„Saman getum við svo margt“
Starfendarannsókn um aðferðir til að efla faglegt starf í
flæðisskipulagi í leikskóla

Emilía Lilja Rakelar Gilbertsdóttir

Júní 2021
Lokaverkefni til M.Ed.-prófs
Deild kennslu- og menntunarfræði

„Saman getum við svo margt“
Starfendarannsókn um aðferðir til að efla faglegt starf í
flæðisskipulagi í leikskóla
Emilía Lilja Rakelar Gilbertsdóttir

Lokaverkefni til M.Ed.prófs í menntunarfræði leikskóla
Leiðbeinandi: Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir

Deild kennslu- og menntunarfræði
Menntavísindasvið Háskóla Íslands
Júní 2021

„Saman getum við svo margt“: Starfendarannsókn um eflingu faglegs
starfs í flæðisskipulagi í leikskóla.
Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed-prófs
í menntunarfræði leikskóla við kennslu- og menntunarfræði deild,
Menntavísindasvið Háskóla Íslands
© 2021, Emilía Lilja Rakelar Gilbertsdóttir
Lokaverkefni má ekki afrita né dreifa rafrænt nema með leyfi höfundar.

Formáli
Þegar ég hóf nám í Menntunarfræði leikskóla öðlaðist ég nýja sýn á þau námstækifæri sem
eru alls staðar í kringum okkur. Ég var heldur blaut á bak við eyrun í starfi leiðbeinanda í
leikskóla enda með annan grunn en leikskólakennarafræði. Áður en námið hófst fannst mér
ég lítið fram að færa í kennslu og hugaði helst að umönnunarhlutverki mínu sem starfsmaður
á vettvangi. Námið hefur tekið mig tvö og hálft ár og hef ég stundað það samhliða 50-70%
vinnu á vettvangi. Síðastliðið skólaár þegar starfendarannsóknin fór fram hef ég einnig sinnt
deildarstjórn sem hefur gefið mér aukin tækifæri til þess að framkvæma breytingar.
Þessi rannsókn er einskonar framhald af starfendarannsókn Sigríðar Þorbjörnsdóttur
(2020) þar sem hún snýr að áframhaldandi þróun flæðis sem var innleitt með þeirri
rannsókn. Þegar flæði var komið í daglegt skipulag upplifði starfsfólk meiri vellíðan og minni
streitu. Flæði skipulag hafði jafnframt gríðarleg áhrif á líðan barnanna og árekstrum fækkaði
til muna. Þegar leið á fannst mér þó hafa slaknað til muna á faglegu starfi á vettvangi og varð
vör við að starfsfólk væri að misskilja hugmyndafræðina um flæði. Einnig mátti sjá að þekking
starfsfólks á leik barna var dræm og lítið var um stuðning við leik. Ritgerðin segir frá
áframhaldandi þróunarstarfi í leikskólanum og starfendarannsókn sem var gerð með því
hugarfari að reyna að virkja starfsfólk til þátttöku í leik og starfi barnanna.
Sérfræðingur verkefnisins var Sara Margrét Ólafsdóttir og kann ég henni bestu þakkir fyrir
veitta aðstoð. Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir leiðbeindi mér við framkvæmd og skrif
rannsóknarinnar og þakka ég henni vel fyrir góðar leiðbeiningar. Mig langar einnig að þakka
leiðsagnakennara mínum, Sigríði Þorbjörnsdóttur fyrir að standa með mér í ferlinu og veita
mér góða speglun og leiðsögn. Jónu Björg Jónsdóttur skólastjóra og Írisi Önnu
Steinarrsdóttur aðstoðarskólastjóra vil ég einnig færa þakkir fyrir að hafa óbilandi trú á mér
og veittan stuðning á vettvangi. Síðast en ekki síst vil ég þakka öllu samstarfsfólki mínu fyrir
elju og dugnað sem þau sýndu við framkvæmd. Án þeirra jákvæðni til breytinga værum við
ekki á þeim stað sem við erum nú.
Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur
Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og
miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða
fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka
öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem
missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.
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Ágrip
Þessi ritgerð segir frá starfendarannsókn sem unnin var í leikskóla á landsbyggðinni sem
skipuleggur starf sitt út frá hugmyndum Mihaly Csikszentmihalyi um flæði í frjálsum leik.
Tilgangur rannsóknarinnar var að þróa daglegt starf áfram í nýju skipulagi. Markmið
rannsóknarinnar var að efla faglegt starf í takt við fræðilegt samhengi og skoða hvernig ég
sem faglegur leiðtogi gæti stutt við starfsfólk á vettvangi og beindust rannsóknarspurningar
að því. Gagnasöfnun stóð yfir frá ágúst 2020 fram til apríl 2021. Haldin var
rannsóknardagbók, gerðar voru vettvangsathuganir, rýnt í ljósmyndir af vettvangi og tekin
rýnihópaviðtöl sem fram fóru á vikulegum fundum. Niðurstöður benda til þess að þörf er á
áframhaldandi þróun þegar starfsháttum er breytt. Fagleg leiðtogahæfni er mikilvægur
þáttur í slíkri vinnu og mikilvægt er að halda uppi þeirri sýn sem lagt er upp með. Fræðsla,
ígrundun og umræður á reglulegum fundum skilaði aukinni virkni starfsfólks í flæðistundum
sem og þátttöku þeirra í leik. Rannsóknin sýnir jafnframt fram á mikilvægi þess að miðla til
starfsfólks fræðilegri þekkingu að baki starfsháttum, sér í lagi þegar stór hluti þeirra hefur
ekki leikskólakennaramenntun.
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Abstract
Together we can do so much. -Action research on practices
to strengthen professional work in flow structures.
This dissertation is about an action research conducted in a country site preeschool which
organizes its work based on Mihaly Csikszentmihalyi's ideas about flow in free play. The
purpose of the study was to further develop daily practice in a new structure. The aim of the
study was to strengthen professionalism in line with the theoretical context and to examine
how I, as a professional leader, could support other educators in the field and the research
questions were focused on that. Data collection lasted from August 2020 until April 2021. I
held a research diary, made field observations, photographs from field work were examined
and focus groups interviews which were conducted at weekly meetings. The results indicate
that there is a need for further development when changing practices. Professional
leadership is a crucial part of such work and it is important to maintain the vision from the
beginning. Instruction, reflection and discussion at regular meetings resulted in increased
activity of educators in flow times as well as their participation in play. The study also
demonstrates the importance of imparting theoretical knowledge behind working methods
to the educators, especially when a large proportion is without a preschool teacher
education.
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1

Inngangur

Verkefni þetta er starfendarannsókn sem fjallar um; hvernig ég get unnið markvisst að
eflingu faglegs starfs í leikskóla sem skipuleggur starf sitt með tilliti til hugmynda Mihaly
Csikszentmihalyi um flæði. Ég ákvað að beina sjónum mínum að börnum tveggja ára og eldri
þar sem þau taka þátt í flæðisskipulagi. Í leikskólanum eru einungis 20 börn frá eins til sex
ára og taka um 16-17 börn þátt í flæði.
Um áramótin 2019-2020 var innleitt svokallað flæði (e.flow) í leikskólann sem ég starfa
við en sú hugmyndafræði snýst, í stuttu máli, um að skapa aðstæður sem gera börnum kleift
að sökkva sér niður í verkefni sín og gleyma stund og stað (Csikszentmihalyi, 1991; 1997).
Leikurinn er þungamiðja starfsins í daglegu skipulagi og eru einungis samverustundir og
matmálstímar með fasta tíma í stundaskrá. Þetta skipulag hefur kastað fram nýjum
áskorunum m.a. hvernig eigi að halda uppi faglegu starfi og styrkja starfsfólk í að átta sig
betur á eigin hlutverki í leik barna og hvað það getur lagt til án þess að um beina kennslu sé
að ræða.
Við innleiðingu flæðisskipulags bar á óöryggi í starfsmannahópnum um eigið hlutverk sem
dró úr faglegu starfi innan leikskólans og áherslan varð frekar á mönnun leikrýma en
aðstæður og möguleika til náms. Vísbendingar voru um að misskilnings gætti meðal
starfsfólks um flæði sem endurspeglaðist í frjálsræði barna um rými leikskólans ofar
námsmarkmiðum og dræmri þátttöku starfsfólks í leik barna. Eins var starfsfólk ekki visst um
hvað það mætti yfir höfuð leggja til í flæðisstundum og átti erfitt með að finna sér hlutverk
annað en að vera á staðnum og bregðast við ef upp kæmi ágreiningur.
Markmið þessarar starfendarannsóknar var að bregðast við áður nefndum misskilningi
með því að kanna möguleika á að efla faglegt starf í flæðisskipulagi. Að skoða hvað starfsfólk
getur lagt til með því að auka námstækifæri barna og í framhaldi að styðja starfsfólk við að
finna sitt hlutverk í flæðisskipulagi. Eins er mikilvægt að horfa til þess að breytingar í
starfsumhverfi taka tíma sem mikilvægt er að þróa áfram og styðja í átt að sameiginlegri sýn.

Eftirfarandi rannsóknarspurningar leiddu rannsóknina:
Hvernig get ég stuðlað að eflingu faglegs starfs í flæðisskipulagi?
Hvernig get ég sem faglegur leiðtogi stutt samstarfsfólk mitt við að finna sitt hlutverk í
flæðisskipulagi?

Ritgerðin er þannig upp byggð að fyrst verður farið yfir fræðilegan grunn rannsóknarinnar
sem er stjórnun og fagleg forysta, leikur sem námsleið og hugmyndin að baki flæði. Þar á
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eftir verður aðferðafræðikafli þar sem farið er yfir bakgrunn starfendarannsókna, hvernig ég
aflaði gagna, greining á gögnum og stutt lýsing á ferli rannsóknarinnar. Í niðurstöðukafla segi
ég ítarlegra frá innleiðingu breytinga og hvaða áhrif þær höfðu. Að lokum eru niðurstöðurnar
skoðaðar í ljósi fræða og fyrri rannsókna í umræðukafla.
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2

Fræðilegt samhengi

Í kaflanum verður farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Þar sem hluti af
rannsókninni snérist um það að ég skoðaði hlutverk mitt sem faglegur leiðtogi, er mikilvægt
að byrja á því að fjalla um stjórnun og faglega forystu. Því næst mun ég fara yfir eðli
breytinga og breytingaferla í skólastarfi vegna þess hve stutt við erum komin í slíku ferli. Ég
mun fjalla um hugmyndina að baki flæði þar sem leikskólinn sem ég starfa við hefur tekið
upp slíka nálgun í starfi og viðfangsefni rannsóknarinnar snýr að því. Því næst er umfjöllun
um leik og farið yfir helstu kenningar Vygotsky´s um þróun vitsmunaþroska og leikinn sem
námsleið. Að lokum verður fjallað um hlutverk fullorðinna í leik og í flæðisskipulagi.

2.1 Stjórnun og fagleg forysta
Stjórnun innan skólastofnana er tvíþætt og lítur bæði að stjórnun og faglegri forystu.
Samkvæmt lögum ber skólastjóra að móta stjórnskipan skólans og skipta verkum milli
annarra stjórnenda og kennara ásamt því að sinna faglegri forystu (Trausti Þorsteinsson og
Amalía Björnsdóttir, 2016; Sergiovanni, 2009). Fræðimenn hafa aðgreint stjórnun og faglega
forystu og skilgreint hvorn þátt fyrir sig. Sergiovanni (2009) skilgreinir stjórnun sem vald til
ákvarðanatöku óháð öðrum starfsmönnum. Stjórnandi fer þannig með vald sem
undirmönnum ber að starfa eftir. Kotter (2012) telur að í stjórnun felist einnig að halda
stöðugleika innan stofnunarinnar.
Hugtakið forysta eða leiðtogi (e. leadership) hefur verið skilgreint á margan hátt og
þróast í takt við tímann. Fyrstu skilgreiningar á forystu snéru að því að greina frá
persónulegum einkennum leiðtogans en hefur þróast yfir í greiningu á því félagslega samspili
sem skapast milli þess sem fer með forystu og fylgjenda hans (Börkur Hansen, 2013; Yukl,
2013). Í dag er litið svo á að forysta sé félagslegt fyrirbæri sem felst í samskiptum milli
stjórnanda og undirmanna byggða á trausti til hvors annars. Samspil sem leiðir til þess að
undirmenn fylgja verkefnum óháð valdboði ef góð forysta er veitt (Kotter, 2012; Sergiovanni,
2009). Leiðtogar eru þó ekki endilega stjórnendur en geta haft þau áhrif innan hópsins að
aðrir fylgja þeim í átt að markmiðum (Kotter, 2012; Sergiovanni, 2009; Yukl, 2013). Bæði er
hægt að finna forystu hjá einstaklingum sem og í hópum sem hafa áhrif á aðra í stóra
samhenginu.
Rannsóknir hafa sýnt fram á að fagleg forysta hefur mikil áhrif þegar kemur að umbótum
í skólastarfi (Hopkins o.fl 2014; Seashore Louis o.fl, 2010). Þegar góð forysta er veitt og
samhugur skapast um það sem stefnt er að, skapast ákveðinn félagslegur kraftur í
starfsmannahópnum (Spillane, 2006). Fagleg forysta í skólastarfi (e. educational leadership)
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snýst um að halda á lofti þeirri sýn sem skólinn stefnir að, byggja upp faglegan mannauð,
góða kennsluhætti og sjá til þess að námsumhverfi sé styðjandi. Jafnframt er mikilvægt að
skapa tengsl út fyrir skólann sjálfan (Leithwood, Sun og Pollock, 2017). Þegar horft er til
hlutverks faglegs leiðtoga í leikskólastarfi er gott að beina sjónum að þremur þáttum. Bøe og
Hognestad (2014; 2017) telja að aðstæður, túlkun á aðstæðum og siðferðileg atriði séu
grundvallarþættir sem einkenni það hlutverk. Leiðtogi þarf að bregðast rétt við í aðstæðum
sem geta komið upp og hafa hæfni til að hliðra til í starfi. Hann þarf að hafa trú á eigin getu
sem og samstarfsfólki sínu og eiga í jákvæðum, uppbyggjandi samskiptum. Jafnframt þarf
viðkomandi að túlka aðstæður réttmætt og gera greinarmun á hlutverki sínu annars vegar
sem stjórnanda og hins vegar sem faglegs leiðtoga. Síðast en ekki síst er rætt um siðferðisleg
atriði en í leikskólastarfi tengjast flestar ákvarðanir siðferði og gildum. Í leikskólum sem og
annars staðar í samfélaginu starfa saman einstaklingar með ólíkan bakgrunn og gildi. Því þarf
leiðtoginn að gæta þess að hagur barnanna sé hafður að leiðarljósi í allri ákvarðanatöku.

2.1.1 Þátttökustjórnun
Í þessari rannsókn var notast við stjórnunar aðferð sem er best lýst með hugtakinu
þátttökustjórnun (e. paticipation management). Það sem einkennir þátttökustjórnun er
lýðræði og liðsheild í ákvarðanatöku. Stjórnandinn fer þannig ekki einn með vald eða yfirboð
heldur hvetur til samvinnu og sameiginlegrar ákvarðanatöku í þeim málefnum sem varða
starfið (Somech, 2005). Jorde-Bloom (2000) hefur fjallað um þátttökustjórnun og leggur
áherslu á þrjá megin þætti sem styðja við hversu áhrifarík nálgunin er. Þeir miða að því að
hópur fólks skilar meiri árangri en einstaklingur og því fleiri sem taka þátt, því betri
ákvarðanir eru teknar. Jafnframt eru meiri líkur á því að einstaklingar framfylgi ákvörðunum
sem þeir hafa tekið þátt í að móta. Með því að dreifa valdi og gefa fólki tækifæri til að koma
sínum skoðunum á framfæri, er ýtt undir aukin gæði í starfinu.
Lykilmaður í þátttökustjórnun er stjórnandinn sjálfur. Hann ber ábyrgð á því hvaða
úrbætur þarf að ráðast í, hverjir koma þar að, fela fólki ábyrgð, hvetja það áfram til þátttöku
og sjá til þess að skapa aðstæður þar sem raddir starfsfólks fá að heyrast. Aðferðir sem
hvetja til þátttöku eru m.a. að beita virkri hlustun, veita markvissa endurgjöf, skrá niður þær
hugmyndir sem vakna og beita aðferðum sem hvetja til ígrundunar, samstöðu og hugarflugs
(e. brainstorming) (Jorde-Bloom, 2000).
Innri og ytri þættir í daglegu starfi geta haft áhrif á hvernig þátttökustjórnun tekst til.
Fagmennska stjórnanda og menningin í starfsmannahópnum hefur þar áhrif sem og
óskrifaðar hefðir og venjur (Jorde-Bloom, 2000). Bell og Mjoli (2014) rannsökuðu áhrif
þátttökustjórnunar á gildi, hollustu og viðleitni starfsfólks. Niðurstöður bentu til þess að
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þátttökustjórnun hafi jákvæð áhrif á starf stofnanna í heild sinni. Hollusta við vinnustaðinn
jókst meðal þátttakenda en mismunandi áhrifa gætti meðal karla og kvenna á gildi þeirra og
viðleitni í starfi. Þátttökustjórnun hafði verulega jákvæð áhrif á gildi karlmanna og viðleitni
kvenna.
Jorde-Bloom (2000) nefnir að stjórnandi þurfi að hafa í huga ákveðin atriðið þegar hann
innleiðir þátttökustjórnun. Hann þarf að velta því fyrir sér hverjir eiga hagsmuna að gæta,
börn, foreldrar, kennarar eða annað starfsfólk. Hann þarf einnig að skoða hvort æðri
stofnanir svo sem sveitarfélög eða stjórnmálamenn eigi hagsmuna að gæta. Stjórnandi þarf
jafnframt að greina hvers eðlis ákvörðunin er, tengist hún almennum starfsháttum
leikskólakennara eða starfinu í heild. Einnig þarf að huga að því hverjir eiga að fara með
ákvarðanatöku. Eru ákvarðanatökur í höndum stjórnanda, teymis eða allra sem vinna að
málefninu (Jorde-Bloom, 2000).
2.1.2 Breytingar og breytingaferli
Innan hvers skóla skapast samfélag sem á sína eigin menningu. Sú menning mótast af þeim
gildum sem skólinn stendur fyrir, starfsfólki sem við hann starfar, hefðum sem ómeðvitað
hafa varðveist og væntingum til starfsins. Menningin skapar viðmið innan skólans og hefur
áhrif á hegðun og viðbrögð einstaklinga (Hoy og Miskel, 2013). Menning innan skólastofnana
getur þar af leiðandi verið margbreytileg í eðli sínu og misjafnlega í stakk búin til að takast á
við breyttar starfsaðferðir. Fullan (2016) telur að þegar framkvæma á breytingar, sé ráð að
skoða menninguna fyrst til þess að átta sig betur á því hvernig á að bera sig að í
breytingaferlinu. Sé menningin neikvæð og lokuð þarfnast annars konar nálgunar en þar sem
fyrir er jákvæð menning sem tekur breytingum fagnandi.
Rodd (2013) nefnir þætti sem vert er að hafa í huga í breytingaferli. Fyrst er að gefa sér
tíma í að greina þörf á breytingum og meta aðstæður. Fara rólega af stað og sjá til þess að
þeir sem að verkefninu koma fái að taka þátt. Það þarf jafnframt að halda jafnvægi varðandi
það hversu hratt breytingar eru lagðar inn því of örar eða of hægar breytingar geta haft
neikvæð áhrif á þróun. Almennt er gert ráð fyrir að farið sé hægt í sakirnar en of hægt
breytingaferli er bæði kostnaðarsamt og skilar ekki endilega betri niðurstöðum. Samt þarf að
vara sig á að fara ekki of hratt í breytingar því þá eru meiri líkur á að starfsfólk taki þeim illa
og sýni mótstöðu, skipti sér í hópa með eða á móti breytingum og liðsheildin fellur.
Mikilvægt er að allir þátttakendur þekki eigið hlutverk og hverju stefnt er að, njóti
stuðnings yfirmanna sem veita reglulega endurgjöf í kjölfar breytinga. Jafnframt er vert að
hafa í huga að breytingaferli tekur tíma og helsta verkefni faglegs leiðtoga er að halda á lofti
þeirri sýn sem lagt var af stað með (Rodd, 2013).
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Faglegur leiðtogi gegnir jafnframt mikilvægu hlutverki þegar horft er til starfsánægju og
starfsþróunar. Ingi Rúnar Eðvarðsson (2004) heldur því fram að þróun í starfi sé eitt af
skilyrðum þess að starfsfólk sé ánægt í starfi og vill meina að áhugi og tækifæri til þróunar
spili þar stóran sess. Í greinagerð sem unnin var af Samstarfsráði um starfsþróun kennara og
skólastjórnenda kemur fram að:
„Ljóst er að starfsþróun kennarastéttar byggir fyrst og síðast á fagvitund og
faglegum metnaði þeirra sjálfra, en þær má einnig rekja til stjórnvalds aðgerða,
setningar laga og reglna, stefnu sveitarfélaga og alls kyns samþykkta, alþjóðlegra
og innlendra. Sumar eru settar fram á grundvelli rannsókna eða byggðar á
erlendum fyrirmyndum. Síðast en ekki síst hafa viðhorf og hugmyndir
samstarfsfólks kennara í menntakerfinu, nemenda og foreldra áhrif á starfsþróun
þeirra“ (Samstarfsráð um starfsþróun kennara og skólastjórnenda , 2018).
Það er vel greinilegt að margir innri og ytri þættir hafa áhrif á hvernig breytingar til takast.
Hlutverk faglegs leiðtoga í breytingaferlinu er því margþætt og mikilvægt að taka ákvarðanir
út frá stöðu þess hóps sem unnið er með hverju sinni.

2.2 Kenningar Vygotsky´s um leik
Þar sem vettvangur rannsóknarinnar fer fram í leikskóla sem skipuleggur starf sitt út frá
frjálsum leik í flæði er mikilvægt skoða hvernig nám og þroski barns á sér stað í gegnum leik.
Leikur er órjúfanlegur þáttur bernskunnar og gegnir mikilvægu hlutverki í námi og þroska
barna. Leikur er þungamiðja í öllu starfi leikskóla og á sér sérstaka vernd í lögum um leikskóla
nr. 90/2008. Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að leikur skapar tækifæri til þess að barnið
öðlist skilning á umhverfi sínu, þrói hugmyndir sínar áfram að nýrri þekkingu, tjáningu
tilfinninga og eigin reynsluheimi. Í leiknum gefst einnig tækifæri til að efla félagsleg tengsl,
máta hugmyndir sínar við aðra og taka tillit til sjónarmiða annarra (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2011). Þó er misjafnt hvernig leikskólar skipuleggja starf sitt og
hversu mikið vægi frjáls leikur hefur í daglegu starfi.
Til að átta sig betur á því hvernig nám og þroski barna á sér stað í gegnum leik er gagnlegt
að fara yfir kenningar Vygotsky´s. Margir þættir koma þar að svo sem samspil innri og ytri
þátta í félagslegu samhengi. Vygotsky var rússneskur fræðimaður sem skildi eftir sig
kenningar á sviði félags- og menningarlegrar sálfræði. Hans hugmyndir snérust meðal annars
um hvernig ákveðin færni sem einstaklingur öðlast í gegnum lífið tekur mið af félags- og
menningarlegri þróun (Jaramillo, 1996; Vygotsky, 1978). Vygotsky aðhylltist að æðri
hugarstarfsemi á borð við hugsun, skynjun, athygli og minni væru þættir sem hefðu áhrif á
skilning okkar á heiminum og væru þessir þættir bundnir menningarlegum áhrifum.
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Samkvæmt Vygotsky er félagslegt samneyti manna á milli lykilþáttur í þroska barna og telur
hann að tungumálið spili þar stærstan sess (Jaramillo, 1996; Vygotsky, 1978).
Hann benti á að þroski barna væri ólíkur eftir menningarheimum sem og tilhneiging til
náms. Hann þróaði hugmyndir sína enn frekar og taldi að tungumálið væri sá þáttur sem
hefur hvað mest áhrif á skilning okkar á umheiminum. Tungumálið gerir okkur kleift að tjá
okkur, hugsa og framkvæma og má því segja að það sé lykilþáttur í þróun æðri
hugarstarfsemi og myndun hugtakaskilnings. Í hugsun verður tungumálið að verkfæri sem
barnið notar þegar það tekst á við áskoranir og uppgötvar nýja þekkingu (Shaffer, 2002;
Vygotsky, 1978).
Með tímanum þróaði Vygotsky hugmyndir sínar og setti fram kenningu um þroskasvæðið
(e. Zone of proximal Development). Hann lýsir þroskasvæðinu sem ákveðnu skeiði eða bili
sem skilur á milli þess hvað barnið getur eitt og sér, hvað það getur með stuðningi getumeiri
einstaklings og svo hvað það getur framkvæmt eitt og óstutt eftir að hafa fengið þann
stuðning. Með stuðningi getur barnið þannig færst frá því að geta ekki framkvæmt ákveðin
atriði yfir í að ná tökum á aðgerðinni (Imsen, 2006). Vygostky (1978) telur að með því eigi
vitsmunaþroski sér stað fyrir tilstuðlan eldri og reyndari einstaklinga og taki mið af
umhverfinu sem barnið elst upp í.
Hugmyndir Vygotsky´s ná einnig inn á möguleika barna til náms og þroska í gegnum leik. Í
leiknum geta börnin meira en í raunveruleikanum og eru þannig einu skrefi á undan sjálfum
sér í þroska. Í leiknum gleymir barnið sér og uppgötvar heiminn og leysir úr áskorunum á sinn
hátt. Í leiknum er allt hægt og nýta börn oft leikinn til að takast á við aðstæður sem þau ráða
ekki við í raunveruleikanum (Lillemyr, 2009). Vygotsky (1978) taldi að í leiknum verði afrek
barnsins mest sem yfirfærist síðan í raunveruleikann með tímanum. Í leiknum ráða ekki eigin
hvatir heldur þarf barnið að sýna sjálfstjórn í athöfnum þar sem félagslegar leikreglur gilda
(Lillemyr, 2009; Vygotsky, 1978).
2.2.1 Hlutverk kennara í leik
Með tímanum hefur sýn fullorðinna á leik barna breyst samhliða aukinni þekkingarsköpun og
rannsóknarvinnu um leikinn. Margir fræðimenn hafa bent á að leið barna til náms og þroska
sé einmitt í gegnum leikinn. Eins hafa margar rannsóknir stutt við þá meiningu að leikur
barna hafi áhrif á námsárangur síðar meir í skólakerfinu. Menntunarfræðingarnir Bodrova og
Leong (1996) telja að hugmyndir Vygotsky hafi haft áhrif á þankagang fólks um leikinn og þar
af leiðandi stuðlað að frekari rannsóknum. Þær benda á að í leiknum liggi námstækifærin og
mikilvægt sé að gera honum hátt undir höfði þó kröfur á leikskólabörn verði sífellt meiri um
undirbúning fyrir grunnskólagöngu. Bodrova (2008) leggur áherslu á að hlutverk fullorðinna í
leik sé afar mikilvægt. Hinn fullorðni, sem getumeiri einstaklingur, getur ýtt undir frekara
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nám barnsins og aukið möguleika þess í framtíðinni. Stuðningur sem felst í að þróa leikinn
áfram og leiða hann á nýjar brautir hjálpar barninu að þroskast (Bodrova, 2008; Bodrova og
Leong, 1996). Ekki eru þó allir fræðimenn á eitt sáttir um nærveru kennara í leik barna og
telja að ákveðin stjórnun leiksins felist í því að vera til staðar. Tullgren (2004) telur að
ósýnileg stjórnun felist í þátttöku kennara sem gerir börnum erfitt fyrir í leiknum og
kennurum hætti þá við að yfirtaka leikinn. Þátttaka kennara í leik krefst ákveðins jafnvægis
og þarfnast stöðugrar ígrundunar og mati á aðstæðum.
Börn á leikskólaaldri eru misjafnlega stödd í þroskaskeiði sínu. Þörf til stuðnings við
leikinn getur því verið afar ólík eftir því hvað þau eru fær um að framkvæma ein og sér, hvað
þau geta gert með stuðningi og hvað þau geta ein og óstudd. Van Hoorn o.fl. (2007) hafa
fjallað um leiðir til að styðja við leik barna og þær leiðir geta verið allt frá því að bjóða leikefni
eða aðra örvun sem styður við þróun leiksins og yfir í algjörlega kennarastýrða leiki.
Samkvæmt Aðalnámskrá Leikskóla er hlutverk leikskólakennara að styðja við nám og
þroska barna í gegnum leik. Sá stuðningur felst m.a. í að búa börnum fjölbreytt umhverfi til
leiks, gefa þeim tíma og rými til að dýpka leikinn og þróa hann áfram. Styðja við
sjálfsprottnar hugmyndir og áhuga og vera vakandi yfir þeim tækifærum sem skapast í
leiknum til frekara náms (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011). Þarna er talað um
hlutverk leikskólakennara en lög um leikskóla nr. 90/2008 gera ráð fyrir að um 2/3
starfsmanna í leikskólum séu leikskólakennarar. Sú er ekki raunin í íslensku samfélagi og lengi
hefur verið bent á skort á leikskólakennurum. Stjórnvöld hafa brugðist við þeirri þróun með
auknum stuðningi við menntun kennara (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Margir starfsmenn
leikskóla eru ófaglærðir og hafa starfsheitið leiðbeinandi. Niðurstöður samstarfsrannsóknar
Jóhönnu Einarsdóttur o.fl. (2013), varpa ljósi á að óljós verkaskipting sé á milli leiðbeinanda
og leikskólakennara í íslenskum leikskólum. Báðir taki þátt í leik og aðstoði börnin í þeirra
daglegu starfi en leikskólakennarar leggja meiri áherslu á námið sem fram fer í leiknum
(Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2013). Þar reynir því á leikskólakennara að halda uppi faglegri sýn
á starfið og miðla þekkingu sinni inn í daglegt starf.
Rannsóknir sem gerðar hafa verið í íslenskum leikskólum sýna að leikskólakennarar eru
meðvitaðir um mikilvægi leiksins og að vanda þurfi dagskipulag með tilliti til þess að frjáls
leikur fái notið sín (Jóhanna Einarsdóttir, 2004; Jóhanna Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir,
2005). En þó svo að kennarar séu meðvitaðir um mikilvægi leiksins bendir rannsókn Söru
Margrétar Ólafsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2017) til þess menning innan leikskólans
hafi áhrif á þátttöku þeirra í leik. Í leikskólunum tveimur þar sem rannsókn þeirra var
framkvæmd, gætti ólíkrar menningar milli barna og fullorðinna sem voru aðskildar í leik.
Kennarar tóku ekki þátt í leik barnanna og börnin óskuðu yfirleitt ekki eftir þeirra þátttöku.
Hinir fullorðnu töldu að leikurinn væri barnanna og sinntu því öðru á meðan börnin léku sér.
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Menning barnanna litaðist af viðhorfi kennara og töldu börnin að hlutverk kennara fælist í að
vera á staðnum, aðstoða við daglegar athafnir og hjálpa til við ágreiningsmál. Niðurstöðurnar
sýndu einnig fram á mikilvægi þess að skoða hvar leikur barna er í forgangsröð daglegs starfs
í leikskólum.
Oft er vísað til umhverfis sem þriðja kennarans. Umhverfið skapar börnum möguleika til
tjáningar og kennir þeim á eigin viðhorf og færni. Þannig getur rýmið, skipulag þess og
skilaboð sem í því finnst haft áhrif á merkingarsköpun barna (Greenman, 2005). Eins skiptir
máli að hafa efnivið sem styður við lausnaleit og þekkingarsköpun. Með efnivið getur barnið
sett fram kenningar óháð ríkjandi hugmyndum og blandað saman leikefni eftir því hvernig
leikurinn þróast. Kennarar sem hafa skilning og þekkingu á leik barna eru færir til að
skipuleggja umhverfið með tilliti til þess að auka nám og þroska í gegnum leik (Broadhead,
Howard og Wood, 2010). Í Rannsókn Ingibjargar Óskar Sigurðardóttur og Jóhönnu
Einarsdóttur (2012) á hugmyndum þriggja leikskólakennara á hlutverki sínu og stuðning við
börn í leik gætti ólíkrar sýnar milli kennaranna. Þátttakendur voru sammála um mikilvægi
leiks sem námsleiðar og að auðveldara væri að kenna börnum í gegnum leikinn. Hins vegar
voru vísbendingar um að þátttakendurnir væru ekki meðvitaðir um þau námsmarkmið sem
þeir sjálfir leggja inn með stuðningi við leik og skipulagningu umhverfis.

2.3 Flæði
Innleiðing á flæði í leikskólanum þar sem þessi rannsókn var framkvæmd hófst í upphafi árs
2020. Sú innleiðing á rætur að rekja til starfendarannsóknar Sigríðar Þorbjörnsdóttur (2020)
sem liður í að auka vellíðan barna og starfsfólks og gaf sú breyting góða raun. Við höfum
ákveðið að halda okkur við þá stefnu og þróa starfið áfram í þá átt að leikskólinn verði flæðis
leikskóli í öllu starfi. Að því gefnu fjalla ég hér um hugmyndafræðina sem liggur að baki flæði.
Hugmyndafræðin um hugarflæði (e. flow) kemur frá ungversk/ameríska sálfræðingnum
Mihaly Csikszentmihalyi. Hann lagði stund á rannsóknir á sálfræðitengdum viðfangsefnum og
lagði sérstaka áherslu á jákvæða sálfræði og hvað það væri sem gerði fólk hamingjusamt.
Samkvæmt kenningu Csikszentmihalyi (1997) er hugarflæði það ástand sem einstaklingur
kemst í þegar áhugahvötin leiðir viðkomandi áfram í athöfnum af fullkominni einbeitingu svo
ekkert annað kemst að. Í flæði verða viðfangsefnin áreynslulaus í huga manns og hæfileikar
viðkomandi fá að njóta sín til fullnustu. Fyrir vikið upplifir fólk hamingju og gleði með það
sem það tekur sér fyrir hendur.
Til þess að komast í flæði þarf að uppfylla ákveðnar forsendur. Þær eru að markmið
verkefna séu skýr, endurgjöf fari fram jafn óðum og jafnvægis verður að gæta milli getu
einstaklings og verkefnis sem hann fæst við (Csikszentmihalyi, 1997). Við nánari skoðun má
skipta þessum þáttum niður í átta undirstöðuatriði sem eru:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Viðkomandi verður að geta lokið við verkefnið
Hann verður að geta einbeitt sér
Markmið með verkefninu eru skýr
Endurgjöf um velgengni eða mistök fæst jafn óðum
Áhyggjur úr daglegu lífi gleymast
Viðkomandi þarf að hafa stjórn á verkefninu
Umhyggja fyrir sjálfinu hverfur en kemur fram sem sterkara sjálf síðar
Við glötum tímaskyni, mínútur geta orðið að klukkustundum ( Csikszentmihalyi,
1991).

Huga þarf að því að námsumhverfið styðji við leik barnanna með skapandi aðstæðum svo
börnin læri að móta eigið sjálf og finna út sín áhugasvið. Ef börn fá frelsi til að ráða eigin
viðfangsefnum og skipta um þegar þeim hentar læra þau á styrkleika sína (Csikszentmihalyi,
1997).
Töluvert af leikskólum hérlendis hafa tekið upp flæði í sínu dagskipulagi sem leið til þess
að auka ánægju og veita börnum tækifæri til náms og þroska á eigin forsendum.
Flæðisskipulag býður upp á fjölmarga möguleika til að gefa leiknum þann tíma sem hann á
skilið og börnin eru síður bundin yfir stífu kennarastýrðu prógrammi dag frá degi. Sara
Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir (2016) rannsökuðu flæði í leik og námi barna.
Niðurstöður þeirra sýndu mikilvægi þess að börn fái að velja sér hvað þau hafa fyrir stafni og
með hverjum þau leika sér. Áhugi á viðfangsefni hafði jákvæð áhrif á einbeitingu og jók líkur
á að komast í flæðisástand. Jafnframt kom fram að þátttaka barna varð meiri í
flæðisskipulagi en í öðrum stundum því þar fékk eigin áhugahvöt að ráða för og börnin fengu
vald á eigin athöfnum. Losun á dagskipulagi og innleiðing flæðis getur einnig haft áhrif á
samskipti barna í leik eins og niðurstöður rannsóknar Sigríðar Þorbjörnsdóttur (2020) gefa til
kynna. Þegar börnin fengu frelsi til að velja sér efnivið og leikfélaga fækkaði árekstrum sem
endurspeglaðist í betri líðan barna og starfsfólks.
2.3.1 Hlutverk kennara í flæði
Margir virðast misskilja hugtakið flæði og tengja það við algjört frelsi barnanna í leik og starfi
á þeirra eigin forsendum (Sara M. Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016). Þar af leiðandi
má ætla að hlutverk kennarans sé lítið annað en að vera til staðar og fylgjast með því sem
fram fer og aðstoða við daglegar athafnir. Þann misskilning er mikilvægt að leiðrétta enda
ekki samkvæmt hugmyndafræði um flæði. Samkvæmt Csikszentmihalyi (1997) er það
hugarflæðið sem sóst er eftir og fæst fram með því að skapa börnum það umhverfi að þau fái
tækifæri til að sökkva sér niður í viðfangsefni sín og læra af þeim.
Í þróunarverkefninu Leyndarmál Rauðhólsgleðinnar (2019) kemur fram að með losun á
dagskipulagi gefst rýmri tími til leiks og náms óháð stundatöflu. Hlutverk kennara er því háð
því hvert áhugahvöt barna leiðir þau og þurfa kennarar að vera vakandi yfir námstækifærum
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sem skapast í leik. Með því að útvega börnum efnivið, kynna þau fyrir nýjum hlutum, ögra
þeim til að takast á við nýjar áskoranir, stuðla að kveikjum í umhverfinu og styðja við leikinn
á þeirra forsendum er hægt að nálgast hugarflæði á margvíslegan hátt.
Með flæðisskipulagi gefst rýmri tími til þess að barn geti elt áhugahvöt sína í leik og þar af
leiðandi upplifað flæðisástand. Hlutverk starfsfólks snýr að því að skapa börnum tækifæri,
verða þeim úti um efnivið og gefa þeim tíma til að þróa leik sinn áfram. Mikilvægt er að
starfsfólk taki ekki yfir leikinn en styðji við hann með því að koma leiknum af stað og vera til
staðar sem og fylgjast með því sem er að gerast í leiknum (Hoorn, ofl., 2007).
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3

Aðferðarfræði

Í þessu verkefni var notast við aðferðafræði starfendarannsókna (e. Action research eða
practitioner research) en rannsóknarformið er hægt er að rekja allt aftur til ársins 1946.
Félagssálfræðingurinn Kurt Lewin kynnti þá niðurstöður rannsóknar sinnar Action Research
and minority problems. Lewin rannsakaði áhrif félagslegra þátta og tengsl þeirra við félagsleg
viðbrögð. Aðferð Lewin snérist um að tekin séu ákveðin skref í rannsóknarferlinu sem er að
fylgjast með því sem fram fer, ígrunda aðstæður, framkvæma breytingar, leggja mat á
hvernig gengur og breyta ef þurfa þykir (McNiff og Whiterhead, 2006). Ferlið getur haldið
áfram endalaust en megin einkenni þessa rannsóknasniðs er sá spírall eða hringferli sem fer í
gang þegar rannsakandi metur starf sitt, ígrundar það sem fyrir augu ber, framkvæmir
breytingar út frá þörfum sem hann greinir og endurskoðar hvaða áhrif breytingar hafa í
hverri umferð ( Sjá mynd 1). (Hine, 2013; Hitchchock og Huges, 2001; McNiff og Whitehead,
2006).

Mótun
rannsóknar/
gagnaöflun

endur mótun

Starfenda
rannsókn

Framkvæma
breytingar

Ígrunda
áhrifin

Mynd 1. Hringferli starfendarannsókna
Í starfendarannsóknum verður til ný þekking sem byggir á spurningum rannsakanda um eigin
starfsaðferðir með það að markmiði að leiða til úrbóta í starfi. Þetta rannsóknarsnið hentar
einkar vel í skólakerfinu þar sem stöðug þróun á sér stað og félagslegur veruleiki er
margbreytilegur (Hine, 2013). Þar sem starfendarannsóknir miða að því að draga lærdóm af
ferlinu er ekki um eina ákveðna leið að ræða. Fólk hefur misjafnan skilning á
starfendarannsóknum og eru margar leiðir færar til að skapa þekkingu og læra af reynslunni.
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Því er álitið að engin ein leið sé betri en önnur svo lengi sem aðferðin feli í sér lærdóm og
ábata fyrir skólastarfið og starfshætti (Jóhanna Einarsdóttir, 2009).
Í gegnum ferlið er mikilvægt að safna gögnum sem varpa ljósi á hvað er að gerast í
lærdómsferli rannsakandans. Helstu leiðir til gagnaöflunar í starfendarannsóknum eru
vettvangsathuganir, viðtöl og dagbækur (Mertler, 2006; Stringer, 2004). Mikilvægt er að
hefja gagnasöfnun strax í upphafi svo hægt sé að sjá stöðuna eins og hún var, skrá niður
reglulega í gegnum allt ferlið og við lok rannsóknar. Þannig varpa gögnin betur ljósi á ferlið
sem á sér stað á tímabilinu og veita niðurstöður. Niðurstöður ættu að sýna fram á framþróun
í starfsháttum rannsakandans, þ.e. að gögnin ættu að endurspegla það að rannsakandi átti
sig á hvað hann hefur lært og af hverju hann leggur til breytingar til úrbóta í starfi (Hafdís
Guðjónsdóttir, 2011; McNiff, 2010).
Starfendarannsóknir eru áhrifaríkar til að halda utan um þekkingarsköpun kennara sem
þeir öðlast með reynslu sinni á vettvangi. Hafþór Guðjónsson (2008) lítur svo á að skortur sé
á markvissri gagnasöfnun í skólastarfi og bendir á að starfendarannsóknir eru tilvaldar til að
halda utan um slík gögn. Þegar rannsóknargögn eru framsett í niðurstöður rannsóknar gefst
lesanda kostur á að fylgja rannsakandanum í gegnum allt ferlið, hann getur þannig betur sett
sig í spor hans og kynnst því hvaða aðgerðir höfðu áhrif og hvernig. Lesandi hefur þannig
tækifæri til að skilja hvað er að gerast í ferlinu og ígrundað það áfram í eigin starfi (Hafþór
Guðjónsson, 2008).
Ég hélt utan um ferlið, þá þekkingu og reynslu sem ég öðlaðist með því að skrá glósur í
rannsóknardagbók og gera vettvangsathuganir til að taka stöðuna í upphafi rannsóknar.
Aðferðir rannsóknarinnar verða útskýrðar nánar síðar í þessum kafla. Í kjölfarið voru
breytingar gerðar á skipulagi inni á deildinni og það ferli var skráð jafnt og þétt í
rannsóknardagbók. Jafnt og þétt í gegnum alla rannsóknina voru tekin rýnihópaviðtöl þar
sem skapaðist vettvangur til að ræða stöðu breytinga og hvernig til hafði tekist. Einnig voru
lagðir inn fróðleiksmolar um flæði og stuðning kennara við leik. Í lokin voru framkvæmdar
fleiri vettvangsathuganir til að rýna í þær breytingar sem höfðu orðið. Niðurstöður voru
fengnar með kóðun gagna þar sem leitast var við að greina ákveðin þemu. Ferli
rannsóknarinnar og þær aðferðir sem notaðar voru verða nánar útskýrðar hér á eftir en fyrst
verða aðstæður þar sem rannsóknin fór fram lýst nánar.

3.1 Aðstæður
Eins og áður hefur komið fram er um að ræða lítinn leikskóla, samrekinn með grunnskóla
bæjarfélagsins. Stjórnunarfyrirkomulag er þannig háttað að skólastjóri er yfir báðum deildum
grunn- og leikskóla. Undir honum starfar deildarstjóri sem fer með almenna stjórnun í
leikskóladeild. Starfsmannahópurinn er margbreytilegur og nokkrir starfsmenn eru í
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hlutastarfi. Það skýrir fjölda starfsfólks í leikskóladeild miðað við fjölda barna. Í
starfsmannahópnum eru tveir erlendir starfsmenn, annar er leikskólakennari og hinn er
framhaldsskólakennari, báðir með menntun frá sínu heimalandi. Auk þeirra hefur
deildarstjóri leikskólakennaramenntun og ég er sjálf að ljúka leikskólakennaranámi. Einn
leikskólaliði starfar við skólann og aðrir starfsmenn eru ófaglærðir (sjá töflu 1).

Tafla 1. Starfsfólk leikskólans
Starfsheiti

Fjöldi

Erlendir

Íslenskir

Kennarar

3

2

1

Leiðbeinendur

7

7

10

2

8

Í leikskólanum er 21 barn á aldrinum eins til sex ára. Börnunum er skipt í hópa eftir aldri
og eru fjögur eins árs börn saman í hóp, átta tveggja til þriggja ára og níu fjögurra til sex ára
börn. Hverjum aldurshópi tilheyra tveir til þrír starfsmenn fast en afleysingastarfsfólk flakkar
á milli hópa eftir þörfum (Sjá töflu 2). Starfsfólk sem fellur ekki inn í töfluna hér að neðan eru
deildarstjóri, sérkennari og afleysingastarfsmaður.

Tafla 2. Hópaskiptingar og starfsfólk hvers hóps
Aldur

Fjöldi barna

Fjöldi starfsfólks

1-2 ára

4

2

2-3 ára

8

3

4-6 ára

9

2

Samtals

21

7

Þátttakendur í rannsókninni eru öll börn og starfsfólk leikskólans. Allt starfsfólk er á
einhverjum tímapunkti þátttakendur bæði beint og óbeint. Bein þátttaka fæst á
deildafundum og í rýnihópaviðtölum en óbein þátttaka í daglegu starfi, vettvangsathugunum
og hugleiðingum í rannsóknardagbók. Þar sem rannsóknin snýr að þróun vinnuumhverfis og
skipulags með hag barnanna að leiðarljósi, var ekki óskað eftir beinni þátttöku þeirra. Til þess
að halda trúnaði við þátttakendur koma þeir ekki fram undir sínu rétta nafni í rannsókninni,
heldur verður þeim gefin dulnefni.
Hver hópur á sína heimastofu fyrir samverustund og hvíld en eldri barna stofurnar eru
báðar partur af flæðisskipulagi þess á milli. Heimastofurnar liggja að miðrými þar sem
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matstofan er staðsett, ásamt kósý horni með hægindastólum bæði fyrir börn og fullorðna
sem ætlað er til bókalesturs en einnig sem rými fyrir börn til að leita í ef þau vilja eiga rólega
stund. Frá miðrými er einnig gengið inn á salerni þar sem auk staðalbúnaðar er sullulaug.
Í leikskólanum er skipulag sem tekur mið af flæði. Það gerir ráð fyrir að ákveðin rými séu í
boði fyrir og eftir hádegi. Starfsfólk hefur umsjón með einu rými, viku í senn en inni í hverju
þeirra er ákveðið leikefni. Börnin velja sér hvað þau vilja aðhafast og á hvaða svæði en
skipulagið gerir það að verkum að hvar sem þau velja að vera er ávallt fullorðinn
einstaklingur til staðar. Þetta skipulag gerir einnig ráð fyrir að börnin geti ráðið því hvort þau
fari út fyrir eða eftir hádegi.
Með þessu fyrirkomulagi gafst starfsfólki frekari kostur á að taka þátt í leik barnanna, eru
þá síður að hópa sig saman og hafa jafnframt betri yfirsýn yfir það sem fram fer í hverju rými.
Yngstu börnin fædd 2019 taka ekki þátt í flæði en koma inn þegar þau eru farin að ganga og
eru orðin vanari leikskólanum. Í samverustundum er farið vikulega í Lubba og Blæ en einnig
kem ég inn sem sérkennari einu sinni í viku í eldri hópana með innlögn fyrir hvorn hóp. Einnig
hefur eldri hópurinn farið vikulega í skólaheimsókn og í útinám með grunnskóladeild. Á mynd
2 má sjá dagskipulag leikskólans.

Kl.

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

8:00-8:55

Morgunmatur

Morgunmatur

Morgunmatur

Morgunmatur

Morgunmatur

8:55-9:35

Íþróttir

Skólaheimsókn

Flæði

Bókasafn

Flæði

9:35-10:40

Flæði

Flæði

Flæði

Flæði

Flæði

10:40-11:00

Samverustund

Vináttuverkefni

Lubbi

Samverustund

Samverustund

11:00-12:00

Hádegismatur

Hádegismatur

Hádegismatur

Hádegismatur

Hádegismatur

12:00-12:30

Hvíld-Lestur

Hvíld-Lestur

Hvíld-Lestur

Hvíld-Lestur

Hvíld-Lestur

12:30- 14:30

Flæði

Útinám

Flæði

Flæði

Flæði

14:30-15:00

Kaffitími

Kaffitími

Kaffitími

Kaffitími

Kaffitími

15:00-16:00

Flæði

Flæði

Flæði

Flæði

Flæði

Mynd 2. Dagskipulag leikskólans

Þegar rannsóknin hófst starfaði ég sem sérkennari en aðstæður breyttust snögglega á
rannsóknartímabilinu þar sem deildarstjóri fór í veikindaleyfi og var mér falin deildarstjórn í
lok október 2020. Einnig var okkur gert að fækka stöðugildum starfsmanna eftir áramótin
2021 en þá hittist svo á að einhverjir höfðu ákveðið að fara í nám og minnka við sig
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starfshlutfall. Við njótum þeirrar gæfu að sama starfsfólkið er að störfum en þrír deila nú
einu stöðugildi.

3.2 Framkvæmd
Í upphafi rannsóknarinnar var markmiðið að skoða eigið hlutverk í flæðisskipulagi og hvernig
ég gæti unnið betur að fyrirfram ákveðnum námsmarkmiðum. Þegar ég byrjaði að skoða
aðstæður betur, sá ég að eitthvað hafði orðið til þess að upprunalegu skipulagi með flæði var
ekki fylgt eins og lagt var upp með. Ég gerði því forprófun og sá að starfsfólk beindi sjónum
frekar að þeim hópi sem það tilheyrði og einangraði sig við sína stofu í stað þess að nýta rými
leikskólans hver á sínum stað. Mér hafði einnig fundist heldur vanta upp á faglegt starf í
leikskólanum. Svo virtist sem starfsfólk væri ekki meðvitað um hlutverk sitt á vettvangi
annað en að aðstoða börn við daglegar athafnir og leysa úr árekstrum.
Ég byrjaði því á að beina sjónum inn á við með því að skoða eigið hlutverk sem
starfsmaður í flæðisstundum. Ég velti því fyrir mér hvort og hvernig ég gæti komið að
fyrirfram ákveðnum námsmarkmiðum án þess að vera með skipulagðar kennarastýrðar
stundir. Ég beindi sjónum að því að grípa tækifærin sem gefast í leik, skoðaði hvernig ég gæti
stutt við nám barnanna í gegnum leikinn án þess að hafa truflandi áhrif á frjálsa leikinn og
flæðið. Ég setti af stað tvö þemaverkefni með fyrirfram ákveðnum námsmarkmiðum. Öllum
börnunum gafst kostur á að taka þátt eftir getu og vilja og leyfði ég verkefninu að þróast eftir
því í hvaða átt börnin vildu fara með það.
Fljótlega varð ég vör við að misskilnings gætti meðal starfsfólks um flæði og starfsfólk átti
erfitt með að finna sitt hlutverk í flæðisskipulagi. Óöryggis gætti varðandi hvað starfsfólk
mætti gera og hvort það ætti að leggja eitthvað inn í nám barnanna annað en að vera á
staðnum. Einnig voru vísbendingar um að starfsfólk einblíndi á hópa og þau börn sem
tilheyra hverjum hóp fyrir sig í allri vinnu í leikskólanum. Jafnframt sá ég á vettvangi að
börnin fengu ekki það frelsi til að ákveða sjálf hvað þau vildu aðhafast heldur væri starfsfólk
gjarnt á að klippa á leikinn í flæðisstundum með þeim skilaboðum að nú ætti ákveðinn hópur
að fara í útiveru. Mér þótti mikilvægt að bregðast við því m.a. vegna þess hve skökk myndin
af upprunalega dagskipulaginu var orðin í starfinu. Ef eitthvað er vorum við að fjarlægjast
upprunaleg markmið flæðisskipulags og virða að vettugi það lýðræði sem við viljum halda í
innan leikskólans. Einnig hefur starfsfólk ólíkan bakgrunn og misjafna hæfni þegar kemur að
hugmyndaauðgi og stuðning við leik. Því gafst öðrum hópnum fleiri og ríkari tækifæri til að
upplifa flæði og sökkva sér niður í ólík viðfangsefni á meðan hinn hópurinn fékk meiri
stuðning við leik.
Þessi hluti rannsóknarinnar er grunnur að þeim breytingum sem framkvæmdar voru og
því hægt að segja að um forprófun hafi verið að ræða. Lagt var af stað með ákveðnar
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hugmyndir sem snéru að því að líta í eigin barm en þær hugmyndir leiddu mig að því að horfa
á starfsumhverfið í heild. Eins og áður sagði tók ég við deildarstjórn á fyrstu mánuðum
rannsóknarinnar og það gaf mér aukið tækifæri til breytinga á starfinu.
Í fyrstu var ég óörugg með hvernig best yrði að framkvæma breytingar en mér þótti
mikilvægt að ég og samstarfsfólk mitt ynnum að breytingum sem ein heild. Í því ljósi byrjaði
ég á að halda deildarfundi að meðaltali einu sinni í viku þar sem ég greindi starfsfólki frá
niðurstöðum forprófunar um haustið. Í kjölfarið var lögð fram fræðsla um leikinn, hlutverk
kennarans í leik sem og fræðsla um flæði. Ég kallaði eftir þátttöku starfsmanna í umræðum
og ígrundun og hvatti þá til velta fyrir sér eigin hlutverki með tilliti til umhverfis, efniviðs og
samskipta við börnin. Út frá deildarfundum komu margar góðar hugmyndir og í sameiningu
var ákveðið að byrja á að gera breytingar á skipulagi matmálstíma. Þegar það var komið í
góðan farveg var ráðist í breytingar á samverustundum með það að markmiði að minnka
hópaskiptingu og auka aðkomu allra starfsmanna að öllum börnum. Settir voru fram þrír
hópar í stað tveggja þvert á aldur tveggja eldri hópa. Samverustundir voru settar þannig upp
að 5-6 börn eru saman í samverustund, tveggja til sex ára með einum kennara. Í þessum
stundum sem eru nú 15 mínútur er unnið með útgefið kennsluefni sem miðar að því að efla
málþroska og vináttu. Einn kennari/leiðbeinandi hefur umsjón með hverju kennsluefni fyrir
sig og fær þannig hlutverk sem hann ber ábyrgð á. Starfsfólk færist á milli hópa eftir því
hvaða verkefni er í gangi og koma þannig að námi allra barna sem eru yfir tveggja ára aldri í
samverustundum. Ein stund í viku er frjáls og sameiginleg samverustund með öllum börnum
og starfsfólki er á föstudögum.
Í miðju ferlinu var ákveðið að hætta samstarfi við grunnskóladeildina í útinámi og bjóða
frekar upp á útinám sem flæðishópur leikskólans fengi notið einu sinni í viku. Makmið með
breytingunni var að gefa yngri börnum tækifæri til þátttöku í útinámi en einungis tveim elstu
árgöngum leikskólans hafði staðið útinám til boða.
Ég sem rannsakandi fór tvisvar í gegnum ferlið. Fyrir áramót einbeitti ég mér að sjálfri
mér og hvað ég gæti gert til að styðja við nám barna í gegnum leik í flæðisskipulagi. Sá hluti
var mikilvægur fyrir mig í ferlinu sem undirbúningur fyrir það að leiða og styrkja
samstarfsfólk mitt. Eftir áramót beindist athygli mín að því hvernig ég gæti stutt við þróun
innleiðingar flæðis með því að einbeita mér að starfsmannahópnum og aðstoðað hann við að
finna sitt hlutverk í flæðisskipulagi.

3.3 Gagnaöflun
Helstu leiðir í starfendarannsóknum til gagnaöflunar eru vettvangsathuganir, dagbækur og
viðtöl (Mertler,2006; Sagor, 1992; Stringer, 2004). Ég valdi að notast við skráningu í
rannsóknardagbók, vettvangsathuganir og rýnihópaviðtöl. Rannsóknardagbókin nýttist mér
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til að skrá, ígrunda og meta, halda þar einskonar bókhald um það sem fram fór á vettvangi og
í hvaða röð það átti sér stað. Með vettvangsathugunum tókst mér að sjá aðstæður á
vettvangi og starfið sem þar fór fram eins og það var í upphafi og bera það saman við
athuganir síðar í rannsókninni. Með rýnihópaviðtölum leitaðist ég við að fá fram umræður
hópanna um viðfangsefnið ásamt því að miðla þeirri þekkingu sem ég hef aflað mér.
Ég nýtti mér KVL aðferðina í vinnu með þemu í flæði. Aðferðin gengur út á að við veltum
fyrir okkur hvað við kunnum nú þegar um viðfangsefnið, hvað við viljum vita og í lokin förum
við yfir það hvað við höfum lært. Aðferðin er vel þekkt í kennslufræðum á grunnskólastigi en
þar er leitast við að tengja saman forþekkingu nemenda, skrá niður markmið og afrakstur svo
hægt sé að sjá ferlið í heild sinni (Guðmundur Engilbertsson (2013). Grunnskólinn sem er
samrekinn leikskólanum hóf vinnu eftir aðferðum Orð-af-orði í haust og þótti mér tilvalið að
prófa mig áfram í vinnu með leikskólabörnum með því markmiði að efla orðaforða.
Með þessum aðferðum hófst gagnaöflun í upphafi haustmisseris 2020 en Hafdís
Guðjónsdóttir (2011) bendir einmitt á mikilvægi þess að byrja strax að safna gögnum og taka
stöðuna í upphafi. Niðurstöður ættu að sýna framþróun í starfsháttum rannsakandans, þ.e.
að gögnin ættu að endurspegla það að rannsakandi átti sig á hvað hann hefur lagt til umbóta
í rannsókninni (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Í fyrstu einbeitti ég mér einungis að mér, skráði
niður hugleiðingar í rannsóknardagbók og prófaði mig áfram í vinnu með börnunum. Því
næst gerði ég vettvangsathuganir og skráði það sem ég upplifði, sá og heyrði á vettvangi.
Einnig skráði ég niður hugleiðingar út frá samtölum við starfsfólk ásamt því að taka
rýnihópaviðtöl reglulega yfir rannsóknartímabilið.
3.3.1 Rannsóknardagbók
Það er hjálplegt að nota rannsóknardagbók við gagnaöflun. Með því að skrifa niður hvað á
daga okkar drífur í starfi og hugleiðingar, skapast mikil verðmæti í þróunarferli
þekkingarsköpunarinnar. Helstu kostir þess að halda rannsóknardagbók eru að gögnin eru
persónulegri en gengur og gerist. Jafnframt því að halda utan um ferlið og veita innsýn í hvað
er að gerast í hugarheimi rannsakandans. Helstu gallar þess að halda rannsóknardagbók eru
að rannsakandi gæti skrifað of mikið sem torveldar greiningu gagna eða hreinlega hætt að
skrifa ef rannsókn fylgir ekki upphaflegum markmiðum (Koshy, 2010). Það er einmitt það
sem gerðist hjá mér byrjun í nóvember 2020. Mér fannst ég oft vera að skrifa það sama og
upplifði stöðnun í ferlinu. Í byrjun janúar hófst ég handa að nýju og hélt áfram að skrifa
hnitmiðaðari færslur en áður.
Í rannsóknardagbókina hef ég skráð niður það sem ég sá á vettvangi, hugmyndir mínar og
hugleiðingar. Einnig notaðist ég við að skrifa niður stikkorð sem minntu mig á að fjalla betur
um ef tími gafst ekki til að skrifa í bókina. Þannig náði ég betri fókus á hugmyndir mínar og
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náði að ramma betur inn rannsóknina. Ég byrjaði að halda rannsóknardagbók 12. ágúst 2020.
Fyrstu færslurnar snérust um að kortleggja stöðuna. Finna út hvar hugur minn var og hvað ég
vildi leggja áherslu á í rannsókninni. Einnig hef ég nýtt rannsóknardagbókina í
vettvangsathuganir og skrifað þá niður það sem ég sé á vettvangi. Skráning í dagbókina lýsir
þannig þankagangi mínum í ferlinu, hvað ég hef lært, hvað ég hef ákveðið að gera og hvernig
mín tilfinning er fyrir útkomu breytinga sem ég hef komið á í samvinnu við samstarfsfólk
mitt.
3.3.2 Vettvangsathuganir
Fyrstu vettvangsathuganir gerði ég með það í huga að kortleggja stöðuna og átta mig betur á
hvar við sem heild stæðum er varðar efnivið, umhverfi og samskipti. Mig langaði að skoða
hvernig starfsfólk nálgaðist markmið flæðis og hvort fyrirfram ákveðin námsmarkmið ættu
heima í slíku fyrirkomulagi.
Á vettvangi hef ég bæði verið sem fluga á vegg og látið lítið fyrir mér fara og verið
þátttakandi í starfi. Hvort sem er hef ég skrifað niður í rannsóknardagbók um það sem fram
fer í starfinu. Ég hef skráð aðstæður, hvaða börn eru að leik, hvað þau eru að gera, hvað þau
segja og hvernig þau bera sig að. Einnig hef ég skrifað niður hvað fer fram með tilliti til
starfsmanna og hvernig stuðningi við leikinn er háttað. Í óformlegri vettvangsathugun þar
sem ég er áhorfandi af starfinu hefur mér betur tekist að fanga augnablikið og andrúmsloftið
eins og það birtist hverju sinni eins og Hafdís Guðjónsdóttir (2011) nefnir. Óformleg
vettvangsathugun fer þannig fram að maður skrifar niður það sem skilningarvitin okkar bjóða
okkur í aðstæðunum eins og þær eru. Því gætu gögn tveggja mismunandi rannsaka verið ólík
eftir því hvernig hver og einn upplifir aðstæðurnar (Philips og Carr, 2010).
3.3.3 Rýnihópar
Á haustmánuðum lagði ég til að fá að vera með á fundum með starfsmönnum hvers
aldurshóps fyrir sig. Rýnihópaviðtöl eru notuð í rannsóknum til að fá fram skoðanir margra í
einu um ákveðið málefni. Hópurinn þarf þá að innihalda fjóra til tíu einstaklinga (Sólveig
Karvelsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Í þessari rannsókn voru í upphafi að jafnaði
fjórir á hverjum fundi en ef mikil mannekla var til staðar þá annað hvort frestuðum við fundi
eða vorum þrír starfsmenn. Ég hitti hvern hóp þriðju hverju viku og tók opin viðtöl. Í opnum
viðtölum er notast við spurningalista um viðfangsefni rannsóknarinnar en þátttakendum
gefst kostur á að ræða út fyrir þann ramma sem lagt er upp með (Lichtman, 2013). Mér
fannst aðferðin tilvalin til að átta mig betur á stöðunni og hvaða atriði það gætu verið sem
hefðu áhrif á rannsóknarefni mitt. Í rýnihópa viðtölum leitast rannsakandi við því að ná betri
skilningi á viðhorfum og reynslu ákveðins hóps á rannsóknarefninu. Einnig eru rýnihópaviðtöl
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annars eðlis en einkaviðtöl þar sem umræðan og samskipti sem eiga sér stað í hóp geta vakið
upp hugmyndir sem hefðu ekki komið fram í viðtali við einn aðila (Lichtman, 2013).
Eftir áramót voru rýnihópar sameinaðir í einn hóp með vikulegum fundum. Þar skapaðist
enn meira rými til gagnaöflunar þar sem fleiri raddir fengu að njóta sín og frekari umræður
sköpuðust. Ég valdi að nota þessa aðferð vegna þess að ég tel mikilvægt að starfsfólk
leikskólans fái tækifæri til reglulegra sameiginlegra funda. Einnig var gagnlegt að fá fram
umræður, skoðanir og sameiginlega ákvarðanatöku sem sátt var um. Bloom (2002) ræðir
einmitt um mikilvægi reglulegra funda og gengur svo langt að segja þeir séu límið sem heldur
stofnununni saman. Þar skapist vettvangur til umræðna sem og markviss endurskoðun á
framförum. Fundir þurfa að vera markvissir og vel skipulagðir svo þeir skili árangri. Jafnframt
nýtti ég þann vettvang til að miðla fræðilegri þekkingu um flæði og hlutverk kennara í leik.

3.3.4 Tímalína gagnaöflunar
 Ágúst 2020: Ég byrjaði að halda rannsóknardagbók. Í fyrstu skráði ég færslur daglega
en þegar lengra leið á rannsóknina fækkaði þeim. Í lok nóvember 2020 gerði ég hlé á
skráningum í dagbókina fram yfir áramót.
 September 2020: Ég gerði vettvangsathugun nánast daglega í þrjár vikur, stutta stund í
senn og skráði hjá mér það sem fram fór á vettvangi.
 September- desember 2020: Ég hóf verkefnavinnu í flæðisstundum með börnunum,
ég skráði gögn með ljósmyndum og í rannsóknardagbók.
 Október 2020: Rýnihópaviðtöl hófust með hverjum hópi fyrir sig einu sinni í viku. Það
kom fyrir að mannekla eða aðrar aðstæður komu í veg fyrir að fundur yrði haldinn.
 Október 2020: Starfsaðstæður mínar breyttust og tók ég þá við deildarstjórn
leikskóladeildar. Samræður og stuðningur við starfsfólk varð tíðari sem ég skráði í
rannsóknardagbók.
 Desember 2020: Ég gerði tvær vettvangsathuganir sitt hvorn daginn.
 Desember 2020: Ég gerði breytingu á viðmóti skráningarkerfis sem notað er í
leikskólanum. Í stað þriggja aðskildra deilda sýnir viðmótið nú öll börn leikskólans sem
nemendur á einni deild.
 Janúar 2021: Ég átti í óformlegum samtölum við samstarfsfólk mitt um þróun flæðis og
það breytingaferli sem við vorum í. Ég óskaði eftir hugmyndum starfsfólks um það sem
þeim fyndist betur mætti fara í starfinu. Einnig kannaði ég viðmót starfsfólks við
breytingum á skráningarfyrirkomulagi leikskólans.
 Janúar 2021 Ég lagði til að rýnihópar fyrri annar yrði sameinaður í einn hóp.
Rýnihópafundir voru haldnir vikulega fyrir utan eitt skipti.
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 Janúar- mars 2021: Ég skrifaði í rannsóknardagbók færslur þrisvar til fimm sinnum í
viku. Breytingar gerðar á hópaskiptingum og samverustundum. Aldursskiptir hópar
lagðir niður.
 Febrúar- mars 2021: Ég gerði vettvangsathuganir daglega í 2-3 vikur í flestum rýmum
leikskólans.
 Mars 2021: Ég átti í óformlegum samtölum við starfsfólk þar sem ég spurði út í hvernig
þeim fyndist fyrirkomulagið.

3.4 Greining á gögnum
Gagnagreining hófst að mestu samhliða gagnaöflun á vettvangi og reyndi ég að bregðast við
því sem fram kom að ígrunduðu máli. Lichtman (2013) nefnir að gott er að lesa gögnin oft
yfir til að átta sig betur á því hvað þau eru að segja manni en það gerði ég nánast daglega. Ef
ég strandaði á einhverju og þurfti frekari leiðsögn leitaði ég í lesefni og fékk stuðning
leiðsagnarkennara. Einnig var mikla hjálp að finna í samnemendum mínum og kennurum við
Háskóla Íslands. Ég notaðist við almenna nálgun við gagnagreiningu. Ég byrjaði á að kóða
gögnin mín út frá því sem passaði inn í fræðilegan ramma rannsóknarinnar. Innan hvers kóða
raðaði ég gögnum og leitaðist við að greina hvað þau væru að segja mér og fann út frá þeim
nokkur þemu. Í almennri nálgun eru gögnin kóðuð og fundið út þemu af því sem fram kemur.
Þannig er leitast við að greina ákveðin þemu í gögnunum og flokka þau niður eftir ákveðnum
hugtökum. Þemun eiga síðan gefa hugmynd um hvað er að gerast á vettvangi og auðveldara
verður að átta sig á niðurstöðum og svara rannsóknarspurningunum (Koshy, 2010). Þau
þemu sem komu hvað sterkust fram í rannsókninni voru áhrif skipulagsbreytinga á samskipti,
virkni í leik og skipulögðu starfi í flæðisstundum. Jafnframt kom fram skýr merki þess hvað ég
sem faglegur leiðtogi efldist við gerð þessarar rannsóknar.
Ég skoðaði myndir sem teknar voru í daglegu starfi og börnum í leik. Einnig fór ég yfir
fréttabréf sem ég hafði sent út vikulega til foreldra. Ég las fundargerðir deildafunda ásamt
því sem ég hafði skrifað í dagbókina, bæði frásagnir samstarfsfólks og hugleiðingar mínar í
lok fundar. Ég notaðist við gögn sem ég safnaði á vettvangi í frá ágúst- desember 2020 þar
sem ég rannsakaði eigið hlutverk í flæðisskipulagi. Í janúar 2021 breytti rannsóknin um
stefnu en þar sem annað starfsfólk hafði verið fyrirferðarmikið í gögnunum mínum fyrir
áramót mun ég bera gögn forprófunar saman við gögnin eftir breytingar.

3.5 Siðferði Rannsóknarinnar
Á vettvangi rannsóknarinnar er starfsfólk meðvitað um þá þróunarvinnu sem á sér stað og
rannsóknarvinnu sem hefur verið unnin síðastliðin ár. Þrátt fyrir það er mikilvægt að afla
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samþykkis fyrir þátttöku. Í þessu tilviki var munnlegt leyfi fyrir rannsókninni komið frá
skólastjórnendum áður en þátttakendur samþykktu þátttöku.
Þessi rannsókn beinist að sjálfri mér og samstarfsmönnum mínum. Ég útskýrði fyrir
skólastjóra og samstarfsfólki mínu hvers eðlis rannsóknin væri. Ég sagði frá því hvernig ég
myndi afla gagna, með vettvangsathugunum, í rannsóknardagbók og rýnihópaviðtölum og
óskaði eftir þátttöku þeirra. Mér fannst mikilvægt að allir fengju nauðsynlegar upplýsingar
um rannsóknina svo þeir gætu tekið upplýsta ákvörðun um hvort þeir vildu taka þátt eða
ekki. Allir voru fúsir til þátttöku og fékk ég skriflegt leyfi bæði hjá skólastjóra og
samstarfsfólki.
Fyllsta trúnaðar er gætt um þátttakendur og verður nöfnum þeirra breytt í niðurstöðum.
Þess verður einnig gætt að persónugreinanleg gögn verða ekki notuð við gerð þessarar
rannsóknar án leyfis viðkomandi.
Í öllum rannsóknum geta komið upp siðferðileg álitamál. Í þessari starfendarannsókn er
litið til fjögurra megin reglna sem Sigurður Kristinsson (2003) ræðir um. Þær eru sjálfræði; að
þátttakendum er heimilt að hætta við þátttöku hvenær sem er á rannsóknartímabilinu.
Réttlæti; að gæta þess að það sama gangi yfir alla þátttakendur óháð stétt, stöðu, þjóðerni,
kyns o.s.frv. Velgjörðir; að gæta þess að áhætta þátttakenda verði ekki meiri en ábati
rannsóknarinnar. Skaðleysi; Að valda ekki þátttakendum skaða . Ég hef nálgast viðfangsefni
mitt og unnið úrlausnir þess með það í huga að koma niðurstöðum frá mér á sem
heiðarlegastan máta án þess að valda skaða á nokkurn hátt.
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4

Niðurstöður

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Byrjað er á því að segja frá
upphafi ferlisins þegar staðan var tekin og viðfangsefnið mótaðist. Þá verður sagt frá þeim
breytingum sem gerðar voru á starfinu í takt við markmið rannsóknarinnar og út frá mati á
því hvernig staðan var í upphafi. Að lokum verður sagt frá því hverju breytingarnar skiluðu og
hvaða áhrif ferlið hafði á mig sem faglegan leiðtoga og starfið í leikskólanum.

4.1 Mótun viðfangsefnis
Í upphafi rannsóknar haustið 2020 var ég með margar hugmyndir um hvað ég vildi skoða
nánar. Nokkrum mánuðum fyrr höfðum við tekið upp flæðisskipulag í leikskólanum sem leið
til að auka vellíðan barna og starfsfólks. Þegar flæðisskipulag fór í gang fann ég fyrir aukinni
vellíðan í starfi og minni streitu þar sem börnin voru ánægðari og minna var um
samskiptaörðuleika þeirra á milli. Mig langaði til að vinna áfram með flæði en var ekki alveg
viss um hvaða vinkil ég vildi taka. Þrátt fyrir aukna vellíðan í starfi fannst mér dagarnir renna
saman og hver dagur frekar tilbreytingarlítill. Faglegt starf og verkefni með fyrirfram ákveðin
námsmarkmið voru á undanhaldi og fannst mér erfitt að finna mitt hlutverk í flæðisskipulagi.
Margar færslur í rannsóknardagbókinni fjalla um mikilvægi þess í mínum huga að grípa
námstækifærin sem gefast í leik með börnum. Mig langaði að finna leið til að nýta tækifærin
betur og byrjaði á því að líta inn á við. Ég setti af stað þemaverkefni sem ég bauð uppá í
flæðisstundum, einbeitti mér að kveikjum í umhverfinu og var meira á gólfinu með
börnunum í leik. Í upphafi rannsóknarinnar skrifaði ég hjá mér:
Ég hef hugsað mikið um hversu vel flæðið hefur tekist hjá okkur. Börnin eru
glaðari en mikil hlaup og ærslagangur er á svæðinu. Mér hefur fundist svolítið
vanta upp á þátttöku starfsfólks, að kynna börnin fyrir einhverju skemmtilegu
eða grípa inní og beina leik/athöfn annað áður en allt fer í vitleysu (Dagbók 14.
ágúst).
Þegar ég var komin af stað með verkefnið varð ég vör við að fleiri starfsmenn væru á
svipuðum slóðum. Vísbendingar voru um að skilningur á hugmyndafræðinni um flæði væri
misjafn og jafnvel misskilinn innan starfsmannahópsins. Vettvangsathuganir gáfu til kynna að
þörf væri á áframhaldandi þróun flæðis innan vinnustaðarins. Svo virtist sem hugmyndir
starfsmanna snérust um algert frelsi barnanna til að ,,flæða“ óhindrað á milli rýma og þeirra
hlutverk væri að vera á staðnum án þess að leggja nokkuð fram til að hjálpa þeim að komast í
hugarflæði eins og Lilja benti á: ,,Ég veit ekkert hvað ég má gera án þess að hafa áhrif á
flæðið“.
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Eitt skipti þegar opið var á milli svæða og mörg börn voru komin inn í stofu hjá yngstu
börnunum kom skólastjórinn niður og spurði af hverju börnin væru þar inni þar sem aðlögun
væri í gangi. Svarið sem hún fékk frá Agnesi leiðbeinanda var: ,,Það er flæði, þá fara börnin
útum allt.“ Í óformlegum samtölum við starfsfólk bar einnig á ákveðnum leiða og þróttleysi
eins og sést í dagbókarskrifum mínum:
Ég upplifi að starfsfólk vilji leggja meira til í flæði en sé óöruggt um hvað megi
gera og hvað ekki. Starfsfólk segir mér að það viti lítið um flæði og staðan sé sú
að þau upplifa að hafa ekki tíma til að leita sér upplýsinga (Dagbók 6. október
2020).
Strax á haustmánuðum var ég farin að velta fyrir mér hvað það væri sem hefði áhrif á
óöryggi starfsfólks og gerði vettvangsathuganir til að átta mig betur á því. Ég hafði tekið eftir
því að starfsfólk einangraði sig við þá hópa sem það tilheyrði, bæði hvað varðar samskipti
milli samstarfsmanna og við þau börn sem tilheyrðu hópnum. Ég velti því fyrir mér hvort sú
þróun hefði orðið vegna óöryggis starfsfólks eða erfiðleika með að finna sitt hlutverk í
flæðisskipulagi. Í rannsóknardagbók skrifaði ég :
Starfsfólk er svo hópamiðað í öllu starfi. Mér finnst athygli starfsfólks miða að því
hvort barn sé í hópi A eða hópi B. Ef barn biður um aðstoð er kallað í kennara
hópsins frekar en að ganga í verkið. Líka í flæðisstundum. Í dag voru útbúnar
krukkur og gróðursett í þær. Einhverra hluta vegna var það bara ætlað öðrum
hópnum. Passað upp á að öll börn hópsins gerðu sitt og ekki var til meiri efniviður
til að gera fleiri. Ég hefði viljað sjá þetta gert með öllum börnunum sem hefðu
áhuga fyrir að taka þátt (Dagbók 2. október 2020).
Hópaskipting barnanna hafði jafnframt áhrif á tækifæri þeirra til að komast í flæði. Starfsfólk
sem tilheyrði hvorum hóp fyrir sig hafði misjafnan skilning á flæði, einbeitti sér að ,,sínum“
börnum og umhverfið sem og efniviður var ólíkur eftir stofum. Styrkleikar kennara voru ólíkir
en kennarar yngri barnanna voru sterkari í að búa til kveikjur í umhverfinu og útbúa
fjölbreytt verkefni á meðan eldri börnin fengu meiri stuðning við leikinn og starfsfólk var
meira á gólfinu með þeim. Eftirfarandi skrifaði ég í rannsóknardagbókina:
Í yngri barna stofunni er nóg um að vera. Margar kveikjur af viðfangsefnum og
mikið af sjónrænum skilaboðum og skráningum á veggjum. Börnin virðast sökkva
sér ofan í viðfangsefni sín og upplifa flæði (Dagbók 10.september 2020).
Í rannsóknardagbókin skráði ég einnig hjá mér aðstæður eldri barnanna þegar þau voru í
frjálsum leik:
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Rýmið er ekki nógu vel skipulagt með tilliti til umhverfis sem þriðja kennarans.
Hér er allt opið og mikil hlaup og erill. Þrír strákar virðast ekki finna sig í öðru en
ærslaleik. Einn starfsmaður situr með tveimur börnum og styður við leik en annar
starfsmaður situr einn við borð að púsla. Eftir nokkra stund þegar ærslaleikurinn
er orðinn of hávær að mati starfsmannsins sem situr við borðið bregst hann við.
Hann segir börnunum að hætta þessum látum og koma að púsla með sér. Við
þurfum að gera eitthvað í þessu (Dagbók 21. október).
Í vettvangsathugunum kom margsinnis fram að þegar tveir fullorðnir voru saman komnir í
hverju rými sköpuðust umræður milli þeirra og athyglin fór af því sem börnin voru að gera.
Oftar en ekki hef ég skrifað í dagbókin á þá leið að kennari sitji við borð og er að lita, perla
eða púsla án þess að neitt barn sé við þá iðju. Þegar ég kem inn í rýmið beinist athyglin að
mér. Í eitt skipti spurði ég starfsmann hvað börnin væru að gera á meðan hún litaði en Sigrún
sem er leiðbeinandi svaraði: ,,Þau eru bara að leika sér.“
Þarna áttaði ég mig á að því að innleiðing flæðis væri ekki fullunnin. Allar breytingar taka
tíma að festast í sessi og mikilvægt að halda áfram að styðja við þær og þróa áfram. Mér
fannst mikilvægt að jafna tækifæri barnanna til að upplifa flæði og stuðning við leik. Ég hef
trú á því að tækifærin liggi í því að styrkja mannauðinn og hvetja áfram til góðra verka sem
ein heild. Með þessari uppgötvun var rannsóknarefni mitt komið og ég ákvað að beina
rannsókninni að eflingu faglegs starfs í flæðisskipulagi og styðja við mannauðinn með mér í
það verkefni.

4.2 Breytingar á skipulagi
Miklar breytingar urðu á starfsumhverfi í lok október 2020 þegar ég tók tímabundið við
deildarstjórn. Breytingarnar komu óvænt og nokkur tími fór hjá mér í að setja mig inn í nýjar
aðstæður. Einnig var okkur gert að fækka stöðugildum um áramót en eins og áður sagði
hætti enginn en þrír deila með sér einu stöðugildi. Færra starfsfólk var á vettvangi
dagsdaglega og þörf á skipulagsbreytingum einnig þess vegna.
Starfsfólk hafði talað um óþægindi í viðmóti skráningarforrits sem við notum við skólann.
Ég brást við með því að sameina allan leikskólann undir eina deild í stað þriggja hópa. Forritið
bauð einungis uppá að merkja myndir af börnum í sama hóp. Ef náðist til að mynda ljósmynd
af börnum í sitthvorum hópnum í leik þurfti að velja á milli hvort barnið væri merkt. Eins með
skráningu máltíða, svefns og skilaboð til foreldra. Þetta var gert til að auðvelda alla skráningu
og merkingu mynda.
Því næst óskaði ég eftir því að við myndum halda deildarfundi einu sinni í viku sem yrðu
notaðir í gagnaöflun sem rýnihópaviðtöl. Ég byrjaði á því að ræða breytingar og breytingaferli
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þar sem við vorum rétt byrjuð í slíku ferli með innleiðingu flæðis. Á deildarfundum kynnti ég
fyrir starfsfólkinu niðurstöður vettvangsathuganna síðustu vikna og óskaði eftir hugmyndum
um hvernig við gætum haldið áfram að þróa flæði í leikskólanum okkar. Jafnframt kynnti ég
rannsóknarefni mitt fyrir starfsfólkinu og óskaði eftir samstarfi. Ég lagði mikla áherslu á að
staða okkar væri ekkert óeðlileg í ljósi þess hversu stutt við værum komin í breytingaferlinu.
Jafnframt lagði ég áherslu á að áframhaldandi þróun væri samvinnuverkefni okkar allra. Allar
hugmyndir, skoðanir og viðhorf væru virt og nýtt til umræðu, þannig mætti komast að
sameiginlegri niðurstöðu og ákvarðanir yrðu teknar út frá henni. Hér á eftir verður sagt frá
þeim breytingum sem hópurinn tók ákvarðanir um í sameiningu.
4.2.1 Matartímar
Í sameiningu ákváðum við á fyrsta fundi að byrja á því að útbúa matarskipulag þar sem
starfsfólk dreifðist á milli stofa og fékk því fleiri tækifæri til að skoða umhverfið í heild sinni
og skapa tengsl við öll börnin óháð hópum. Ég varð vör við að sumum fannst þetta skipulag
erfitt fyrstu vikurnar og vildu frekar vera í upprunalegri stofu með sinn hóp en aðrir voru afar
sáttir með tilbreytinguna. Þetta má sjá í tveimur dagbókarfærslum mínum:
Björg finnur fyrir óþægindum með þessar breytingar. Finnst betra að vera í
upprunalegu umhverfi með sínum hóp. Vonandi líður henni betur þegar meiri
reynsla er komin á skipulagið (Dagbók 23. nóvember 2020).
Lilja gaf sig á tal við mig í dag þar sem hún lýsti ánægju með matarskipulagið. Það
að breyta um umhverfi gæfi henni fleiri hugmyndir. ,,Einnig er það stór plús að fá
að kynnast yngri börnunum betur mér finnst ég meira einhvern vegin partur af
heildinni“ (Dagbók 14.janúar 2021).
Fyrra skipulag gerði ráð fyrir meiri blöndun starfsfólks en einhvern veginn hafði það æxlast
þannig með haustinu að starfsfólk hafði haldið sig innan sinna hópa. Breytingar á
matarskipulagi starfsfólks höfðu með tímanum jákvæð áhrif á að starfsfólk fann sitt hlutverk í
flæði skipulagi en í rýnihópaviðtali kom eftirfarandi fram í samtali við Jónínu (leiðbeinandi).
Hún sagði: ,,Mér finnst ég þekkja börnin betur og á þannig auðveldara með að nálgast þau á
þeirra leveli.“ Lilja (leiðbeinandi) var sammála Jónínu og bætti við: ,,Ég er ánægð með
skipulagið, þetta hefur gengið svo smurt og ég næ meiri tengingu við alla.“ Þarna sá ég hvað
heildin væri að hafa jákvæð áhrif á upplifun starfsfólks á eigin hlutverki og ákvað að gera
frekari breytingar sem snúa að meiri blöndun mannauðs og barna.
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4.2.2 Samverustundir
Samverustundir höfðu gengið misvel og starfsfólk upplifði stjórnleysi í þeim aðstæðum. Bæði
átti það erfitt með að halda stjórn á verkefnum sem voru lögð inn og upplifðu sig ekki njóta
samverustunda. Sama mátti segja um börnin sem höfðu mörg lítinn áhuga á
samverustundum. Ég velti því fyrir mér hvort starfsfólk væri of stýrandi þar sem mestur tími
fór í að benda börnum á að vera kyrr og hlusta. Í vettvangsathugun skrifaði ég:
Ég er stödd í samverustund með eldri hópnum. Börnin eru illa fyrir kölluð og
virðast ekki spennt fyrir því að setjast niður í samverustund. Mikill tími fer hjá
starfsfólki í að benda börnum á sitt sæti og vera ekki að pota hvert í annað.
Hvorki starfsfólk né börn virðast njóta stundarinnar. Efni stundarinnar virðist ekki
vera fyrirfram skipulagt þar sem starfsmaður byrjar á að spyrja börnin hvað þau
vilja gera í samveru. Það koma misjöfn svör og ekki allir sem fá sínu framgengt
(Dagbók 12. janúar 2021).
Ég gerði einnig vettvangsathugun í yngri barna hópnum sem skilaði svipuðum
niðurstöðum og úr eldri hópnum. Börnin voru óróleg og stöðugt að hnýta í hvort annað.
Börnin virtust þó spenntari að setjast niður en voru mjög upptekin af því hver sat hvar og
sýndu óánægju ef einhver sat ekki á réttum stað. Mikill tími fór þar af leiðandi hjá starfsfólki í
að skakka leikinn og passa upp á að enginn væri of nálægt öðrum. Af þessum 20 mínútum
sem samverustundin fær í dagskipulagi náðist í um fimm mínútur með hléum að halda
athygli barnanna. Til að bregðast við stöðunni lagði ég til að minnka hópa í samverustundum.
Í kjölfarið var ákveðið á deildafundi að prófa að skipta börnum niður í þrjá hópa í stað tveggja
og stytta samverustund í 15 mínútur. Í hverjum hóp væru færri börn og þeim skipt þvert á
aldur. Á fundinum ákvað starfsfólk hvaða börn yrðu saman í nýjum samveruhópum með tilliti
til þess hvaða börnum líði vel saman og að þau hefðu stuðning hvort af öðru. Mig langaði til
að skapa aðstæður fyrir börnin þar sem þau fengju frekari tækifæri til að læra hvert af öðru,
fengju næði til þess og nytu samverustunda betur. Einnig vildi ég skapa aðstæður þar sem
starfsfólk myndi upplifa meiri vellíðan og finndu fyrir því að þátttaka þeirra væri mikilvæg og
hefði tilgang. Í rannsóknardagbók hef ég skrifað:
Börnin eru að taka vel í þessa breytingu á samveru. Það er ákveðinn spenningur í
gangi og þau virðast eiga auðveldara með að átta sig á skipulaginu en þeir
fullorðnu. Ég hef verið að fylgjast með hvernig gengur og ég hef bara nokkuð
góða tilfinningu fyrir því að þessi breyting muni skila sér á jákvæðan hátt.
Starfsfólk er misvel undirbúið með hvað það ætlar að leggja inn eða hvað skal
gera í samverustund (Dagbók 18. febrúar 2021).
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Eftir samtal við þá þrjá lykilstarfsmenn sem eru í fullu starfi var ákveðið að hver og einn tæki
sér ákveðið hlutverk og færi á milli hópa með innlögn þrisvar í viku. Einn tók að sér að vinna
með vináttu vegna kunnáttu á því sviði, annar tók fyrir Lærum og leikum með hljóðin og sá
þriðji er með Lubba stundir en viðkomandi hefur unnið með það áður. Ég hvatti starfsfólk til
að nýta undirbúningstíma sinn til að undirbúa samverustundir fram í tímann svo auðveldara
væri að leysa það af ef til forfalla kæmi. Þessi skipulagsbreyting miðaði einnig að því að
styðja við starfsfólkið með það í huga að hjálpa því að komast út úr þeirri hópahugsun sem
virtist ríkjandi í öllu starfi. Jafnframt að fela þeim verkefni þar sem þau bæru ábyrgð og
finndu tilgang.
Vettvangsathuganir benda til þess að almenn ánægja sé með breytt fyrirkomulag
samverustunda. Starfsfólk nefnir að það hefur meiri stjórn á aðstæðum og að skipulagið
krefjist þess að þau séu undirbúin fyrir hverja stund. Í vettvangsathugun hef ég skrifað:
Starfsmaður situr á gólfinu með börnunum og les með þeim bók. Það virðast allir
vera að njóta stundarinnar. Börn og starfsmaður eru glaðleg á svipin. Börnin eru
róleg og áhugasöm og starfsmaður er afslappaður og gefur sér tíma í að spjalla
um myndirnar og útskýra orð sem þau spyrja um. Þetta er sannkölluð gæðastund
(Dagbók, 19. mars 2021).
4.2.3 Niðurfelling hópa eftir aldri
Þegar hér var komið sögu voru samverustundir byrjaðar í þremur litlum hópum og rýmin sem
þær fengu merktar með númerum. Sjá má í gögnum sem ég hef sankað að mér að börnin
voru fljót að nota númer rýma í daglegu tali. Til dæmis voru börnin farin að biðja hvert annað
um að koma í stofu 1, 2 eða 3 að leika. Starfsfólk átti hinsvegar erfiðara með að tileinka sér
það. Í rannsóknardagbók hef ég skráð:
Börnin nota númer stofa í stað heiti rýma. Þau eru svo fljót að tileinka sér nýja
hluti og virðast ekki eiga í neinum vandræðum með breytingar. Starfsfólk á frekar
í erfiðleikum með það og vísar í sífellu til heiti hópanna. Hvernig get ég eytt
þessum hópum sem sífellt virðast vera fyrir? (Dagbók 19. febrúar 2021).
Þar sem hópaskiptingar barna höfðu áhrif bæði á börn og starfsfólk var ákveðið að fella
niður hópaskiptingar eftir aldri sem voru rótgrónar í öllu starfi. Sú ákvörðun var sú eina í
ferlinu sem ég sem faglegur leiðtogi og stjórnandi tók, án þess að bera undir starfsmenn. Það
gerði ég vegna þess að ég hafði orðið vör við að hópaskiptingar væru ef til vill undirrót þess
að starfsfólk héldi sig innan síns þægindaramma. Upprunalegt flæðisskipulag hafði gert ráð
fyrir meiri blöndun barna og starfsfólks en skilaði sér ekki inn í starfið eins og lagt hafði verið
upp með.
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Eftir að ákvörðunin hafði verið tekin fór ég með hana inn á deildarfund og óskaði eftir
umræðu um útfærslu. Þar sköpuðust góðar umræður og voru flestir sáttir við að ráðast í þær
breytingar. Ég hef skrifað í dagbók eftirfarandi færslu:
Flestir tóku vel í þessar breytingar. Mér fannst ég þó skynja að einn starfsmaður
fylltist óöryggi en sagði ekkert um það. Mig grunar að viðkomandi taki þetta
eitthvað til sín sérstaklega þar sem sá starfsmaður er hvað mest hópamiðaður í
starfi (Dagbók 23. febrúar 2021).
Málinu lauk ekki á einum fundi og má sjá í gögnum mínum að ferlið hefur fengið ígrundun
og umræður í margar vikur. Upp kom sú hugmynd á deildafundi (rýnihópafundi) að breyta
nöfnum á heimastofum sem höfðu áður verið kenndar við hópa. Við höfum lagst í þá
þróunarvinnu í sameiningu og stefnum á að ný heiti rýma verði klár fyrir komandi skólaár.
Við erum að vinna með örnefni afrétta sveitarfélagsins, en þar sem þau eru mörg erum við
markvisst að fækka þeim sem koma til greina. Á fundum hafa komið fram skemmtilegar
pælingar þar sem lýðræði barna hefur komið við sögu. Arna kennari kom með þá hugmynd
að börnin fengu sjálf að kjósa um örnefni og hvaða rými fengju hvert nafn. Stefnt er að því,
að lokinni undirbúningsvinnu verður það í höndum barnanna að kjósa með lýðræðislegri
kosningu.
4.2.4 Útinám
Umræða hafði skapast á deildarfundum um að vilji væri fyrir því að gera breytingar á útinámi
sem miða að því að leikskólastarfsmenn sjái alfarið um það, án aðkomu grunnskóladeildar
eins og fyrirkomulagið hafði verið. Tveir starfsmenn tóku að sér nánari útfærslu á
námsmarkmiðum annarinnar í tengslum við útinámið, sem er að skoða lífbreytileika
umhverfisins. Á mynd 3 hér að neðan má sjá börn skoða með stækkunargleri hvort þau finni
eitthvað kvikt í umhverfinu sínu. Hér eru þau að rannsaka hvort einhver skordýr sé að finna.
Þessi mynd er tekin snemma á árinu og því ekki mikið um líf í umverfinu en börnin fylgjast
með og verða vonandi vör við það þegar líf fer að kvikna.
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Mynd 3. Lífbreytileiki í umhverfinu
Við stefnum á að halda áfram með útinám einu sinni í viku út skólaárið. Þar sem við erum
að vinna með lífbreytileika þá er af nógu að taka. Nú þegar hafa börnin útbúið pödduhótel
sem stendur úti á lóð og þau fylgjast með lífríki þess. Við höfum útbúið fulgahús og gefum
fulglunum. Næsta vetur ætlum við að halda áfram með útinám leikskólans og stefnum á að
fylgja stefnu grunnskólans í sambandi við námsmarkmið en aðlaga það að námi
leikskólabarna.

4.3 Ég sem faglegur leiðtogi
Í gegnum ferlið reyndi gífurlega á mig sem faglegan leiðtoga. Ég hafði ákveðna sýn á þá þætti
sem ég vildi breyta í starfinu og fann fyrir áhuga samstarfsfólks míns með að taka þátt í þeim
breytingum. Mér reyndist erfitt í fyrstu að hafa trú á sjálfri mér og taka ábyrgð á að leiða
verkefnið. Í fyrstu fann ég mér ekki stað að hluta til vegna þess að ég fór ekki með
deildarstjórn og réðst því ekki í þær breytingar sem mér fannst þurfa að eiga sér stað. Ég átti
í innri togstreitu vegna þess að ég hafði ekki áttað mig á því hvað breytingar taka langan tíma
og þurfa að þróast áfram í daglegu starfi. Þegar skilningur minn hafði aukist á breytingum og
breytingaferli náði ég betur að halda uppi faglegri sýn og styðja betur við starfsfólkið.
Þegar ég tók við deildarstjórn upplifði ég vanmátt í aðstæðum eins og sést á
dagbókarskrifum mínum:
Aðal stuðningurinn minn er farinn af vettvangi og ég tekin tímabundið við hennar
stöðu. Ég veit ekkert í minn haus! Hvað á ég að gera og hverju ber ég ábyrgð á?
Ég upplifi líka óöryggi í samstarfsfólki mínu og veit í raun ekkert hvernig ég á að
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bera mig að í nýjum aðstæðum. Mig vantar að hafa meiri trú á sjálfri mér
(Dagbók 26. október, 2020).
Ég tók mér nokkurn tíma í að setja mig inn í nýjar aðstæður. Ég lagði mig fram við að eiga í
jákvæðum og góðum samskiptum við starfsfólkið og byggja upp þá heild sem mér hafði
fundist vanta í starfsmannahópinn. Eins og áður sagði hafði hópaskipting barnanna gert það
að verkum að starfsfólk einangraði sig við þá hópa sem það tilheyrði. Í rannsóknardagbók hef
ég skrifað:
Hvernig get ég hjálpað starfsfólkinu út úr þessum þrönga ramma sem það hefur
skapað sér í leit að öryggi? Eða mér sýnist á öllu að ástæðan sé óöryggi og það
reynir að skapa sér aðstæður sem þau hafa stjórn á. Ein leið væri kannski að
skapa meiri heild innan leikskólans… (Dagbók 11. febrúar 2021).
Allar breytingarnar sem framkvæmdar voru miðuðu að því að skapa heild í
starfsmannahópnum. Breytingar á samverustundum og matartímum krafði fólk til að fara út
fyrir þægindarammann sem það hafði skapað sér og sjá þannig tækifærin sem blasa við í öllu
starfi. Með það markmið að leiðarljósi gætum við betur stutt við hvort annað og lært hvert af
öðru.
Ég tók stórt skref með því að kynna fyrir samstarfsfólki mínu hluta úr niðurstöðum
forprófun rannsóknarinnar sem snéri að hlutverki kennara í flæði. Í fyrstu hafði ég áhyggjur
af því að vekja upp óvild annarra í minn garð en það varð síður en svo. Með því náði ég að
vekja upp ákveðið traust starfsmanna þar sem starfsfólk upplifði skýra stefnu um hvert við
stefnum en jafnframt frelsi til að útfæra viðfangsefni eftir eigin höfði. Ég var einnig að velta
fyrir mér fræðum um faglegan leiðtoga og máta eigin færni og starf við þau. Ég hef skrifað í
rannsóknardagbók eftirfarandi:
Starfsfólk er að tjá mér það hvað því finnist gott að vita að hverju það gengur.
Einnig er ég að fá þau skilaboð frá skólastjórnendum að ég sé að hafa svo góð
áhrif á starfsmannahópinn. Það virkjast einhvern vegin allir með. Mér hefur verið
sagt að það sé vegna samskiptahátta. Kannski þarna komi inn siðferðislegi hluti
leiðtogans. Þeir þættir eru mér eru eðlislægir. Ég kýs að vera hrein og bein og
koma jafnt fram við alla, sjá styrkleika þeirra og koma þeim í farveg (Dagbók 31.
mars 2021).
Þau úrlausnarefni sem ég hafði fengið í hendur frá starfsfólki sem vörðuðu starfið í
heild sinni voru rædd á vikulegum fundum og útkljáð þar í sameiningu. Til dæmis þegar
starfsmaður kom til mín og ræddi hvað hann væri þreyttur á að vera sífellt að ganga frá eftir
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börnin og aðra kennara. Í lok dags væri allt í drasli sem lenti þá á fáum að ganga frá. Ég velti
þessu upp á rýnihópafundi og spurði opinna spurninga um hvernig þau sjá fyrir sér frágang í
flæði og passa upp á að í lok dags myndi það ekki lenda á fáum að ganga frá eftir daginn.
Starfsfólk kom með ýmsar hugmyndir og mátuðu þær við hópinn. Sumir töldu að þeir væru
hamlandi í flæði ef þeir væru sífellt að sjá til þess að börnin gengju frá eftir sig. Leikurinn færi
stundum frá einum efnivið yfir í annann og blandaðist. Eftir góða umræðu komumst við að
þeirri niðurstöðu að við myndum vera meira vakandi yfir því hvenær efniviður væri ekki
lengur í notkun og ganga frá honum sjálf eða hvetja börnin með okkur í verkið.
Ég fann vel fyrir því hversu miklu máli reglulegir fundir skipta og efldu mig í
leiðtogahlutverkinu. Ég skráði í dagbókina mína:
Ég eflist við hvern fund. Það koma svo margir góðir punktar og finn hvað þetta
faglega samtal er svo mikilvægt (Dagbók 3. febrúar 2021).
Ég fann fyrir miklu trausti í minn garð frá leiðsagnakennaranum mínum og
stjórnendum skólans. Í samskiptum mínum við þær fann ég á eigin skinni hvað það var sem
efldi mig til góðra verka. Ég fann fyrir miklu trausti í minn garð, á mig var hlustað og ég fékk
markvissa endurgjöf á því sem ég var að gera. Ég nýtti mér óspart þær aðferðir og lagði mig
fram við að taka eftir því sem vel er gert, veita endurgjöf og treysta starfsfólkinu.
Á þessu ári hef ég vaxið sem fagmaður og trú mín á sjálfri mér aukist til muna. Ég finn
fyrir því ég er öruggari við að takast á við erfiðar aðstæður og halda uppi faglegri sýn í
skólastarfinu. Á þessu ári höfum við starfsmannahópurinn upplifað erfiða tíma og áföll sem
ég hélt á tímapunkti að við kæmumst ekki í gegnum. Með sameiginlegri sýn hefur okkur þó
tekist að halda á lofti faglegu starfi.

4.4 Áhrif starfsfólk
Ofangreindar skipulagsbreytingar höfðu margvísleg áhrif á þróun flæðis og öryggi kennara í
hlutverki sínu. Starfsfólk efldist til muna, þeim jókst trú á eigin getu og fundu fyrir því að
þeirra framlag skiptir máli. Hér að neðan má sjá nokkur dæmi úr leikskólastarfinu fyrir og
eftir breytingar.
4.4.1 Samskipti
Fyrir breytingar hafði ég orðið vitni af því á vettvangi að starfsfólk gæfi leiknum lítinn gaum
og notaði þann tíma sem börnin voru að leik í önnur verkefni. Jafnframt hafði ég orðið vör
við að starfsfólk væri ef til vill of stýrandi og tækju ákvarðanir þvert á vilja barnanna. Í
vettvangsathugunum mátti greina ákveðna menningu á milli starfsfólks og barna þar sem sjá
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má hverjir taka ákvarðanir fyrir alla. Hér er eitt dæmi úr vettvangsathugun sem gerð var fyrir
breytingar:
Leikur er í gangi í öllum rýmum. Starfsmaður stendur upp og segir að nú eigi
hópur A að fara í útiföt því nú á að fara út. Tvö börn hætta við sína iðju en fimm
sitja eftir úr þeim hópi. Þau sem sitja eftir halda áfram leik sínum og virðast vera í
flæði. Starfsmaður ítrekar að öll börn í hópi A eigi að fara út og klippir á leik
barnanna. Börnin eru óánægð og tjá tilfinningar sínar með öskrum og reyna að
komast undan því að fara út. Ef ég væri ekki að gera vettvangsathugun hefði ég
bent starfsfólki á að það er val barnsins hvort það fari út fyrir eða eftir hádegi
(Dagbók 13. október 2020).
Á vikulegum deildafundum lagði ég til efni um þá þætti sem Csikszentmihalyi nefnir að
þurfa að vera til staðar þegar vinna á með flæði. Við ræddum um hvern og einn og
ígrunduðum hvar við stöndum, bæði hvað varðar starfið og eigin þátttöku. Við byrjuðum á
því að ræða samskipti og velta fyrir okkur styrkjandi og hamlandi samskiptum okkar við
börnin. Í því samhengi veltum við jafnframt upp aðstæðum í okkar starfi sem hefði áhrif á
samskipti okkar.
Eftir að við hófum vikulega deildafundi þar sem okkur gafst kostur á að ræða saman, taka
stöðuna og velta fyrir okkur viðfangsefnum mátti greina breytingar á samskiptum starfsfólks
við börnin. Með því að líta inn á við og horfa í eign barm mátti sjá að meiri virðing væri borin
fyrir börnunum sem hafði svo jákvæð áhrif á samskipti í víðara samhengi. Eins og Sigrún
nefnir á fundi þegar við höfðum verið að velta fyrir okkur eigin viðmóti:
Það skiptir svo miklu máli hvernig farið er að þeim. Ef ég kem inn og segi að nú
eigi allir að fara út þá mótmæla flestir. Ég myndi ekki vilja að einhver ákveði allt
fyrir mig, ég yrði líka pirruð (Rýnihópur 25. febrúar 2021).
Ígrundunin gerði það einnig að verkum að starfsfólk staldraði frekar við og skoðaði aðstæður
áður en það tók ákvarðanir. Það mátti einnig sjá að virðing fyrir leik barnanna jókst og
starfsfólk vandaði sig meira við að vera styðjandi fremur en hamlandi í leik.
4.4.2 Virkni í skipulögðu starfi í flæðisstundum
Eins og áður hefur verið sagt frá í mótun verkefnisins voru merki um að starfsfólk væri óvirkt
í daglegu starfi og fyndi fyrir óöryggi um hvað mætti leggja til án þess að hafa áhrif á flæðið.
Þegar ég byrjaði rannsóknina beindi ég sjónum að því hvernig ég gæti stuðlað að eflingu
faglegs starfs í flæði. Ég prófaði mig áfram með þemaverkefnum sem var í boði að taka þátt í

43

flæðisstundum. Ég lagði áherslu á að börnin yrðu ekki að taka þátt en það stæði þeim til
boða sem höfðu áhuga. Verkefnið var útfært með notkun KVL aðferðarinnar.

Mynd 4. Afrakstur fjöruferðar unnin með KVL aðferðinni
Á myndinni hér að ofan má sjá verkefni sem var unnið samkvæmt KVL aðferðinni út frá
fjöruferð leikskólans. Ég settist niður með börnunum nokkru áður en fjöruferðin var farin og
veltum við því fyrir okkur hvað hægt væri að finna í fjörunni og sjónum og hvað við þyrftum
að taka með okkur. Við útbjuggum stórt plakat þar sem börnin máluðu á fjöru og sjó. Því
næst fann ég myndir á vefnum af því sem börnin nefndu og þau festu inn á plakatið ásamt
ritmáli orðsins eftir því hvort hluturinn eigi heima í sjó eða á landi. Í ferðinni sjálfri tíndum við
allskyns fjársjóði, allt frá sandi, gróðri og skeljum yfir í lifandi hornsíli og krabba. Við tókum
afrakstur ferðarinnar með okkur í leikskólann til nánari rannsóknar. Við fræddumst um það
sem við fundum og leituðum að heiti þeirra hluta sem við þekktum ekki í bókum. Að lokum
festum við það sem við fundum í fjörunni á plakatið og merktum hvern hlut með ritmáli.
Plakatið var hengt upp á vegg í hæð barnanna þar sem þeim gafst áfram kostur á að skoða
það, koma við hlutina og rifja upp með aðstoð hvers annars og/eða starfsmanns.
Við notuðum sömu aðferð til að vinna áfram með fleiri þemu og völdum því næst
líkamann. Við byrjuðum á að velta fyrir okkur líkamshlutaheitum, sungum lög um
viðfangsefnið og lékum kennarastýrða leiki. Við bjuggum til plakat þar sem börnin strikuðu
eftir líkama kennara og fengu aðstoð við að teikna það sem þau vissu nú þegar að væri á
líkamanum. Við lærðum marga söngva um líkamshlutaheiti og lékum leiki og bættum inn á
plakatið reglulega orðum sem börnin uppgötvuðu að ættu heima þar. Börnin teiknuðu
myndir af líkamanum sínum og fengu aðstoð kennara til að skrifa inn þau orð sem þau
nefndu að tilheyra líkamanum.
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Börnin sýndu mikinn áhuga á að fræðast um hvað væri inni í líkamanum okkar og var
áveðið að leyfa verkefninu að fara þangað sem áhugahvöt barnanna leiddi þau. Í fyrstu var
ég hrædd um að við værum ekki búin að fara nóg í heiti líkamshluta til að festa þau inn í
orðaforða barnanna, þá var mér hugsað til hugmyndafræðinnar um flæði og tók ákvörðun
um að áhugi barnanna ætti að ráða för. Börnin útbjuggu í samvinnu við kennara, líkamsparta
og innyfli og rannsökuðu nánar hvernig þau virka. Skólinn á til líkan af manneskju þar sem
hægt er skoða helstu innyfli og raða þeim á réttan stað. Líkanið var sett inn í eitt leikrýmið og
börnin þreytast seint á að rannsaka innyfli. Verkefnið lifir enn góðu lífi og hefur bæst við
umfjöllun um einkastaði, hollustu, næringu og umhirðu. Hér að neðan má sjá brot af
verkefnum sem börnin útfærðu. Mynd 5 sýnir afrakstur útfærslu á beinum í hönd og
liðamótum. Börnin klipptu út eigin hönd og röðuðu rörum á spotta til að ná fram hreyfingu
fingra. Á mynd 6 er eftirlíking af lungum sem starfsfólk útbjó með það í huga að sýna fram á
hvernig lungun virka. Börnin gátu blásið í rörið sem fyllti plastpokana af lofti.

Mynd 5. Kallar fram hreyfingu handar
Mynd 6. Lungu

Niðurstöður benda til þess að þau verkefni sem ég lagði af stað með þegar ég velti fyrir
mér eigin hlutverki kveiktu neista hjá öðru starfsfólki. Ég tók fljótlega eftir því að
samstarfsfólk mitt hreifst með og komu með margar góðar hugmyndir að skemmtilegum
verkefnum sem hægt væri að bjóða uppá í flæðisstundum. Það má sjá í færslum sem ég hef
skrifað hjá mér að starfsfólk er almennt ánægðara í vinnunni og virkara til þátttöku:
Eftir fundinn í síðustu viku þar sem ég fór yfir niðurstöður forprófunar
rannsóknarinnar um hlutverk okkar er eins og öllum hafið verið gefin
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vítamínsprauta. Það eru allir svo glaðir og fullir af eldmóði um að gera betur en
áður. Við erum eitthvað svo samstillt og mikið ,,brainstorm“ í gangi. Meira svona!
(Dagbók 11. febrúar 2021)
Þegar þessi verkefnavinna fór af stað mátti sjá að starfsfólk efldist og styrktist í að
framkvæma hugmyndir sínar. Það nýtti betur undirbúningstíma sinn í að leita eftir
hugmyndum og taka til þann efnivið sem þurfti við framkvæmd verkefnanna með börnunum.
Við lok rannsóknartímabilsins mátti sjá miklar breytingar á virkni starfsfólks sem tók meiri
þátt í starfi með börnunum. Samstarfsfólk mitt tók því fagnandi að hafa eitthvað fyrir stafni
og fór að prufa sig áfram og kynna fyrir börnunum margvíslegan efnivið. Undirbúningstímar
urðu markvissari, betur nýttir og starfsfólk upplifði stuðning hvort frá öðru. Eins og fram kom
á fundi þegar Lilja (leiðbeinandi) sagði:
,,Ég var alltaf svo lost með hvað maður ætti að gera með börnunum. Þetta var
meira svona að gera eitthvað, nú er ég bara með ákveðið verkefni sem ég
stúdera og sinni því. Nú veit ég líka hvað ég get gert í undirbúningstímanum
mínum“ .
Hér að neðan má sjá örlítið brot af hugmyndum starfsfólks sem framkvæmdar voru.
Áður en rannsókn hófst hafði lítið borið á að starfsfólk kæmi með hugmyndir að verkefnum í
flæði. Starfsfólk hafði boðið fram efnivið með tilliti til ákveðins verkefnis sem kröfðust því að
allir innan hvers hóps tækju þátt óháð áhuga barnanna. Þarna mátti sjá að áhrif fyrri
hópaskiptingar hafði staðið í vegi fyrir starfsfólki í flæðisstundum. Í flæði er gert ráð fyrir að
áhugahvöt barna leiði þau áfram og með breytingum sem framkvæmdar voru breyttist
áherslan. Starfsfólk bauð fram efnivið og mörg spennandi verkefni í boði fyrir þau sem hefðu
áhuga fyrir því.
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Mynd 7. Tannburstun
Á mynd 7 má sjá barn æfa sig í að nota tannbursta. Um er að ræða bretti sem starfsmaður
hefur útbúið og límt á það mjólkurfernu tappa til að mynda tanngarð. Í boði var að æfa sig í
að munda tannbursta með tannkremi, með aðstoð starfsmanns. Flest börnin tóku þátt og
gátu gleymt sér við athöfnina.

Mynd 8. Litrík fótspor
Á mynd 8 má sjá börnin búa til málverk með tánum. Í upphafi voru notaðir pokar til að kanna
hvernig fótsporið var öðruvísi en áhugahvöt barnanna fékk tækifæri til að leiða þau áfram í
að nota berar tærnar. Hér er verið að kanna aðrar leiðir til þess að skapa með öðrum
líkamshluta en höndum. Börnin voru mjög áhugasöm í þátttöku og komust færri að en vildu í
einu. Þeir sem höfðu áhuga komust þó allir að á endanum.
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Mynd 9. Tilraun með maizenamjöl og vatn
Á mynd 9 eru börnin að gera tilraunir með Maizenamjöl og vatn, finna hvernig áferðin verður
þegar efnin blandast saman. Einnig kom starfsmaður með þá hugmynd að nota „blacklight“
til að sjá hvernig efnið lýsir í myrkri.
4.4.3 Virkni í leik með börnum
Vanþekking starfsfólks á eigin hlutverki í leik barna og á meðan honum stendur
endurspeglaðist í því að á meðan börnin léku sér, snéru starfsmenn sér að öðrum verkum. Í
rýnihópaviðtölum kom þó fram að starfsfólk sagðist meðvitað um mikilvægi leiksins og að
leikur væri námsleið barnsins en í vettvangsathugun mátti sjá að leikur var látinn afskiptur
nema ef leikur varð of ærslafullur að mati kennarans. Snemma í ferlinu skrifaði ég í
rannsóknardagbók eftirfarandi færslu:
Í dag var leikur stoppaður af í útiveru. Þrír drengir, fimm ára voru komnir í flæði í
hlutverkaleik og var ég að fylgjast með þeim og reyna að átta mig á og meðtaka
það sem fram fór. Yngri drengur, þriggja ára reynir að ná athygli hinna með
ljónsöskrum. Eldri drengirnir virða hann í fyrstu ekki viðlits þangað til þeir segja
,,Það er ekkert ljón í þessum leik“. Þarna voru þeir eldri að verja leikinn sinn fyrir
þeim yngri og vildu ekki hleypa honum inn. Sá yngri gefst ekki upp og fer að
stríða hinum og trufla þá í sífellu. Að lokum fer hann að skæla en þá bregst
starfsmaður við með því að ávíta þá eldri fyrir að leyfa ekki öllum að vera með í
leik. Það sem ég sá þarna var að starfsmaðurinn var ekki búinn að fylgjast með
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leiknum og vissi ekkert hvað var í gangi en brást strax við þegar átök urðu og þá
með vanvirðingu fyrir leik barnanna (Dagbók 20. ágúst 2020).
Börnin voru mjög áhugasöm þegar ég sem rannsakandi fór á gólfið með börnunum og
tók þátt í leiknum. Einnig upplifði ég og sá að börnin sóttust meira í þá starfsmenn sem gáfu
sig að þeim og tóku þátt í leik þeirra. Eftir breytingar mátti sjá að starfsfólk gaf leik barnanna
meiri gaum og lagði sig fram við að skoða og styðja við leikinn. Merki voru um að leikurinn
öðlaðist nýja merkingu í augum sumra starfsmanna og mikil ígrundun átti sér stað. Í
rannsóknardagbók hef ég skrifað eftirfarandi:
Lilja kemur reglulega til mín til að ræða hvað er að gerast í leik barnanna. Mér
finnst á henni að það sé að kvikna á perunni hjá henni. Hún nefnir atriði eins og
mismunandi aðferðir til að komast inn í leik og fylgist vel með hvenær þörf er á
hennar stuðningi og veit þá frekar hvernig hún ætti að fara að (Dagbók 26. mars
2021).
Niðurstöður benda einnig til þess að starfsfólk varð virkara í leik með börnunum í ferlinu.
Eftirfarandi eru setningar sem ég skráði í einni vettvangsathugun, þar sem ég sat fyrir utan
leikrýmið og var hurðin hálf lokuð. Ég vildi síður að nærvera mín myndi trufla aðstæður svo
ég hélt mig fyrir utan rýmið og hlustaði á samskipti starfsmanna og barna í leik. Bókstafurinn
B stendur fyrir barn og S1 og S2 eru starfsmenn sem tóku þátt í leik barnanna:
Tveir starfsmenn sitja á gólfinu í einu rými leikskólans. Hurðin er hálf opin og ég
sé inn til þeirra en vil ekki vekja athygli á mér af ótta við að trufla leikinn sem er í
gangi. Ég heyri að það er læknisleikur í gangi þar sem starfsmennirnir eru
sjúklingar og börnin leika sínar kúnstir við að lækna þá.
B: Þú ert með rosa mikinn hita, ég skal lækna þig!
S1: Æii hvað geturðu gert fyrir mig í því
B: Þú mátt fá stíl í rassinn
S1: En ég er orðin svo stór að ég get alveg kyngt meðulunum mínum
B: Ókey hérna eru þau
S1: Gæti ég fengið vatn með?
B: Svo ertu og líka veik í fætinum, þið báðir (á við báða starfsmenn)
S2: Þarf ég að fara í röntgen
B: Já taka mynd af beininu þú ert fótbrotin og við verðum að setja svona hart til
að lækna það. (Vettvangsathugun 19. mars 2021).
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Í leiknum má sjá áhrif líkamaverkefnis skína í gegn. Þegar við veltum fyrir okkur líkamanum
var hann meðal annars skoðaður út frá röntgen myndum svo barnið vissi hvað starfsmaður
átti við.

4.5 Umhverfið
Einn þáttur sem vert er að velta fyrir sér og ígrunda nánar í flæðisskipulagi er umhverfið.
Vettvangsathuganir höfðu sýnt fram á að mikill munur var á milli rýma leikskólans eftir því
hvar styrkur starfsmanna lá. Í annarri stofunni voru margar kveikjur til leiks og rýmið
aðlaðandi fyrir börnin. Í hinni stofunni var meiri stuðningur við leikinn viðhafður og minna
hugsað um umhverfi sem þriðja kennarann. Við tókum viðfangsefnið fyrir á fundum og
rýndum nánar í hvað við gætum gert til að bæta rýmin. Þar skapaðast vettvangur til að velta
fyrir sér misræmi rýma og kasta fram hugmyndum. Margar góðar uppástungur komu fram og
voru framkvæmdar á vettvangi.
Starfsmaður sem hafði áður tilheyrt eldri barna hópnum kom að máli við mig og ræddi að
hana langaði til að gera betrum bætur á eldri barna stofunni. Ég hvatti hana til að leita
aðstoðar hjá öðrum starfsmanni sem var mjög hugmyndaríkur. Þegar á leið fann ég að hún
þurfti stuðning til að ýta breytingum í framkvæmd og hvatti þann hugmyndaríka með í
verkið. Þá fór að bera á því að starfsfólk vildi síður stíga inn á svæði annarra og breyta
einhverju. Þarna áttaði ég mig á því að hópahugsun starfsfólks stóð í vegi fyrir breytingum á
umhverfinu einnig. Ég brást við þessu með að ræða nánar á rýnihópafundum að rými
leikskólans væri okkar allra að breyta og hafa áhrif á, þar sem hópaskiptingar eru ekki lengur
við líði þá værum við að nýta öll rými og hefðum frelsi til að líta á umhverfið í heild.
Breytingar á skipulagi í matmálstímum og samverustundum urðu til þess að starfsfólk
öðlaðist aðra sýn á umhverfið sitt. Jafnframt tóku þau eftir atriðum og veltu upp
hugmyndum sem gætu skipt máli og stutt við að barn komist í flæði. Þegar starfsfólk hafði
komist út úr þeirri hópahugsun sem hafði myndast mátti sjá að styrkleikar starfsmanna
jöfnuðust út í öll rými leikskólans. Á deildafundum hafði ég lagt áherslu á að við værum öll að
vinna að sameiginlegu markmiði og hvert rými leikskólans væri okkar að breyta, koma með
hugmyndir og ákveða hvernig við vildum hafa leikskólann okkar. Eftir deildafund þar sem
ræddir voru þeir þættir sem þyrftu að huga að í flæði hef ég skrifað:
Það er rólegt í leikskólanum eins og er þar sem tveir yngri hóparnir fóru á
bókasafnið. Ég sé og heyri að starfsfólk er að leita til hvers annars og velta upp
hugmyndum um hvað sé hægt að gera við rýmið til að það styðji betur við leik.
Það er svo frábært að sjá þessa liðsheild sem hefur skapast innan
starfsmannahópsins (Dagbók 17. febrúar).
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Umræður á rýnihópafundum styðja við þetta eins og Sigrún nefnir í eitt sinn:,, Það er svo
gaman að sjá hvað aðrir eru að gera, maður fær svo margar nýjar hugmyndir“. Fleiri taka
undir og sjá kostina í að hjálpast að. „Saman getum við svo margt“ (Lilja, leiðbeinandi).
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5

Samantekt

Rannsóknarspurningarnar sem leiddu rannsóknina voru: Hvernig get ég stuðlað að eflingu
faglegs starfs í flæðisskipulagi? og: Hvernig get ég sem faglegur leiðtogi stutt við
samstarfsfólk mitt að finna sitt hlutverk í flæðisskipulagi?
Ég byrjaði á því að skoða sjálfa mig í aðstæðum og prófa mig áfram í stuðning við leik, búa
til kveikjur í umhverfinu og leggja inn verkefni í flæðisstundum. Með þá reynslu ásamt því að
nýta mér fræðin gerði ég breytingar sem miðuðu að því að efla liðsheild hópsins. Þær
breytingar voru að hefja vikulega deildarfundi og nota þann vettvang til fræðslu, ígrundunar
og samráðs. Breyta skipulagi matmálstíma og samverustunda ásamt því að vinna að
niðurfellingu hópa leikskólans. Einnig voru gerðar breytingar á fyrirkomulagi útináms.
Breytingarnar höfðu jákvæð áhrif á eflingu faglegs starfs í leikskólanum. Starfsfólk varð
virkara í að útvega börnum efnivið, kanna nýjar aðferðir og hluti ásamt því að aðlaga
umhverfið með tilliti til stuðnings flæðis. Einnig eru vísbendingar um að starfsfólk þekki betur
eigið hlutverk í flæðisskipulagi. Starfsfólk varð öruggara, framkvæmdi hugmyndir sínar og tók
meira þátt í leik barna en áður.
Niðurstöður sýndu að innleiðing flæðis í daglegt starf er ekki lokið þó hafin sé. Breytingar
á daglegum venjum taka tíma og mikilvægt er að halda áfram að þróa flæði innan leikskólans
með starfsmannahópnum. Vísbendingar eru um að skýr stefna, með reglulegum fundum og
hvata til ígrundunar á eigin athöfnum hafi jákvæð áhrif á öryggi starfsfólks í hlutverki sínu í
flæðisskipulagi.
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6

Umræður

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar í tengslum við fræðilegt
samhengi sem hún byggir á. Í gegnum ferlið leitaði ég svara við eftirfarandi spurningum
Hvernig get ég stuðlað að eflingu faglegs starfs í flæðisskipulagi? og Hvernig get ég sem
faglegur leiðtogi stutt við samstarfsfólk mitt að finna sitt hlutverk í flæðisskipulagi?

6.1 Helstu niðurstöður
Helstu niðurstöður sýndu fram á að innleiðing flæðis er skammt á veg komin í leikskólanum.
Afar mikilvægt er að við höldum áfram að þróa starfshætti okkar í daglegu starfi og læra af
reynslunni. Breytingar og breytingaferli þróast með þeim starfsmönnum og stjórnendum
sem taka þátt. Við getum alltaf gert betur og sniðið starfið að þörfum okkar hverju sinni. Eins
og Hine (2013) nefnir þá er félagslegur veruleiki í stöðugri þróun og tekur breytingum eftir
því. Síðastliðið ár og þátttaka allra starfsmanna í þróun flæðis hefur verið mikilvægur hlekkur
í okkar keðju sem styrkist jafnt og þétt.
Samkvæmt Csikszentmihalyi (1990;1997) gengur flæði m.a. út á að hægt sé að sökkva sér
af einskærum áhuga í viðfangsefni sín og gleyma stund og stað. Hlutverk starfsfólks í
flæðisskipulagi miðar þannig út frá því að koma auga á og veita börnum tækifæri til að dýpka
og auðga þekkingu sína. Það er gert með styðjandi viðmóti sem hvetur til flæðis, bjóða fram
efnivið og aðlaga umhverfið svo það styðji betur við að barn komist í flæði í leik. Börnin fá
þau tækifæri ef starfsfólk hefur þekkingu á flæði og leik og nýtir sér hana á vettvangi. Líkt og
aðrar starfendarannsóknir hafa bent á hefur aukin fræðsla skilað árangri í starfi (Sigríður
Þorbjörnsdóttir, 2020; Guðlaug Árnadóttir, 2020; Sigurborg K. Kristjánsdóttir og Rúnar
Sigþórsson, 2009). Fræðsla um flæði og leik ásamt ígrundun og umræðum studdi við
starfsfólk sem mátti greina í auknu sjálfstrausti þeirra. Þetta mátti sjá meðal annars á því
hvernig virkni starfsmanna jókst við að útvega börnunum efnivið og í nýtingu umhverfisins til
stuðnings við flæði. Niðurstöður bentu jafnframt til þess til þess að fagleg nálgun sem felur í
sér að ígrunda eigin störf út frá fræðum og fyrirfram ákveðin námsmarkmið eigi vel heima í
flæðisskipulagi. Þegar byrjað var á þemaverkefnum mátti greina áhuga starfsfólks til þátttöku
og virkni þeirra jókst.
Einnig voru vísbendingar um að starfsfólk bar meiri virðingu fyrir leik barnanna, ígrundaði
frekar eigin starfshætti og lagði meiri áherslu á að beina athyglinni að leik barnanna heldur
en fyrir breytingar. Það má ætla að starfsfólk hafi orðið meira meðvitað um leikinn sem
töfrandi stund og áttað sig betur á möguleikum til að kenna börnum í gegnum leik, eins og
kom fram í rannsókn Ingibjargar Óskar Sigurðardóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2012). Bæði
hvað varðar að koma auga á námstækifærin sem felast í leik barna, sem og viljann til að
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draga lærdóm af börnunum. Þetta endurspeglar mikilvægi fagmenntunar í
leikskólakennarafræðum til að halda á lofti þeirri faglegu sýn sem rannsóknir fortíðar hafa
leitt af sér. Mikilvægt er að halda uppi faglegu starfi í leikskólum í takt við þá stefnu sem
stjórnvöld ætla leikskólum. Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 og Aðalnámskrá leikskóla
(2011) er lögð áhersla á að nám barna á leikskóla aldri fari fram í gegnum leik. Til þess að það
geti orðið er mikilvægt að stjórnun og starfshættir leikskólans séu til þess fallnir að ófaglært
starfsfólk hafi tök á að tileinka sér þekkingu á leik. Það reynir þar af leiðandi enn meira á
faglegan leiðtoga að miðla og fræða samstarfsfólk sitt um flæði og leik. Í þessari rannsókn er
stór hluti starfsmanna leiðbeinendur og tveir kennarar eru með menntun frá heimalandi
sínu. Þó að kennarar hafi menntun þarf að fræða allt starfsfólk um þá stefnu sem ákveðið
hefur verið að vinna eftir og halda fast á spöðunum.
Greinilegt var að vikulegir fundir voru einn mikilvægasti hlekkurinn í rannsókninni og
breytingaferlinu. Tækifæri til ígrundunar og miðlun þekkingar styður við starfsfólk á
vettvangi. Að því sögðu tek ég undir staðhæfingu Bloom (2002) sem segir að reglulegir fundir
séu límið sem heldur stofnunni saman. Það kom greinilega í ljós í ferlinu sem hér hefur verið
sagt frá. Faglegt samtal er svo mikilvægur þáttur þegar fagfólk vinnur í þróun fagmennsku
sinnar. Það er ekki síður nauðsynlegt þegar stór hluti leikskóla starfsmanna eru
ófagmenntaðir.
Ég sem faglegur leiðtogi gegndi lykilhlutverki í ferlinu. Einn liður í því var að ég nálgaðist
viðfangsefnið sem sameiginlegt verkefni allra starfsmanna leikskólans. Með því skapaðist
liðsheild innan starfsmannahópsins sem um leið jók virkni þeirra til þátttöku bæði í
skipulögðu starfi sem og í leik. Spillane (2006) nefnir einmitt að slíkt gerist með góðri forystu,
að félagslegur kraftur myndist innan starfsmannahópsins.

6.2 Stjórnun og fagleg forysta
Rannsóknir hafa sýnt að hlutverk faglegs leiðtoga sé afar mikilvægt þegar framþróun á sér
stað innan skólastofnana (Hopkins o.fl., 2014; Seashore Lois o.fl., 2010). Faglegur leiðtogi ber
með sér eiginleika sem hvetur mannauðinn áfram og heldur á lofti þeirri sýn sem stefnt er
að. Mín tilfinning er sú að í þessari rannsókn hafi töfrarnir gerst þegar samstarfsfólk mitt
fann að þeirra hugmyndir væru alveg jafn mikilvægar og stjórnenda og áttu rétt á umræðu,
ígrundun og framkvæmd.
Samkvæmt íslenskum stjórnvöldum er skortur á leikskólakennurum (Stjórnarráðið, e.d.).
Það á einnig við um leikskólann þar sem rannsóknin var framkvæmd. Hjá okkur starfar
allskonar fólk með allskonar styrkleika. Við erum margbreytilegir einstaklingar og fólk jafnvel
með misjafna reynslu og menntun á sviði leikskólastarfs. Einnig starfar við skólann erlendir
kennarar sem hafa sótt menntun í sínu heimalandi. Þarna fléttast saman ólík gildi og

54

menning sem hefur áhrif á hvernig einstaklingar starfa saman í stóra samhenginu eins og
Jorde-Bloom (2000) kemur inn á. Í starfi leikskólakennara er oft talað um að beita
hyggjuvitinu í starfi en þetta svokallaða hyggjuvit er misjafnlega staðsett þegar gildi og
viðmið starfsmanna eru ólík. Það má því ætla að í slíku umhverfi sé mikil þörf á faglegum
stjórnunarháttum sem halda utan um þau gildi og framtíðarsýn sem lagt er upp með í
leikskólastarfinu.
Leiðin sem ég valdi að fara í rannsókninni var að hvetja til liðsheildar og veita starfsfólki
grundvöll til að byggja á með fræðslu og stuðningi. Sú leið virtist afar áhrifarík og kom af stað
einhverjum félagslegum krafti eins og Spillane (2006) orðar að gerist þegar góð forysta er
veitt. Sú stefna að halda á lofti faglegri sýn á vikulegum fundum, í stöðugum óformlegum
samtölum og virkri endurgjöf skilaði sér í auknu trausti til mín sem stjórnanda. En traust er
einn aðal grundvöllur þess að fólk fylgi veittri forystu (Kotter, 2012; Sergiovanni, 2009). Ég
studdist við aðferðir þátttökustjórnunar þar sem fræðin segja að meiri líkur séu á því að
breytingum sé framfylgt ef viðkomandi hafi tekið þátt í að móta þær (Jorde-Bloom, 2000).
Því má segja að valdefling hafi orðið, þar sem með tímanum tók starfsfólk meiri ábyrgð á
eigin viðhorfum og þátttöku í starfi. Þær aðferðir sem ég beitti skiluðu sér inn í daglegt starf
og hægt var að merkja jákvæðar breytingar á viðhorfum starfsfólks til sjálfs síns,
samstarfsfólks og til barnanna.
Ég lærði mikið af ferlinu og efldist sem fagmaður en ekki síst á persónulegan máta. Ég
fann hvað siðferðisleg sjónarmið skipta máli þegar horft er til faglegs leiðtoga. Það skiptir
miklu máli að vera hreinskilinn, traustur, gefa skýr skilaboð um hvert stefnt er og að
starfsfólk viti að hverju það gengur.

6.3 Leikur
Í upphafi rannsóknarinnar mátti sjá ákveðna samsvörun með rannsókn Söru Margrétar
Ólafsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2017). Á vettvangi komu fram vísbendingar um að
tvískiptrar menningar gætti í leikskólanum, að þar væri barnamenning og fullorðinsmenning.
Menningarmuninn mátti helst sjá í hversu dræma athygli börnin fengu í leik og á meðan á
honum stóð. Munurinn birtist jafnframt í því að starfsfólks skipti sér alla jafna lítið af leiknum
nema hann væri orðinn of hávær að þeirra mati eða að til árekstra kæmi.
Eins mátti finna vísbendingar um að þekking starfsfólks á leik væri af skornum skammti
þó að það gerði sér almennt grein fyrir mikilvægi leiksins og vægi hans í dagskipulagi. Þegar
kom að þeirra hlutverki á meðan leik stendur eða varðandi stuðning við leik, bar á óöryggi
sem endurspeglaðist í vanvirkni og vanvirðingu fyrir leiknum. Svipaðar niðurstöður hafa sést
áður í íslenskri rannsókn Ingibjargar Óskar Sigurðardóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2012).
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Samkvæmt fyrirliggjandi rannsóknum, Aðalnámskrá leikskóla og lögum um leikskóla nr.
90/2008 er lögð áhersla á að leikur sé námsleið barnsins. Staðan er þó sú að í íslensku
samfélagi er meirihluti starfsmanna í leikskólum ófaglærðir og því ekki hægt að ætlast til þess
að allir kunni að styðja við leik eða átta sig á hvað fari fram í leiknum. Þarna kemur aftur inn
mikilvægi þess að miðla þekkingu til ófaglærðs starfsfólks svo hægt sé að halda uppi því starfi
sem leikskólum er ætlað eins og þróunarverkefnið Leyndarmál Rauðhólsgleðinnar (2019)
vann með.
Með þeim breytingum sem ráðist var í höfum við náð að þróa starfshætti sem leiða til
úrbóta í starfi en það eru einmitt aðalmarkmið starfendarannsókna (Hafdís Guðjónsdóttir,
2013; Hine, 2013; McNiff og Whiterhead, 2006). Aðal áhrifaþáttur í breytingu á viðhorfum
starfsmanna til leiksins voru fræðsla, ígrundun og umræður. Með því að miðla þekkingu,
ræða saman um leikinn og hvetja til ígrundunar náðist að sá frækornum sem með stuðningi
samstarfsfólks eru farin að spíra. Eftir breytingar mátti sjá að starfsfólk gaf sig meira að leik
barnanna og ígrundaði frekar hvað væri að eiga sér stað og efldi þannig þekkingu sína.
Vísbendingar voru um að starfsfólk bæri meiri virðingu fyrir leik barnanna og gæfi honum
aukið vægi í daglegu starfi. Niðurstöður gáfu jafnframt til kynna að starfsfólk lagði sig fram
við að átta sig á því hvað væri að gerast í leiknum. Tók frekar eftir því hvaða aðferðir börnin
voru að nota til að hefja leik og komast inn í leik með öðrum sem var þegar hafinn.

6.4 Flæði
Í upphafi rannsóknarinnar var komin nokkurra mánaða reynsla á innleiðingu flæðis í
leikskólanum. Eins og áður hefur verið rætt þá þótti mér vanta upp á faglegt starf þar sem
lítið var um að vera og dagarnir runnu saman í eitt. Mig langaði til að skapa meiri gleði í
leikskólanum og virkja hugmyndir mínar áfram. Ég var í fyrstu óörugg um hvernig ég gæti
komið inn meira faglegu starfi án þess að trufla flæði barnanna. Með það að leiðarljósi lagði
ég af stað í að vinna með þemu. Það að ég valdi þemavinnu var meira hugsað til þess að
minnka flækjustig eigin hugsana og taka fyrir eitthvað eitt þema í einu. Þegar ég las mér
meira til sá ég að þemavinna er tilvalin í flæðisskipulagi. Ég lagðist í lesefni um flæði og komst
að því að hlutverk kennara í flæði er mjög mikilvægt og í raun langt frá því sem ég hafði gert
mér grein fyrir (Leyndarmál Rauðhólsgleðinnar, 2019). Ég fann fljótt að samstarfsfólk mitt
virkjaðist með mér og sýndi þátttöku áhuga. Þegar ég áttaði mig á því að sama óöryggið væri
að hrjá samstarfsfólk mitt gerði ég mér grein fyrir því að við þyrftum að halda áfram að þróa
okkur í flæði og að starfsfólkið þyrfti stuðning til þess. Þarna sá ég mikilvægi faglegs leiðtoga
að halda utan um hópinn og leiða hann áfram í átt að markmiðum eins og Kotter (2012) og
Sergiovanni, (2009) ræða um.
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Hugmyndafræðin að baki flæði gengur mikið út á það að skapa börnum umhverfi og
efnivið sem leið til að auka möguleika á hugarflæði. Margir þætti koma þar að eins og
Csikszentmihalyi, (1990; 1997) nefnir en aðstæður á vettvangi bentu til þess að starfsfólk
væri að misskilja hugmyndafræðina sem mér þótti þörf á að leiðrétta. Starfsfólk tengdi flæði
við að börnin fengju að flæða óhindrað um húsið en ekki það hugarflæði sem sóst er eftir
með flæði. Niðurstöður rannsóknar Söru Margrétar Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur
(2016) bentu einnig til þess að starfsfólk misskildi hugmyndafræðina og því má ætla að fleiri
leikskólar standi í sömu sporum.
Ég velti því mikið fyrir mér hvaða leið ég gæti farið til að efla flæðishugsun hjá starfsfólki
en varð fljótt vör við að ákveðin hindrun var til staðar sem krafðist úrlausnar til að
áframhaldið myndi skila betri árangri. Vísbendingar voru um að hópaskiptingar barnanna
væru að torvelda starfsfólki að finna stuðning í hvort öðru og þar af leiðandi finna sitt
hlutverk í flæðisskipulagi. Þó að í upphaflegu flæðisskipulagi hafi verið gengið út frá því að
starfsfólk væri dreifðara um rýmin var eitthvað sem gerði það að verkum að starfsfólk beindi
athygli sinni að ,,sínum börnum í sinni stofu“. Í athugunum á vettvangi og í óformlegum
samtölum við samstarfsfólkið mitt, sá ég að þetta tengdist óöryggi þeirra í skipulaginu. Það
óöryggi varð til þess að þau sniðu sér þrengri ramma í starfinu, þar sem þau fundu til meira
öryggis.
Ég þurfti því að bakka aðeins, staldra við og skoða aðstæður og ígrunda betur þá
menningu sem var til staðar innanhúss eins og Rodd (2013) nefnir. Mér fannst mikilvægt að
byrja á réttum enda og skapa aðstæður sem myndu leiða til árangurs frekar en að gera
breytingar sem voru kannski ekki tímabærar. Menningin innan leikskólans reyndist jákvæð
og opin fyrir breytingum, sem auðveldaði mér að fá starfsfólk með mér í lið. Það að starfsfólk
væri vel upplýst um tilgang breytinga, skilaði sér einnig í jákvæðari viðhorfum. Fundirnir
gerðu það einnig að verkum að mikið var um hugarflug innan hópsins, þar sem starfsfólk
ræddi sínar hugmyndir og hjálpaðist frekar að við að útfæra þær.
Þegar ég tók ákvörðun um að leggja niður hópa sem í skipulagi höfðu einungis miðað við
samverustund og hvíld leitaði ég til starfsfólks eftir umræðu. Starfsfólk tók vel í þessar
breytingar og ákvað að við myndum byrja á samverustund og ef vel gengi myndum við einnig
gera breytingar á hvíldarfyrirkomulagi. Breytingar á samverustundunum hjálpaði til að skapa
tengsl allra starfsmanna við öll börnin. Minni og aldursdreifðir samveruhópar gerðu það
einnig að verkum að starfsfólk upplifði að það hefðu einhvern tilgang með veru sinni. Þarna
kom liðsheildin sterkt í ljós og hinn félagslegi kraftur sem Spillane (2006) ræðir um. Að auki
urðu tækifæri starfsfólks fleiri til að sjá og finna fyrir hvað aðrir höfðu verið að gera í öðrum
rýmum skólans.
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Þegar farið er í gegnum breytingarferli er mikilvægt að halda á lofti faglegri sýn og vita að
hverju við stefnum eins og kemur fram í fræðunum (Rodd, 2013). Flæðisskipulag er nýtt fyrir
okkur öllum og brýnt að halda áfram að þróa það starf áfram. Þegar slík breyting á
starfsháttum er innleidd þarf að hafa fólk með sér í framkvæmdinni og komast að
samkomulagi með það hvernig við viljum starfa. Enda var raunin sú í þessari
starfendarannsókn.
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7

Lokaorð

Þegar ég horfi til baka yfir árið sé ég gífurlegan mun á starfi leikskólans. Í gegnum ferlið hafa
skipst á skin og skúrir þar sem ég upplifði mikinn kraft í sjálfri mér ásamt algeru ráðaleysi inn
á milli. Ferlið hefur kennt mér að gefast ekki upp heldur leita nýrra leiða til að ná fram þeim
breytingum sem þurfa að gerast svo við stöðnum ekki í starfi. Ég hef öðlast meiri trú á sjálfri
mér sem faglegum leiðtoga og kjark til að standa með sjálfri mér og þeirri faglegu stefnu sem
ég kýs að fylgja. Mér reyndist afar lærdómsríkt að geta sett upp faglegu gleraugun og horfa
betur á daglegt starf út frá fræðunum og fyrirliggjandi rannsóknum. Ég kem til með að nýta
mér aðferðafræði starfendarannsókna áfram í starfi. Það að skrá hjá mér í dagbók er orðið
að vana sem ég tel ómissandi í áframhaldandi þekkingarleit. Mér finnst svo mikilvægt að
halda utan um þá reynslu sem ég öðlast á vettvangi og ígrunda hana út frá fleiri þáttum.
Flæði er komið til að vera í leikskólanum okkar enda teljum við að börnin njóti góðs af
þeirri nálgun. Við erum að upplifa glaðari börn sem hafa frelsi til að láta áhugahvöt sína leiða
sig áfram í leik, námi og þroska. Flæði hentar okkur líka einkar vel þar sem leikskólinn er
fámennur og möguleikar á frekari blöndun barna og starfsfólks. Mikilvægt er að halda þróun
leikskólastarfsins áfram. Yfirleitt lýkur svona vinnu ekki, t.d. verða breytingar á milli ára á
barnahópnum og stundum starfsfólki líka, því þarf alltaf að vera á tánum og þróa starfið
áfram út frá þeim aðstæðum sem eru hverju sinni.
Mér þykir afar brýnt að bregðast við þeirri stöðu sem er í íslenskum leikskólum með því
að virkja starfsfólk betur til þátttöku í leik og starfi. Að fræða starfsfólk um námstækifærin í
kringum okkur og þá nálgun uppeldis og menntunar sem leikskólastarf gengur út á, leikinn
sjálfan. Því hefur oft verið fleygt fram að allir geti passað börn og þar af leiðandi geta flestir
fengið vinnu í leikskóla. Mín upplifun er sú að staða leikskólans sé viðkvæm er varðar óskýr
skil á milli þess að vera þjónustu- og menntastofnun. Leikskólanum er ætlað að þjónusta
foreldra svo þeir geti stundað vinnu en á sama tíma tryggja gæði menntunar yngstu
barnanna. Einnig virðast óskýr skil á milli hlutverka starfsmanna stofnunarinnar, þeirra sem
eru leikskólakennarar og leiðbeinanda.
Leikskólar eru fyrsta skólastig barna á Íslandi og menntun barna á samkvæmt lögum og
Aðalnámsskrá að fara fram í gegnum leik. Þó að leikur sé órjúfanlegur þáttur í barnæskunni
og við höfum öll leikið okkur á einhverjum tímapunkti er ekki hægt að ætlast til þess að allir
sjái töfra leiksins og námstækifærin sem felast í honum. Því er svo mikilvægt að
leikskólakennarar skapi aðstæður sem hvetja til þess að starfshættir séu faglegir og miðla
áfram til þeirra sem hafa ekki fagmenntun, um það hvernig við viljum nálgast nám og þroska
leikskólabarnanna.
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Næstu skref mín, sem leikskólakennari, eru að horfa meira til barnanna sjálfra og kanna
þau áhrif sem breytingarnar hafa haft á þau. Þó svo að rannsóknin mín beindist ekki beint að
áhrifum á börnin sjálf, þykir mér samt mikilvægt að það komi fram að þau voru í
lykilhlutverki í gögnunum mínum. Það er alveg ljóst í mínum huga að með því að styrkja
mannauðinn má ná fram gífurlegum breytingum varðandi hag barnanna. Þegar starfsfólk er
öruggara, glaðara og finnur tilgang með starfi sínu smitar það óneitanlega út frá sér.
Gerð þessarar rannsóknar hefur styrkt þá sýn mína að starfendarannsókn er mikilvægur
hlekkur í námi kennara. Að mínu mati ættu allir þeir sem sinna kennslu á vettvangi að fara í
gegnum slíkt ferli. Það skilar ekki einungis betri kennara heldur úrbótum í starfi á vettvangi
sem er í stöðugri þróun. Ég vonast til þess að sú þekking sem varð til í gegnum ferlið, nýtist
öðrum leikskólakennurum sem stefna að því að þróa eigið starf og fá annað starfsfólk með
sér í þá vinnu.
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