn 

og þetta hefur hjálpað mér að skilja af hverju við erum að 

þessu, þá meina í sambandi við leikinn sko. Börnin eru líka bara 

svo miklu sáttari, miklu glaðari og andrúmsloftið miklu betra  

(Lísa, 3. mars, 2020). 

Mér leið mjög vel eftir að hafa tekið þessi viðtöl. Andrúmsloftið var svo gott og það var 

mikið brosað. Það var allt svo auðvelt. Miðað við þann tíma þegar viðtölin voru við þau 

síðastliðið haust þá var allt svo mikið þyngra og ég var líka mun stressaðri sjálf. Ég var 

kvíðin fyrir verkefninu því að ég var alls ekki viss um að það væri neitt sem ég gæti gert til 

að breyta ástandinu. Breytingaferlið gekk hins vegar vel og ég stóð mig vel sem faglegur 

leiðtogi. Fræðin hjálpuðu mér gífurlega og ég studdi mig mikið við þau.  

Ég tók líka eitt viðtal við starfsmann í lok rannsóknarinnar og á því finnst mér heppilegt 

að enda niðurstöðukaflann. Það var ekki á áætlun að tala við hann en hann var að vinna í 

leikskólanum sumarið 2019 en fór svo yfir í grunnskólann. Hann kom síðan aftur í 

leikskólann í mars 2020: 

 

Vá, hvað allt er mikið rólegra í leikskólanum núna. 

Andrúmsloftið er svo miklu betra, allir svo afslappaðir og 

börnin glaðari. Ég var nefnilega pínu stressaður að koma aftur 

í leikskólann en síðan þegar ég kom var þetta bara geggjað 

þægilegt og mikið betra en þetta var. (Gunnar, 10. mars, 

2020). 

Margar vísbendingar eru um að vinnan og það að  auka flæðið hafi aukið  vellíðan og 

samskipti, bæði barna og starfsfólks. 

4.6 Samantekt  

Rannsóknarspurningarnar sem að leiddu rannsóknina voru: Hvernig get ég sem faglegur 

leiðtogi leiðbeint starfsmönnum á deildinni til að efla félagsfærni hjá börnum sem þurfa 

sérstakan stuðning á því sviði. 

Ég gat nýtt mér fræðin til að leiðbeina starfsmönnum á deildinni til að efla félagsfærni 

hjá börnunum. Það gerði ég meðal annars með því að skipta börnunum í litla hópa og 
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skipuleggja markvissa dygðarkennslu. Það skilaði sér svo í  því að börnin fóru að tileinka sér 

það sem þau höfðu lært í hópavinnunni þegar þau fóru aftur meira í frjálsa leikinn.  

Augljós merki voru um að flæði í frjálsum leik hefði aukið vellíðan bæði barna og 

starfsmanna. Það að hafa meira frelsi til að velja sér rými, leikfélaga og efnivið virtist skila 

sér í aukinni vellíðan barnanna sem aftur endurspeglaðist í vellíðan starfsmanna. Frjálsi 

leikurinn fékk líka mun meira svigrúm, það var ekki eins stíf dagskrá og áður og það virtist 

draga mikið úr streitu, bæði hjá börnum og starfsmönnum. 
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5. Umræður 

Í þessum kafla eru helstu niðurstöður starfendarannsóknar minnar dregnar saman og 

fjallað um þær í fræðilegu samhengi við rannsóknarspurningar mínar. Þær beindust að því 

hvernig ég, sem faglegur leiðtogi, gæti leiðbeint starfsmönnum á deildinni við að efla 

félagsfærni hjá börnum sem þurfa sérstakan stuðning í félagslegum samskiptum og 

hvernig flæði í frjálsum leik gæti aukið vellíðan barna og starfsmanna? 

5.1 Helstu niðurstöður  

Helstu niðurstöður bentu til þess að markviss vinna með börnum í litlum hópum til að efla 

félagsfærni skilar árangri. Það virkaði vel að taka einungis eitt hegðunarmynstur í einu og 

hafa umræður um þá hegðun og gera æfingar tengdar henni. Þetta mátti sjá þegar 

hópurinn sameinaðist aftur þá nýttu börnin það sem þau höfðu lært í litlu hópunum, svo 

sem að fyrirgefa. Það var áhugavert að fylgjast með börnunum eftir að þessari vinnu lauk. 

Það sást þegar börnin voru í leik að þau tóku með sér það sem þau höfðu lært. Það 

heyrðist mun oftar orðið ,,fyrirgefðu“ eða ,,það á að skiptast á“. Þetta segir manni hversu 

mikilvægt það sé að börn séu sterk í félagslegum samskiptum. Það er í rauninni grunnurinn 

að öllu því sem kemur seinna og ef samskiptin eru ekki góð þá er allt annað svo mikið 

erfiðara.  

Niðurstöður bentu líka til þess að flæði í frjálsum leik yki mjög vellíðan barna og 

starfsmanna. Börnin náðu að njóta sín betur í leiknum og í flæðiskipulaginu fengu þau 

meira frelsi til að velja sér rými, leikfélaga og leikefni sem skilaði sér í aukinni vellíðan sem 

mátti sjá í minni árekstrum á milli þeirra. Það var ekki lengur stíf stundatafla þannig að 

leikurinn fékk að njóta sín betur og gat oft á tíðum haldið áfram daginn eftir þar sem ekki 

var lengur gerð krafa um að það þyrfti að ganga frá öllu eftir daginn. Það sem er áhugavert 

við það er hversu miklu máli frelsi í leikskólastarfi virðist skipta. Það að börnin hafi eitthvað 

um hlutina að segja og að á þau sé hlustað er gífurlega mikilvægt þegar litið er til 

samskipta.  

Flæði í frjálsum leik hafði einnig mikil áhrif á vellíðan starfsfólks þar sem þau tjáðu sig 

um að þeim liði miklu betur í starfinu og fundu fyrir minna stressi og vanlíðan. Það er 

áhugavert að velta fyrir sér hvort það skipti svona miklu máli að álagið sé farið af 

starfsfólkinu þ.e. að það þurfi ekki að fylgja ákveðnu, stífu skipulagi , hvort það sé það sem 

eykur vellíðan þess. Þá nær starfsfólkið að slappa betur af og dettur þá jafnvel ennþá 



           66 

    

meira inn í leikinn með börnunum og nær að einbeita sér aðeins að honum en þarf  ekki 

ávallt að stressa sig á klukkunni. 

Ég bætti mig sem faglegur leiðtogi og lærði að fara í gegnum breytingaferlið. Það gekk 

mjög vel og þetta var sannarlega reynsla sem ég mun nýta mér áfram í framtíðinni. Helsta 

breytingin hjá mér var sú að ég hafði öðlast meira hugrekki og ég þorði að nota það sem 

ég hef lært og taka af skarið. Að vera ekki hrædd við að breyta hlutunum og prófa mig 

áfram sem fagmaður. Ég hafði einnig mikið gagn af því að kynna mér hvernig 

breytingaferlið getur virkað sem best. Að leyfa öðrum að taka þátt í ferlinu og læra að vera 

þolinmóð. Mesti lærdómurinn er þó að læra að taka uppbyggilegri gagnrýni og læra að það 

er í lagi að gera mistök, það er yfirleitt alltaf hægt að endurmeta og byrja upp á nýtt. 

5.2 Starfendarannsóknin verður til 

Eins og kom fram í fræðilega hlutanum þá er rannsakandi í starfendarannsóknum að 

rannsaka eigin starfshætti og eigin gildi. Hann er sjálfur hluti af aðstæðum og spyr sig 

hvort starf hans sé með þeim hætti að hann sé sjálfur sáttur við það. Ef viðkomandi er ekki 

sáttur við eigið starf þá þarf að velta því fyrir sér hverju þurfi að breyta og hvað hægt sé að 

bæta (McNiff og Whitehead, 2006). Það var einmitt staðan hjá mér á þessum tímapunkti, 

ég var ekki sátt við ástandið eins og það var í leikskólanum. Ég þurfti að finna leið til að 

reyna að bæta ástandið, vinna að umbótum, halda utan um gögnin og greina reglulega frá 

framförum í starfi í samræmi við ráðleggingar McNiff og Whitehead (2006). 

McNiff og Whitehead (2006) fjalla um ferlið að skoða starf sitt, ígrunda það sem maður 

sér eða uppgötvar, breyta því næst starfsháttum, meta breytingarnar, laga það sem þarf 

að laga, sem eins konar hring og að lokum þá hafa breytingar átt sér stað. Þetta hringferli 

heldur síðan stöðugt áfram vegna þess að þegar rannsakandi hefur náð ákveðnu markmiði 

þá vakna nýjar spurningar og þá er aftur farið af stað með ferlið. Það má í rauninni segja að 

ég hafi farið tvisvar sinnum í gegnum þennan hring í minni starfendarannsókn. Fyrst þegar 

ég á ákvað að skipta hópnum í þrjá litla hópa og síðan aftur þegar ég ákvað að innleiða 

flæðandi skipulag í leikskólastarfið. Ég lærði heilmikið af því að ganga í gegnum þetta ferli 

og ég tel að það hafi þó ekki einungis styrkt mig sem fagmann heldur hafi það einnig styrkt 

starfsfólkið sem vann í ferlinu með mér. Það er bæði styrkjandi og eflandi fyrir fagmann að 

gera starfsendarannsókn og að mínu mati ætti það að vera hluti af starfinu að gera slíka 

rannsókn reglulega. 
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5.3 Félagsfærni kennd í litlum hópum 

Rannsóknir hafa sýnt að það sé gott að kenna börnum félagsfærni í litlum hópum og auka 

síðan fjöldann í hópnum smám saman og því var það fyrsta skrefið í minni rannsókn að 

kenna börnunum í litlum hópum (Cartledge og Kleefeld, 2002). Samkvæmt Bandura geta 

þau börn sem eru sterkari náð að efla þau börn sem eru slakari og jafnvel náð inn nýrri 

færni hjá þeim. Cartledge og Kleefeld (2002) héldu fram að  það væri betra að vinna með 

barn í hóp svo viðkomandi barn upplifði sig ekki öðruvísi en hin börnin. Þá er heldur ekki 

hægt að sjá að það sé sérstaklega verið að vinna með þetta ákveðna barn. Þetta var raunin 

í þessari rannsókn. Það skilaði sér vel að kenna börnunum í litlum hópum þar sem þau 

öðluðust mun betri félagslega færni með því móti. Þau áttu auðveldara með samskipti sín 

á milli, bæði vegna þess að það var mun minna áreiti í kringum þau og það var einungis 

einn starfsmaður með þeim og því einbeitti hann sér meira að þeim og freistaðist ekki til 

að spjalla við annan starfsmann. Það kom líka fram að það væri mjög mikilvægt að 

kennslan væri markviss og vel skipulögð. Þess vegna þarf það að vera á hreinu hvaða 

hegðun á að bæta og hver staðan er fyrir hjá börnum með þessa tilteknu hegðun og 

hvernig eigi að laga hana (Cartledge og Kleefeld, 2002). Þess vegna tókum við eitt 

hegðunarmynstur fyrir í einu sem við vildum kenna börnum og það bar árangur. Þau fóru 

til að mynda mjög djúpt í dygðina að fyrirgefa og sú kennsla bar þann árangur að börnin 

lærðu mun betri bjargráð en að fara í handalögmál. Það mátti sjá á gögnum að á meðan 

þau voru í þessum litlu þriggja manna hópum þá urðu mun minni árekstrar að sögn 

starfsfólksins. 

Þegar börnin sameinuðust síðan aftur í stórum hóp þá voru þau betri í samskiptum en 

áður og það virtist sem sú vinna sem starfsmennirnir inntu af hendi í litlu hópunum væri 

að skila sér. Þegar þarna var komið  í starfendarannsókninni taldi rannsakandi að ákveðnu 

markmiði væri náð, sem var það að finna leið til að auka færni barnanna í félagslegum 

samskiptum. En þá vöknuðu líka nýjar spurningar. Hvernig er hægt að viðhalda þessum 

árangri og halda áfram að styðja starfsmenn í því að efla börnin í félagslegum samskiptum. 

Jú, það þurfti að taka verkefnið skrefinu lengra með því að byrja að vinna með börnin í 

flæði og auka tímann fyrir frjálsa leikinn og vinna áfram með samskipti í þeim aðstæðum.  

5.4 Flæðandi skipulag og frjáls leikur 

Flæðandi skipulag var eitthvað sem mig hafði lengi dreymt um að innleiða en vissi að það 

þyrfti að gerast á réttan hátt. Það urðu breytingar á starfsmannahópnum og þá gafst 

tækifæri. Ég átti erfitt með að halda aftur af mér og langaði helst að gera allt á einum degi. 
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En þá staldraði ég við og nýtti fræðin og þau skref sem Rodd (2013) leggur til að farið sé í 

gegnum þegar breytingar í leikskólastarfi eigi sér stað. Það þarf að meta og greina að 

breytinga sé þörf og það þarf að fara hægt í þær breytingar. Allir sem að málinu koma fá 

að taka þátt. Það þarf að passa að breytingarnar gerist ekki of hægt og heldur ekki of hratt. 

Það þurfa allir að þekkja sitt hlutverk vel. Þá þarf einnig að hafa stuðning frá æðra valdi og 

gott er að fá endurgjöf eftir að breytingar hafa átt sér stað.  

Þetta hafði ég allt í huga þegar ég var að skipuleggja flæðið. Eftir að hafa rætt við alla 

starfsmennina sem störfuðu í leikskólanum komst ég að því að það voru allir sammála um 

að breytinga væri þörf. Það þurfti breytingar vegna þess að starfsfólkið var orðið þreytt og 

mikið álag á því og þá sérstaklega á þeim sem störfuðu með þennan ákveðna hóp. Með 

flæði var hægt að dreifa álaginu meira og það voru allir sammála því og þess vegna var 

ekki erfitt að sannfæra fólk. Næsta skref eins og Rodd (2013) nefnir er að það þurfi að fara 

hægt í gegnum breytingar. Það var gert með því að byrja rólega og tala fyrst bara um 

hvernig við vildum hafa flæðið. Síðan smátt og smátt fór flæðið að vera meira á hverjum 

degi. Stefnan hjá okkur er að allt starfið í leikskólanum verði flæðandi næsta haust þar sem 

einnig þarf að passa að ekki sé farið of hratt í breytingar. Næsta skref var að allir sem að 

málinu koma fengju að taka þátt. Því var þannig háttað í rannsókninni að haldin var 

sameiginlegur starfsmannafundur þar sem allir gátu komið með sínar skoðanir og 

hugmyndir og reglulega var rætt við starfsfólk hvernig þeim fyndist ganga og það hvatt til 

að koma með hugmyndir um hvað mætti betur fara. Eitt skrefið er að það þurfi allir að 

þekkja sitt hlutverk. Hlutverk hvers og eins var skýrt á starfsmannafundi. Síðan var 

starfsmönnum leiðbeint þegar gengið var á milli svæðanna hvernig hægt væri að styðja 

börnin í gegnum leikinn. Það var fullur stuðningur frá æðra valdi þar sem skólastjórinn tók 

virkan þátt í breytingunum. Að lokum átti endurgjöf sér stað þegar breytingunum var lokið 

og rætt var við alla starfsmenn um hvernig þeim fyndist ferlið hafa gengið. 

Barnahópurinn sem ég var að einbeita mér að var ekki tilbúinn, að mínu mati, til að 

fara út í flæði síðastliðið haust. Það hefði verið of stórt stökk þar sem þau áttu í 

erfiðleikum með félagslega færni. Þess vegna tel ég að það hafi verið nauðsynlegt að byrja 

að vinna með þeim í litlum hópum. Þegar umræðan um flæðið byrjaði þá talaði ég við alla, 

fyrst við einn starfsmann í einu, til þess að kynna hugmyndina og gefa þeim síðan tækifæri 

til að melta hana aðeins. Síðan töluðu allir saman á starfsmannafundi þar sem rætt var 

fram og til baka um hvernig best væri að framkvæma það. Það fengu allir að tjá sig, bæði 

kom starfsfólk með hugmyndir en þau sögðu líka frá áhyggjum sínum. Þá gátum við fundið 

lausnir í sameiningu. Nokkrum dögum eftir umræðuna á starfsmannafundinum fórum við 

síðan öll saman á starfsdegi að heimsækja leikskólann Rauðhól. Þar fengum við mikinn 
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innblástur og síðan ræddum við mikið um hvernig best væri að breyta rýminu okkar. Þegar 

búið var að kaupa inn þá unnum við öll saman, eftir einn vinnudaginn, að því að 

endurskipuleggja rýmið á leikskólanum. Ég tel að heimsóknin á Rauðhól hafi verið 

ákveðinn vendipunktur í því að sameinast um að láta þetta ganga upp. Það urðu allir mun 

spenntari fyrir flæðandi skipulagi og sáu þá líka að svona skipulag gæti vel gengið og við 

vorum öll saman í þessu verkefni. 

Í vettvangsathugunum kom í ljós að börnin höfðu meira úthald í leikjum og samskipti 

þeirra urðu betri og árekstrar minni. Það gæti verið vegna aukins lýðræðis hjá börnunum 

og þess að starfsmenn voru mun virkari í leiknum með þeim. Eins og kom fram í 

þróunarverkefni sem sagt var frá í grein eftir Ásgerði Gunnarsdóttur (2011) í leikskólastarfi 

í Fífuborg  sem snerist um það að virkja starfsmenn og auka lýðræði þá bentu niðurstöður 

þess verkefnis til að það hefði orðið mikil framför í úthaldi í leik, að samskipti barnanna 

væru betri og þau þyrftu minna á kennaranum að halda ef þau lentu í árekstrum. Það 

sama var hægt að segja um yngri börnin en þeirra samskipti urðu einnig betri og þau höfðu 

meira úthald í leiknum. Það voru svipaðar niðurstöður hjá okkur. Börnin höfðu mun meira 

úthald í leiknum og hann varð dýpri og innilegri. Ég hugsa að það það hafi líka verið vegna 

þess að núna höfðu börnin í minni rannsókn tækifæri til að halda áfram með leikinn og þau 

þurftu ekki að taka saman eftir stuttan tíma til að fara í eitthvað annað.  

Það virtist líka auka vellíðan hjá börnunum að fá að velja sér svæði til að leika sér á og 

leikfélaga. Eftirtektarvert var  að eldri börnin sem áttu í erfiðleikum með félagsleg 

samskipti sóttu meira í það að leika við yngri börnin og það virtist auka bæði vellíðan 

þeirra eldri og yngri. Þar kemur líka kenning Vygotsky inn með þroskasvæðið. Þau eldri 

hjálpuðu þeim yngri að komast lengra með leikinn, studdu við þau. Við tókum eftir því að 

úthald yngri barnanna jókst líka og þau léku sér meira í staðinn fyrir að vera eirðarlaus eða 

á hlaupum. Því má segja að aukið lýðræði barna og meiri virkni starfsmanna hafi haft þau 

áhrif að leikurinn entist lengur hjá börnunum og samskiptin urðu betri. 

Í vettvangsathugunum kom einnig í ljós að stundum urðu börnin pirruð ef þau voru 

stöðvuð í ærslaleik. Ekki er ljóst hvers vegna en  Van Hoon o.fl. (2007) bentu á að 

ærslaleikur væri oft stöðvaður og haldið að þar væru slagsmál án þess að vita það fyrir víst, 

sem gæti skýrt það hvers vegna börnin voru pirruð.  Vegna þessa fannst mér mikilvægt að 

finna aðrar leiðir til að leyfa þeim að losa um orkuna og  datt í hug að það væri góð 

hugmynd að þau færu oftar en einu sinni út á hverjum degi til þess að fá útrás. Þessir 

ærslaleikir eru leyfðir utan dyra og þessi breyting hafði mjög góð áhrif á orkuboltana sem 

nýttu sér það óspart að fara út og létta af sér þar.  



           70 

    

Csikszentmihalyi (1997) fjallaði um að flæði væri það þegar við upplifðum þær stundir 

þar sem við gæfum okkur alveg að einhverju tilteknu verkefni og ekkert annað kæmist að.  

Það má líkja því við þegar fólk, börn og fullorðnir, detta algjörlega niður í einhvern 

ákveðinn leik þar sem lítið getur truflað og viðkomandi lifir sig algjörlega inn í leikinn. Þetta 

er það ástand sem við upplifum núna í leikskólanum. Við erum komin inn í þetta flæði og 

stefnum lengra með það. Eins og sjá má á stundatöflu núna er flæðið mest allan daginn í 

leikskólanum. Það hefur gert andrúmsloftið svo mikið betra, það eru allir mun rólegri og 

afslappaðri. Samskiptin hafa batnað, börnin eru glaðari og ánægja starfsmanna hefur 

aukist. Það er svo áhugavert hversu mikil áhrif flæðið hefur haft. Þegar starf í leikskólum er 

skoðað í dag þá virðast æ fleiri vera að fara í þá átt að leyfa frjálsa leiknum að njóta sín 

meira. Það er jákvæð stefna sem ég finn líka að margir nemendur í 

leikskólakennarafræðum aðhyllast. 

5.5 Ég, sem faglegur leiðtogi 

Ég þróaðist mikið sem faglegur leiðtogi á meðan á þessari rannsókn stóð. Ég nýtti mér 

fræðin mikið til þess að styðja við það sem ég var að gera. Ég var óhrædd við að vera 

gagnrýnin á sjálfa mig og einnig mun opnari fyrir því að fá uppbyggilega gagnrýni frá 

öðrum.  

Þátttökustjórnun eins og Jorde-Bloom (2000) segir frá er sú stjórnun sem er 

lýðræðisleg og ákvarðanataka starfsmanna er sameiginleg. Til samræmis við þetta byrjaði 

ég á ítarlegum samræðum  við starfsmennina um vandamálið með barnahópinn og 

mögulegar lausnir áður en gerðar voru einhverjar breytingar. Mér fannst mjög mikilvægt 

að hafa þá með mér í liði og að þeir tækju þátt í ákvörðunum. Þetta var gert bæði þegar 

börnunum var skipt í litla hópa og þegar flæðiskipulagið komst á. Þetta voru ákvarðanir 

eins og hvaða börn ættu að vera í hverjum hóp og hvernig við myndum skipta svæðunum. 

Við ræddum mikið saman um allar þær ákvarðanir sem teknar voru og allir fengu að láta 

rödd sína heyrast.   

Þegar ég fór í gegnum dagbókarskrifin mín sá ég að ég  nýtti mér kenninguna um 

dreifða forystu (e. distributed leadership) en þá fær sá sem er hæfastur að leysa verkefnin. 

Gotvassli (2018) fjallar um dreifðu forystu og það sem felst í henni er að þá fá hæfileikar 

hvers og eins að njóta sín og þá er einnig mikilvægt að stjórnandi gefi fólki tíma og 

tækifæri til þess (Rodd, 2013). Ég nýtti þetta á þann hátt í minni rannsókn að starfsfólkið 

sem vann í litlu hópunum fékk að nýta sína styrkleika. Sá starfsmaður sem var mjög 

skapandi vann með skapandi starf í litlu hópunum, sá sem var mest í skipulögðum 
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verkefnum stjórnaði því og sá sem þekkti frjálsa leikinn best kenndi börnunum í gegnum 

hann. Því var hugmyndin um dreifða forystu mikið nýtt í þeim aðgerðum sem farið var í . 

Þegar skipulagið var tilbúið og flæðandi skipulag komið af stað þá fór að reyna á mig 

sem faglegan leiðtoga. Ég gekk á milli starfsmanna og reyndi eftir minni bestu getu að sýna 

þeim hvernig hægt væri að kenna börnunum í gegnum leikinn. Þá reyndi ég að sýna þeim 

fram á að það skipti öllu máli í frjálsa leiknum að taka þátt með börnunum, að vera ávallt 

til staðar myndi áreiðanlega auka vellíðan, bæði barna og starfsmanna. Í rannsókn 

Jóhönnu Einarsdóttur, (1999)  kemur fram að þátttaka starfsfólks í leik barna sé almennt 

frekar lítil. Starfsfólk hefur lítil afskipti af leiknum hjá börnunum og er þar af leiðandi 

heldur ekki að leiðbeina þeim hvernig best sé að leikurinn fari fram. Hrönn Pálmadóttir 

nefnir einnig í niðurstöðum sínum frá 2004 að oft sé litið á samskipti sem einangraðan þátt 

í íslenskum leikskólum en ekki sem hluta af því námi sem þar fer fram í hópastarfi og leik. 

Þetta var það sama og ég upplifði í mínum leikskóla og því vildi ég reyna að breyta. Það var 

athugunarvert hversu vel gekk að breyta hugsun starfsfólksins á svona stuttum tíma. 

Auðvitað má alltaf gera betur en við erum klárlega komin vel af stað með það að leyfa 

börnunum að njóta sín betur í leik, frelsi og flæði.  

Þegar ég gekk á milli svæða og reyndi að styðja starfsmenn þá virkaði það vel þegar ég 

sýndi þeim hvernig við gætum verið til staðar í leiknum svo sem að vera á gólfinu með 

börnunum og fylgjast með leiknum o.s.frv. Ég tók einnig eftir því að hrós mitt til 

starfsmanna bar mikinn árangur. Hrósið fór vel í starfsfólkið og það einbeitti sér betur að 

leiknum og vildi standa sig vel. Þær ályktanir sem draga má af því er hve mikil áhrif hrós 

getur almennt haft og ekki aðeins á börnin heldur á starfsfólkið líka. Það þarf að vera góð 

fyrirmynd sem leiðir áfram starfið og styður starfsfólkið sitt. Starfsfólkið er svo sannarlega 

mikilvægt í leikskólasamfélaginu og það þarf að rækta það vel og hjálpa því að vaxa og 

þroskast í starfi sínu. 
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6. Lokaorð 

Þegar ég lít til baka yfir ferlið er ótrúlegt  hvað mikið hefur gerst á tiltölulega stuttum tíma. 

Ég var frekar blaut á bak við eyrun þegar ég byrjaði á þessu verkefni en heilmikinn lærdóm 

get ég sannarlega dregið af því. Það hefur eflt mig sem faglegan leiðtoga og gefið mér kjark 

til að nýta það sem ég hef lært og hugrekki til að nota það. Auðvitað gekk þetta ekki 

áfallalaust fyrir sig. Ég þurfti að bakka með sumt, bíða með annað og ígrunda allt vandlega. 

En að hafa fengið að takast á við þetta verkefni og ígrunda sjálfa sig í sínu starfi hefur verið 

ótrúlega lærdómsríkt. Fagmaður/rannsakandi þarf að vera ósérhlífinn og þora að gagnrýna 

sjálfan sig og viðurkenna mistök sín. Að mínu mati er starfendarannsókn mjög góð að því 

leyti að það er auðvelt að fara skref til baka og bæta ef eitthvað fer úrskeiðis.    

Núna þegar ég skrifa lokaorðin eru þó skrýtnir tímar í samfélaginu. Það herjar á okkur 

vírus sem spyr hvorki um stað né stund. Ég var nýlega búin að safna öllum þeim gögnum 

sem ég þurfti þegar það urðu gífurlegar breytingar á starfinu hjá okkur. Allt í einu þurfti að 

henda út um gluggann öllu því sem við vorum búin að byggja upp. Við urðum skyndilega 

að eins konar þroskaþjófum því börnin gátu ekki leikið sér eðlilega, dafnað og þroskast. En 

á þessum erfiðu tímum þá voru þetta nauðsynlegar breytingar. Sem betur fer breyttist 

þetta smám saman og leikurinn jókst fljótlega aftur, mögulega var þetta fyrst bara 

eitthvert óöryggi hjá fólkinu. Ég finn það svo þegar ég hef til að mynda rætt við mína 

samnemendur að núna ræður leikurinn för í flestum leikskólum vegna þess að aðstæður 

bjóða ekki upp á annað. Mér finnst eins og það hafi orðið eins konar vakning um mikilvægi 

leiksins í þessu ástandi og að fólk sjái nú betur hvað leikurinn geri börnunum gott. Í 

gegnum hann læra börnin heilmikið og þar geta þau hreinlega gleymt sér.   

Núna er ástandið hjá flestum þannig að það er ekki stíf stundaskrá og þá sér fólk 

kannski hvað það er í rauninni góð leið til að læra. Ég hef þó fulla trú á því að við munum 

komast yfir þennan hjalla og að við byrjum af krafti í haust með flæðandi skipulagi í 

gegnum allan daginn í leikskólanum. Það sem skiptir svo mikilu í leikskólasamfélaginu í dag 

og er samkvæmt aðalnámskrá hornsteinn leikskólans er leikurinn. Því vona ég að þessar 

niðurstöður geti nýst öðrum og augu leikskólasamfélagsins fari að opnast ennþá meira 

fyrir því hversu mikilvægur leikurinn er. Þessi rannsókn sýndi einnig hversu mikilvægt það 

er að rækta og kenna félagsleg samskipti. Von mín er sú að þeir sem lenda í sömu 

erfiðleikum og við vorum  geti notað þær hugmyndir sem komu frá okkur. Árangurinn sem 

náðist hjá okkur var mjög góður og margt er hægt að læra af honum. Mikilvægi 

starfsendarannsókna kemur einnig í ljós í þessari rannsókn. Þegar farið er svona djúpt í 

starfið og maður fer að líta  ítarlega á eigin starfshætti þá getur maður eflt sig ótrúlega  
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mikið sem fagmaður og áorkað miklu meira en áður. Að mínu mati ættu fagmenn að 

framkvæma reglulega starfsendarannsóknir þar sem það er alltaf tími og rými til að læra 

meira, bæta sig og styrkja.  
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Viðauki A: Bréf vegna leyfis til að nota reynslusögur úr 
leikskóla 

Sæl, 

Ég er að skrifa meistararitgerð um hvernig ég, sem faglegur leiðtogi, geti stutt starfsmenn í 

leikskólanum við að efla félagsfærni hjá börnunum, með einbeitingu á elsta hópinn. Ég nefni 

ekki skólann eða nöfn starfsmanna. Ég mun þó taka dæmi úr viðtölum og 

vettvangsathugunum en mun breyta nöfnum starfsmanna. Engin börn verða nefnd á nafn. 

Ég bið hér með um skriflegt leyfi fyrir þessari starfendarannsókn. 

Kær kveðja, Sigga. 
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Viðauki B: Bréf vegna leyfis til að nota mynd af barni. 

 

Sæl xxxxx 

Ég er að skrifa meistararitgerð um hvernig ég, sem faglegur leiðtogi, geti stutt starfsmenn í 

leikskólanum við að efla félagsfærni hjá börnunum, með einbeitingu á elsta hópinn. Ég nefni 

ekki skólann eða nöfn starfsmanna. Ég mun þó taka dæmi úr viðtölum og 

vettvangsathugunum en mun breyta nöfnum starfsmanna. Engin börn verða nefnd á nafn. 

Ég bið um leyfi til að fá að nota mynd þar sem barnið þitt gæti mögulega sést . Myndin er 

hérna í viðhengi.  

Kær kveðja, Sigga. 
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Viðauki C. Minnispunktar fyrir starfsfólk  

(Minnispunktar fyrir starfsmenn) 

Sem starfsmaður er ég þá að? 

 Styðja við leik barna án þess að stýra leiknum 

 Virða að í leik gilda reglur leiksins en ekki reglur raunveruleikans 

 Leyfa börnunum að njóta sín í leik?  

 Skapa aðstæður og hafa sveigjanleika í skipulagi 

 Leyfa börnum að fá að taka þátt í ákvörðunum  

 Virða sjálfstæði barna 

 Bjóða upp á fjölbreytt leikefni 

 Viðhalda jákvæðum aga (Veita jákvæðri hegðun athygli og hunsa neikvæða) 

 Kenna börnum leiðir til að róa sig  

 Taka barn úr aðstæðum ef það missir stjórn á hegðun sinni 

 Ræna börnum tækifærum til að þroskast? (Þroskaþjófur) 

 

 

 

 

 

 

 

 


