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Formáli  
  

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

menntunarfræði leikskóla við Háskóla Íslands. Heiti verkefnisins er Fyrstu skrefin í leikskóla 

Starfendarannsókn um aðlögun og tengslamyndun.  

  

Leiðbeinandi var dr. Hrönn Pálmadóttir dósent við Deild kennslu- og menntunarfræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hún reyndist mikill stuðningur í gegnum vinnuna við 

rannsóknina og við mig almennt þegar eitthvað bjátaði á. Sérfræðingur var Svava Björg Mörk 

aðjunkt á Menntavísindasviði Háskóla Íslands.  

  

Rannsóknin er starfendarannsókn og var unnin í leikskóla, í miklu samstarfi við 

samstarfsfólk mitt á deildinni sem ég starfa á. Starfsfólkið tók virkan þátt í rannsókninni og 

sýndi ferlinu áhuga og skilning. Ef einhver vandamál komu upp var tekið á þeim strax og 

breytingar gerðar. Þeim á ég miklar þakkir skilið fyrir skilning og samvinnu í gegnum ferlið og 

árin sem við höfum starfað saman og þróað jákvæða og flotta deild og vinnustað fyrir 

starfsfólk og börn. Börnin eru grunnurinn að þessu öllu og fá þau og foreldrar þeirra miklar 

þakkir þar sem rannsóknin væri ekki til án þeirra.  

  

Fjölskyldan mín var einnig ómetanlegur stuðningur, þá sérstaklega sonur minn sem sýndi 

mikla þolinmæði þegar ég sat við nám um helgar og á kvöldin. Þetta á við um öll mín ár í 

Háskóla Íslands, en hann mun nú í fyrsta skipti kynnast því að eiga móður sem er ekki í 

háskólanámi. Einnig vil ég þakka allan yfirlestur og ráðleggingar bræðra minna og maka 

þeirra í þessu ferli, ég hef það mjög gott með mér vitrara fólk til stuðnings. Einnig á Harpa 

Rún Kristjánsdóttir skáld og þýðandi miklar þakkir fyrir prófarkarlestur og ráð nú sem í öllu 

mínu námi.  

  

Ég er með B.A. -og M.A. -gráður í almennri bókmenntafræði og diplómu á meistarastigi í 

þýðingarfæði. Þegar þessu námi lauk grunaði mig ekki að ég myndi fara í menntunarfræði 

leikskóla ári seinna, og að ég myndi skrá mig í það nám eftir að hafa aðeins unnið í leikskóla í 

fjóra mánuði. Þessi áhrif höfðu börnin á mig. Ein samstarfskona mín sagði mér eitt sinn að 

við förum í nám í kennslufræðum og sjáum fyrir okkur að vera skemmtilegur og góður 

kennari. En raunveruleikinn er að við þurfum að vera til staðar fyrir fullt af börnum sem 

koma úr ólíkum menningarheimum, fjölskyldumynstrum og aðstæðum sem þau ráða ekki 

alltaf við. Starfið er mun flóknara en nokkurn grunar, en einnig mjög innihaldsríkt.  
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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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Helga Guðmundsdóttir  
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Ágrip  
Þessi starfendarannsókn var gerð skólaárið 2019-2020 og tilgangurinn var að skoða 

aðlögun á yngstu deild í leikskóla. Aðlögun er sá tími sem börnum og foreldrum þeirra er 

gefinn saman í leikskólanum til að kynnast starfi hans og skipulagi í sameiningu. En aðlögun 

barnanna heldur áfram eftir að foreldrar fara og getur verið mislöng. Fyrir mig, sem faglegan 

leiðtoga, er þetta tími til að skoða leiðir til að ýta undir betri tengsl okkar við börn og foreldra 

sem eru að taka fyrstu skrefin í leikskólasamfélaginu. Aðlaganirnar tóku mestallan veturinn 

og komu börnin og foreldrar þeirra í fjórum hópum á ólíkum tímum yfir skólaárið. Aðlaganir 

voru óvenju margar þennan vetur og laga þurfti aðstæður eftir því. Í janúar 2020 komu tvö 

börn óvænt inn og bæta varð starfsmanni við deildina. Breytingar sem þessar gerðu þó mikið 

fyrir rannsóknina og tækifærin til að þróa okkar starf urðu fleiri.   

Ég lagði upp með tvær rannsóknarspurningarnar:   

Með hvaða hætti get ég (og samstarfsfólk mitt) myndað tengsl við ung börn sem eru að byrja 

í leikskóla og foreldra þeirra?  

Hvernig get ég stuðlað að lærdómssamfélagi meðal samstarfsfólks í aðlögunar/ 

tengslamyndunarferlinu?   

Gögnum var safnað í rannsóknardagbók, með myndbandsupptökum, ljósmyndum, 

formlegum samtölum og einnig nýtti ég gögn úr könnun Skólapúlsins á innri starfsemi 

skólans.  

Niðurstöður bentu til þess að ígrundun á starfi er nauðsynleg til þess að viðhalda faglegu 

samstarfi og lærdómssamfélagi innan leikskólans. En einnig að hugmyndir starfsfólks og 

þróun á þeim sem og opin samskipti við alla sem koma að umönnun barnanna er mikilvægur 

hlekkur í öllu sem viðkemur starfinu, starfsánægju og betri aðbúnaði fyrir börnin. Ein 

meginniðurstaðan er sú að til að mynda tengsl við börnin og foreldra þeirra er mikilvægt að 

finna leiðir sem henta hverjum og einum, þar sem þarfir okkar eru ólíkar.  

Aðlögun getur verið erfiður og krefjandi tími fyrir alla sem koma að henni og var því þessi 

vetur tilvalinn tími til þess að taka hana til skoðunar og reyna nýja hluti og aðferðir. Þær 

aðferðir sem reyndust vel nýtast áfram næstu ár en einnig reynslan sem við höfum fengið 

þennan vetur sem og leiðir til þess að vinna úr því sem kemur upp á. Þróun starfs og 

ígrundun á starfsháttum þennan vetur bætti starfsánægju og samskipti meðal starfsfólks.   
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Abstract   
The action research took place in the winter of 2019-2020 with the purpose to examine the 

integration of the youngest class in the kindergarten. Integration is the time that parents 

spend with a child in kindergarten and get to know it’s work and schedule. For me as a 

kindergarten employee, this is a time to look at ways I, as a professional leader, can go about 

promoting better relationships between children and parents and staff in integration at the 

time when the children are taking their first steps in the kindergarten community. 

Integration took place most of the winter and the children and their parents were divided 

into four groups, distributed over the winter. This winter was an exception when it comes to 

the number of integrations, and conditions had to be adjusted at the beginning of the new 

year and an employee added. The children were born from September 2017 to July 2018 and 

for some of them this was their first care outside the home. The research questions are two: 

How can I (and my colleagues) form relationships with young children starting kindergarten 

and their parents? How can I contribute to a learning community among my colleagues 

during the integration and the bonding processes?  

Data was collected in a research diary, video recordings, photographs, formal 

conversations, and I used data from Skólapúlsinn survey of the school's internal activities.  

The results indicated that reflection on work is necessary to maintain professional 

collaboration and a learning community within the preschool. That includes the staff‘s ideas 

and the development of these ideas which are important for everyone involved in the care 

of the children. This affects both job satisfaction and promotes better conditions for the 

children. One of the main conclusions is that to form relationships with the children and 

their parents, it is important to find ways that suit everyone, as we all need different things.  

Integration can be a difficult and challenging time for everyone involved, so this winter 

was an ideal time to tackle it and try new things and methods and we will use many of them 

in the coming years, given that children are different as well as their needs too. The 

experience we have gained this winter and ways of handling what comes up and changes 

from the traditional schedule of integrations as well as the freedom to change the schedule 

quickly will certainly improves job satisfaction and communication of employees.  
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1 Inngangur   

  

Þegar ég byrjaði að vinna í leikskóla í janúar 2018 gerði ég mér fljótt grein fyrir nauðsyn þess 

að mynda góð tengsl við börnin og foreldra þeirra. Verandi foreldri sjálf vissi ég hve 

mikilvægt það er að þekkja og treysta starfsfólkinu á deildinni sem barnið manns er á. 

Leikskóli er flæðandi starfsvettvangur, ný börn koma inn reglulega yfir veturinn, skipulag 

deilda þróast, og breytingar eiga sér stað meðal barnahópsins og starfsfólksins. Allt getur 

þetta haft áhrif á innra starf leikskólans og er aðlögun ungra barna, sem oft er viðkvæmt 

ferli, hluti af þessu innra starfi. Ég áttaði mig fljótt á því að ef gera þarf breytingar á starfi er 

mikilvægt að greina foreldrum frá því, sérstaklega á meðan aðlögun stendur.  

Aðlögun barna er það ferli þegar foreldrar og barn kynnast starfinu við upphaf 

skólagöngu, þ.e. fyrstu dagana eða vikuna eru þau saman að miklu leyti og barnið lærir á 

nýjar aðstæður (Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2016). Að mynda tengsl við 

barn og foreldri þess er stór hluti aðlögunarferlisins. Vellíðan og öryggi barna í leikskóla 

byggir á þeim tengslum sem það myndar á fyrstu dögum og vikum. Tengslamyndun er 

mikilvæg í frumbernsku og byggir fyrst og fremst á góðum tengslum við foreldri. Í leikskólum 

taka aðrir aðilar við sem sinna þörfum barnsins og þurfa þeir að gera sér grein fyrir mikilvægi 

tengslamyndunar. Áhrifin eru til dæmis á almennt nám og félagsþroska barns og er því 

mikilvægt að starfsfólk ígrundi þær leiðir sem eru notaðar til tengslamyndunar og taki mið af 

aðferðum sem rannsóknir varðandi tengslamyndun sýna að beri góða raun. Að auka 

rannsóknir á þessu sviði, er varða umönnun barna, er einnig mikilvægur hlekkur og tengsl 

milli rannsókna og allra umönnunaraðila mikilvæg (Ahnert, Pinquart, og Lamb, 2006).  

 Með stafendarannsókn vildi ég skoða hvernig bæta mætti skipulag aðlögunar á deildinni 

og leggja áherslu á tengslamyndun ungra barna og foreldra við starfsfólk í gegnum ferli 

rannsóknarinnar. Starfendarannsókn er eigindleg rannsóknaraðferð og tekur mið af stöðu 

rannsakandans í rannsókninni. Í henni er rannsakandi hluti af viðfangsefninu og notar nýjar 

aðferðir eða leiðir til að bæta starfið eða ákveðna hluta þess. Meðal hlutverka hans er að 

prófa þessar aðferðir, ígrunda þær og safna gögnum um áhrif þeirra á þær starfsaðferðir sem 

eru til athugunar. Tilgangurinn er því meðal annars að skapa þekkingu í starfi með bættum 

aðferðum og leiðum (Koshy, 2010).  

1.1 Val á verkefni  

  

Verkefnið varð fyrir valinu vegna þess að þegar ég byrjaði að vinna í leikskóla var þar drengur 

sem var mjög krefjandi, tók skapofsaköst sem erfitt var að ráða við og ekki allir lögðu í að vinna 

með honum. Hann gat ekki tjáð sig og þó hann væri  aðeins rúmlega tveggja ára var hann mjög 
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sterkur og það kom fyrir að starfsfólk kom marið heim ef hann átti erfiðan dag. Smám saman 

áttaði ég mig á að tónlist og hreyfingar náðu til hans og höfðu mikil og jákvæð áhrif á 

samskiptin. Þegar hann fann leið til að „segja“ eitthvað, taka þátt í samveru við börnin á sinn 

hátt, fórum við að nýta tákn með tali með honum meira en áður var gert. Þegar ég lít til baka 

sé ég að ég var byrjuð að móta mína starfskenningu, strax í vinnu minni með honum. Elva 

Björg Einarsdóttir lýsir starfskenningu, sem hún kallar kennslusýn á þennan veg: „Kennslusýn 

er í senn fagleg og persónuleg, mótast af þekkingu kennarans og reynslu í starfi, en er einnig 

háð persónulegum einkennum og lífssýn“ (Elva Björg Einarsdóttir, 2016, bls. 45). Þessi drengur 

var einn mesti áhrifavaldur minn og hvati til þess að fara í námið og læra betur hvernig ég gæti 

sinnt börnum sem þurfa aðeins meiri aðstoð en önnur eða eiga erfiðara með að mynda tengsl. 

Orðið tengslamyndun var þó nýtt fyrir mér.   

Aðlögun er stór hluti leikskólastarfsins og nú þegar börn koma sífellt yngri inn í leikskóla 

þarf að hafa margt í huga til að tryggja vellíðan þeirra og foreldra þeirra. Aðlögun á sér stað 

með reglulegu millibili á yngstu deildum leikskóla og sá ég að það var ekki alltaf farið eins að. 

Hvernig aðlögun var háttað var mismunandi bæði eftir deildum og eftir áherslum 

deildarstjóra. Starfendarannsókn á þessu tímabili gefur því innsýn í ferli sem margir átta sig 

ekki á að er langt og strangt fyrir alla sem að því koma. Að skoða þróun aðlagana og hvað 

starfsmenn hafa lært af þeim og ígrundað það sem þeir telja að skipti máli í ferlinu léttir á 

aðlögun næsta vetrar. Samskipti við foreldra á þessum fyrstu stigum eru líka mikilvæg og að 

þeirra fyrstu kynni af skólanum séu örugg og jákvæð, enda eru þau að treysta okkur fyrir því 

dýrmætasta í sínu lífi. Líta má á samskipti á nokkrum ólíkum sviðum í því samhengi. Samskipti 

við börnin byggja á að mynda tengsl við þau og hafa áhrif á þeirra líðan og velferð. Þá er 

einnig mikilvægt að huga að samskiptum við foreldra, að þau séu byggð á jákvæðum grunni 

og alltaf með hag barnsins í huga. Síðast en ekki síst eru það samskipti milli starfsfólks 

deildarinnar eða leikskólans, en þau geta verið viðkvæm ef ekki er byggt á öflugum grunni 

jákvæðra samskipta. Í leikskólum koma saman ólíkir þekkingarheimar og með því að leggja 

áherslu á að leikskólinn sé lærdómssamfélag er hægt að brúa bilið á milli þessara heima. Með 

lærdómssamfélagi er átt við samstarf, samskipti og leiðir kennara til að bæta starfið og 

ígrunda eigin aðferðir með það í huga að bæta stöðu barnanna í hans umsjá. Ófaglærðir 

starfsmenn geta einnig haft margt til brunns að bera, en oft á tíðum þarf að benda á það sem 

máli skiptir í þroska barnanna og velferð þar sem þeir hafa ekki þekkingu til.   

Í leikskólanum þar sem rannsóknin var gerð er þátttökuaðlögun en hún byggist á fullri 

þátttöku foreldra í starfi leikskólans, yfirleitt eftir fyrirfram ákveðnu skipulagi en í sumum 

tilvikum lengist aðlögunin til að koma til móts við þarfir barnsins. Þannig myndast 

öryggistilfinning hjá bæði barni og foreldri. Einnig er þetta tækifæri fyrir foreldra til að 

kynnast starfsemi deildarinnar sem barnið er á og starfsfólki hennar. Þátttökuaðlögun er 

skipulögð með það í huga að barnið geti verið virkur hluti af ferlinu og námsumhverfinu. Það 

gefur einnig til kynna að með þessari aðferð er líklegra að myndist sterkari tengsl foreldra og 
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barna við leikskólann og eykur líkur á lýðræðislegu starfi innan hans (Kristín Dýrfjörð, 2009; 

Hrönn Pálmadóttir, 2020). Aðlögun er oft erfitt ferli en með góðu skipulagi og góðu 

upplýsingaflæði milli leikskóla og foreldra er hægt að auðvelda og einfalda það mjög. 

Leikskóli með öflugar kröfur og gæðastarf getur haft mikil og jákvæð áhrif á þroska barns og 

námsmöguleika. Ef barn kemur úr erfiðum félagslegum aðstæðum getur leikskóli með 

skilgreint gæðastarf haft betri áhrif á félagslegan og námslegan þroska þess en ella 

(Andenæs, 2012).   

Þegar kom að aðlögun barna á deildina og við fengum 12 ný börn þar sem ekkert barn var 

fyrir á deildinni, sá ég tækifæri til þess að nýta starfskenningu mína.  

Starfendarannsóknaraðferðin varð fyrir valinu vegna þess hve náin ég er efninu og áhuginn 

sem ég fann hjá samstarfsfólki mínu til að skoða aðlögun og tengslamyndun náið frá fyrsta 

degi var mikill. Í þessari starfendarannsókn skoða ég hvernig ég get nýtt mér þá þekkingu 

sem ég hef öðlast í náminu og deilt með samstarfsfólki mínu og þannig tileinkað okkur góðar 

og jákvæðar leiðir til tengslamyndunar við börnin í okkar umsjá. Samskipti eru hornsteinn 

góðrar tengslamyndunar og ég tel því að uppbygging góðra samskipta við foreldra sé 

mikilvægur liður aðlögunar.   

  Aðlögun er í raun marglaga ferli, börnin mæta á nýjan vettvang, þurfa að kynnast 

nýjum aðstæðum og mynda tengsl við nýtt fólk. Sum hafa verið hjá foreldri eða ömmu og afa 

fram að þessu en önnur hafa verið hjá dagforeldrum. En ekki má gleyma að foreldrar þurfa 

líka aðlögun og taka þarf tillit til þess að þau eru að láta börnin sín af hendi í umhverfi sem 

þau þekkja kannski lítið sem ekkert. Starfsmenn þurfa að vera tilbúnir að takast á við ólíka 

einstaklinga, og á það bæði við um börnin og foreldra þeirra. Tengslamyndun og samskipti 

eru því mikilvægur liður í aðlögunarferlinu eins og fjallað verður nánar um síðar í verkefninu.   

    

1.2 Markmið verkefnisins og rannsóknarspurningar  

  

Rannsóknin hefur það markmið að styðja starfsfólk til tengslamyndunar við börn og foreldra í 

aðlögunarferlinu og að byggja upp og viðhalda lærdómssamfélagi innan deildarinnar. Að 

finna leiðir til að auðvelda okkur starfið og skipulagið og auka vellíðan barnanna ásamt því að 

halda faglegum gildum leikskólans á lofti í því flókna og oft erfiða ferli sem aðlögun er. Með 

faglegum gildum er átt við að fylgja Aðalnámskrá leikskóla (2011) og námskrá leikskólans 

sem rannsóknin fer fram. Að miðla upplýsingum á sem öruggastan hátt er einnig mikilvægur 

hluti samskipta og að allir beri hag barnsins fyrir brjósti. Virðing, umhyggja og ábyrgð eru 

mikilvæg gildi í leikskólastarfi og í námskrá leikskólans þar sem rannsóknin var unnin. Öll 

þessi gildi eru mikilvægir þættir í tengslamyndun ungra barna.   
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 Leikskólar á Íslandi fylgja Aðalnámskrá leikskóla (2011) og móta útfrá henni hver sína 

skólanámskrá og byggja þeir á ólíkum stefnum sem hver um sig er mótuð af rannsóknum er 

varða þroska barna. Aðlögun mótast því meðal annars af þessum grunnstoðum leikskólans 

og eru þær nýttar til að finna leiðir til að vinna úr þeim málum sem geta komið upp í ferlinu. 

Að nýta hugmyndafræði tengslamyndunar sem og aðferðir Mariu Aarts (2000), Marte Meo, 

einsog ég hef gert í rannsókninni, og byggja á jákvæðum samskiptum til að aðstoða barnið 

við að finna leiðir til sjálfshjálpar og öryggis í nýjum aðstæðum. Að nýta fræðin til að byggja 

upp jákvæðar leiðir til samskipta milli allra sem að starfinu koma.   

Starfendarannsókn getur verið aðferð fyrir starfsmann til að skoða eigið starf og vera 

gagnrýninn á þá vinnu sem á sér stað inn í leikskólanum eða deildinni sem hann starfar á. Af 

þeim ástæðum taldi ég þessa rannsóknaraðferð henta efninu vel. Lítið hefur verið skrifað um 

aðlögun á Íslandi og fannst mér því tilvalið að nýta þennan vetur þar sem ég vissi að aðlögun 

ungra barna myndi eiga sér stað á deildinni. Tengslamyndun er stór hluti aðlögunar og 

starfsins yfir höfuð, og tel ég að leggja þurfi áherslu á jákvæð tengsl allra sem hlut eiga að 

máli. Það á sérstaklega við í byrjun leikskólagöngu þegar börnin sem koma eru eins til tveggja 

ára og mörg hver lítið farin að tjá sig með orðum, þá ber að huga að öðrum hliðum samskipta 

t.d. leik og söng meðal annars. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) á leikur barna veigamikið 

hlutverk en þar segir meðal annars: „Leikurinn kallar á fjölbreytta notkun tungumálsins, 

hreyfingu, félagsleg samskipti og tilfinningatengsl“ (Aðalnámskrá leikskóla, bls. 37). Þá kemur 

söngurinn inn sem hluti af leiknum, en hann getur boðið upp á hreyfileiki, samsöng og virkni 

barna á annan hátt en almenn samskipti gera. Aðalnámskrá kemur þarna inn á mikilvægi og 

áhrif leiks á samskipti og tengslamyndun við önnur börn og kennara. Í þessum lið tekur 

Aðalnámskráin einnig fram nauðsyn tilfinningatengsla sem eru að miklu leyti grunnurinn að 

tengslamyndun á fyrstu stigum leikskóla.   

Starfskenning mín er hluti af verkefninu á vissan hátt líka, en hún er alltaf í þróun. 

Starfskenning er sú hugmyndafræði og þær áherslur sem hver kennari vill byggja starf sitt á 

og skiptir máli að fylgjast með breyttum aðferðum og þróun starfsins og þeirri þekkingu sem 

því fylgir. Að gera sér grein fyrir því að ein aðferð gengur ekki upp fyrir alla en hafa vissar 

áherslur sem skipta þig sem kennara máli og hafa áhrif á fagmennsku þína (Handal, 1999). 

Tengslamyndun og aðlögun eiga sinn þátt í starfskenningu minni almennt og þar sem ég 

starfa á yngstu deild er þetta tvennt alltaf hluti af starfinu og þarf sífellt að vera í 

endurskoðun. Hreyfileikir, virkni, lestur og söngur eru stór hluti minnar starfskenningar og 

nýti ég mér þessa hluti til tengslamyndunar, og þá sérstaklega í aðlögunarferlinu þegar börn 

leita eftir foreldrum eða ráða ekki við tilfinningar sínar. Með þessari rannsókn vil ég sjá 

hvernig starfið hefur þróast og hvernig okkar aðferðir til tengslamyndunar virka í gegnum 

aðlaganir vetrarins 2019-2020.  
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Rannsóknarspurningarnar eru:   

Með hvaða hætti get ég (og samstarfsfólk mitt) myndað tengsl við ung börn sem eru að 

byrja í leikskóla og foreldra þeirra?  

Hvernig get ég stuðlað að lærdómssamfélagi meðal samstarfsfólks í 

aðlögunar/tengslamyndunarferlinu?   

  

Rannsóknin miðar að því að mynda og viðhalda lærdómssamfélagi á deildinni og um leið 

að styðja starfsfólk í tengslamyndun í aðlögunarferlinu og varpa ljósi á þróunina sem á sér 

stað. Ég vildi rýna í og nýta fjölbreyttar leiðir til að mynda tengsl við börnin og tryggja öryggi 

þeirra í leikskólanum. Aðlögun tekur tíma og þó foreldrar séu farnir úr húsi getur aðlögun 

barnanna verið löng. Samskipti eru því grunnurinn að öllu starfi í leikskóla og miða því 

rannsóknarspurningarnar að því hvor á sinn hátt. Þær byggja þó á sama grunni 

tengslamyndunar og áherslu á jákvæð tengsl við börn og foreldra ásamt uppbyggingu 

lærdómssamfélags. Rannsóknarspurningarnar byggja því að miklu leyti á samstarfi mínu við 

samstarfsfólk mitt og okkar vinnu.  

  

1.3 Uppbygging ritgerðar  

  

Í öðrum hluta ritgerðarinnar fer ég yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Þar skoða ég 

þær kenningar og fyrri rannsóknir sem tengjast rannsóknarspurningunni. Fjallað verður um 

lykilhugtök sem tengjast tengslamyndun ungra barna, lærdómssamfélagi, umhyggju ásamt 

hugmyndum Marte Meo varðandi samskipti. Í þriðja hluta mun ég fara yfir aðferðafræði 

starfendarannsókna, gagnaöflun, greiningu gagna og siðferðileg álitamál. Fjórði hluti er 

niðurstöðukaflinn. Þeim kafla er skipt niður eftir þemunum sem komu í ljós við greiningu 

gagna. Í fimmta hluta ritgerðar er samantekt og umræður og þemun tengd fræðunum og 

fyrri rannsóknum. Í sjötta hluta eru lokaorð þar sem áhrif rannsóknar á rannsakanda og starf 

hans er dregið fram og upplifun af gerð starfendarannsóknar en einnig áhrif rannsóknarinnar 

á leikskólasamfélagið sem lærdómssamfélag.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla verður greint frá lykilhugtökum sem tengjast fræðunum á bakvið rannsóknina, 

þau skilgreind og rædd. Þessi lykilhugtök eru tengslamyndun og geðtengsl, umhyggja, 

lærdómssamfélag og komið inn á hlutverk faglegrar forystu í leikskóla.   

Í fyrsta hluta kaflans mun ég skoða tengslamyndun og þau lykilhugtök sem tengjast 

kenningunni. Því næst skoða ég rannsóknir og kenningar á sviði tengslamyndunar frá ýmsum 

aldurstigum skóla. Þar mun ég huga að mikilvægi jákvæðrar tengslamyndunar í  frumbernsku 

og í leikskóla, á nám og hegðun nemenda á seinni stigum skólagöngunnar, hve nauðsynlegt 

það er að börn hafi traustan grunn að byggja á. Í kafla 2.2. mun ég kanna umhyggju í leikskóla 

og skólastarfi nánar og áhrif hennar á tengslamyndun og faglegt starf. Mikilvægi 

lærdómssamfélags innan skólaumhverfisins og faglegrar forystu er skoðað og áhrif þess á alla 

sem að því koma en einnig áhrif faglegs leiðtoga á starfið. Aðferð Mariu Aarts Marte Meo er 

útskýrð nánar með stöðu hennar og tilgang innan rannsóknarinnar í huga. Samskiptum innan 

skólaumhverfisins verða gerð skil, þar sem þau eru af fjölbreyttum toga og koma inná á öll 

svið starfsins. Því næst skoða ég hugmyndafræði tengd tónlist og söng sem samskiptaleiða og 

hvernig það er hluti af tengslamyndun. Í lok kaflans er svo komið inn á hlutverk leiksins í 

leikskólanum. Hann er þungamiðja starfsins og sameinar öll þau hugtök og fræði sem fjallað 

er um á einn eða annan hátt. Einnig er hann ein meginleið barna til samskipta og 

tengslamyndunar við jafnaldra.  

Í starfendarannsókn er rannsakandinn hluti af viðfangsefninu og í þessari rannsókn skoða 

ég mig sem faglegan leiðtoga í þeirri vinnu. Það er mikilvægt fyrir kennara að geta lært af 

reynslunni og eru starfendarannsóknir leið til að afla sér þekkingar sem skilar sér inn í starfið. 

Kennsla er oft á tíðum flókinn starfsvettvangur og lærist jafnmikið, og jafnvel meira, af árum í 

starfi og reynslu kennara en á námsárum hans. Aðalatriðið er að vera sífellt að læra, bæði af 

börnunum og þeim aðferðum sem við notum, ekki bara af því bóklega (Hafþór Guðjónsson, 

2011).   

  

2.1 Tengslamyndun  

  

Tengslamyndun (e. attachment theory) á sér stað frá fæðingu barns, og eru fyrstu árin mjög 

mikilvæg mótunarár. Sæunn Kjartansdóttir bendir á þau tengsl sem myndast á meðgöngu: 

„Ungabörn eru frá byrjun tengd móður vegna þess að þau þekkja rödd hennar, hjartslátt, lykt 

og jafnvel hormóna. Þetta er visst forskot sem hún hefur en hæfni barna til að tengjast fólki, 

jafnvel frá fyrstu mínútum ævinnar er gríðarleg“ (Sæunn Kjartansdóttir, 2009, bls. 26).  
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Möguleikar ungbarna til tengslamyndunar eru því gríðarlegir. Mark Solms og Oliver Turnbull 

(2018) hafa skoðað heilann frá ýmsum hliðum og benda m.a. á að framheilinn er að þroskast 

í langan tíma en tekur stökk í kringum tveggja ára aldur og svo aftur um fimm ára aldurinn. 

Benda þeir því á mikilvægi tengsla og reynslu á þessum mótunarárum, en þroski framheilans 

byggist að miklu leyti á reynslu. Telja þeir tvennt skipta einna mestu máli er varðar foreldra 

eða umönnunaraðila ungs barns, en það er hvað þeir gera og hvað þeir segja (Solms og 

Turnbull, 2018). Það er því greinilegt að fyrstu ár barna eru mjög mikilvæg og mótun 

einstaklings á sér að miklu leyti stað á þessum tíma, árum sem við munum ekki eftir en eru 

greypt í vitundina. Leikskólakennarar og starfsfólk leikskóla barns skipta því máli og þarf að 

gæta að þessum tengslum og þekkja sögu barns og fjölskyldumynstur. Að meta þarfir barna 

og tryggja að sá tími sem þau dvelja í leikskólanum byggist á stöðugleika og umhyggju.  

Hér á eftir verður komið nánar að kenningum John Bowlby um tengslamyndun, þ.e. örugg 

höfn (e. secure base) og aðskilnaður, tengslamyndun og geðtengsl. Þau leggja grunninn að 

hugmyndafræði tengslamyndunar ungra barna og mótunartengsla fram á fullorðinsár. Því 

næst mun ég skoða tengslamyndun innan veggja leikskóla og koma aðeins að áhrifum 

tengslamyndunar barna og ungmenna á eldri skólastigum sem byggja einnig á kenningum 

Bowlby þó greina megi vissa andstöðu.   

  

2.1.1 Lykilhugtök kenninga Bowlby  

  

Þegar kemur að upphafsmanni kenninga um tengslamyndun er litið til John Bowlby en hann 

var breskur sálkönnuður og geðlæknir. Skoðaði hann og þróaði kenningar sínar um tengsl og 

missi og gaf út í þremur bindum Attachment (1969), Seperation (1972) og svo Loss (1980). Í 

þessum verkum lagði hann grunn að kenningum um nauðsyn tengslamyndunar ungra barna 

við foreldri (oftast móður). Bowlby setur móðurina í aðalhlutverk er varðar tengslamyndun 

og eins og kom fram hér að ofan þá hefur hún visst forskot vegna nálægðarinnar við barnið á 

meðgöngu. Skoðaði hann tengslin út frá þörf barns fyrir næringu og því sem henni fylgir. 

Lagði hann áherslu á brjóstagjöf en nefnir mjólkurgjöf með pela líka þar sem barnið er 

iðulega lagt í sömu stöðu við líkama foreldris hvort sem um brjóst eða pela er að ræða. 

Hegðun barnsins í þessum aðstæðum sýnir hve fljótt það lærir og snýr höfði í átt að 

líkamanum til að nálgast brjóstið (eða pelann). Traust og tenging myndast fljótt eða við 

fjórðu gjöf segir Bowlby að sé algengast. Strax eru taugabrautir að myndast. Geðtengsl barns 

við foreldri hefst með næringu og umhyggju og er þetta eitt af fyrstu merkjum tengsla 

ungbarna (Bowlby, 1969). Þarna er verið að skoða börn sem fá þá umönnun sem þau 

þarfnast frá byrjun en í starfi í leikskóla fáum við börn úr ýmsum aðstæðum og er þá 

nauðsynlegt að leikskólinn veiti stöðugleika og umhyggju. Bowlby tók einnig saman í bók 
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niðurstöður rannsókna á börnum sem ekki fengu þessa umönnun frá byrjun. Grátur og babl 

barna á munaðarleysingjahælum frá fæðingu til sex mánaða aldurs var minni og lágværari en 

barna sem ólust upp hjá fjölskyldu sinni og sást munurinn fyrir tveggja mánaða aldur. Í því 

samhengi bendir Bowlby á að tengslin sem myndast milli barns og foreldris hafa áhrif á 

vitsmuna- og málþroska fyrstu vikur og mánuði. Börn sem fá minni möguleika á þessum 

tengslum (t.d. fæðingarþunglyndi móður) læra síður að herma eftir, babla til einhvers og fá 

jafnvel minni svörun við gráti en þau sem eru heima hjá foreldrum. Þau fá því ekki þá örvun 

sem er nauðsynleg þroska heilans og grunntengslamyndun (Bowlby, 1973). Í 

nútímasamfélagi á Íslandi er þetta sem betur fer sjaldgæft, en veitir innsýn í mikilvægi þessa 

tímabils í þroska barna.   

Rætt er um hugtakið örugg höfn barna í framhaldi af þessum grunntengslum sem þau 

mynda við sinn fyrsta og helsta umönnunaraðila. Gerðar voru tvær rannsóknir á börnum á 

leikskólaaldri (3.5 ára og 5.5 ára) og mæðrum þeirra þar sem örugg höfn var skoðuð. 

Rannsóknirnar byggja á því sem er kallað handrit (e. script) þar sem er skoðað hvernig 

þekking barns á fyrri atvikum og aðstæðum er túlkuð og tengist grunn tengslamyndun þeirra 

við foreldri (Posada og Waters, 2018). Sýna niðurstöður rannsóknanna að börn sem hafa 

örugga höfn hjá móður eiga jafnvel auðveldara með að mynda tengsl síðar og skipuleggja 

hegðun eftir því hve örugga höfn þau hafa úr frumbernsku (Posada, Trumbell, Lu, og 

Kaloustian, 2018). Rannsóknin er hluti af stærra rannsóknarverkefni og er unnin af sama 

teymi, þótt höfundar greina séu ekki alltaf þau sömu. Þriðji hlutinn er rannsóknin og 

niðurstöður hennar en þar kemur fram að börn skipuleggja hegðun sína og þekkingu, þ.e. 

byggja handrit á daglegum samskiptum við umönnunaraðila. Tengslin myndast þannig, þá 

telja þau gæði tengslanna geta endurspeglast í grunnhegðun barns og kemur þá að þekkingu 

þeirra á öruggri höfn og uppbyggingu hennar (Posada, Trumbell, Lu, og Kaloustian, 2018). 

Grunnurinn er alltaf hjá foreldri eða fyrsta umönnunaraðila og mótar það barnið, áhersla er 

lögð á dagleg samskipti og áhrif þeirra á tengslamyndun. Þarna er átt við endurtekningar í lífi 

ungabarns þar sem stöðugleiki er stór hluti þroskans. Örugga höfn er að finna í 

endurtekningu og stöðugleika.  

 Margar leiðir hafa verið notaðar til að vinna að jákvæðum tengslum ungra barna við 

foreldri, kennara og önnur börn. Þá skiptir máli að gera sér grein fyrir muninum á 

tengslamyndun milli foreldra og barna og svo annarra umönnunaraðila eins og 

leikskólakennara. Bowlby lýsti þeim sársauka sem fylgir því að fara frá foreldri til annars 

umönnunaraðila sem aðskilnaðarkvíða. Hann taldi að grátur og vanlíðan barna fyrstu daga 

eða vikur í leikskóla sé vegna aðskilnaðarkvíða og þess vegna þurfi að huga að 

tengslamyndun á báðum stöðum. Inga Blom og Anni Bergman (2013) byggðu rannsókn sína á 

aðskilnaðar- og einstaklingsgerðar kenningunni (e. Separation–Individuation Theory). Þær 

benda á að barn sem hefur frá fyrstu stundum lífsins átt ástríkan og umhyggjusaman 
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umönnunaraðila eigi auðveldara með að taka þátt í umhverfi sínu og sé sveigjanlegra og finni 

leiðir til að mæta þörfum sínum við aðskilnað frá foreldri/umönnunaraðila. Þetta eigi síður 

við ef um skort á tengslum er að ræða og telja þær rannsókn sína benda til þess að vandamál 

í tengslum og samskiptum seinna á ævinni geti stafað af þessum skorti í frumbernsku (Blom 

og Bergman, 2013). Jákvæð uppbygging tengslamyndunar fyrsta umönnunaraðila er því 

mikilvægur grunnur að þeim tengslum sem koma í framhaldinu og mikilvægt að leikskólar 

sinni þessu hlutverki líka.   

  

2.1.2 Tengslamyndun í leikskóla  

  

Þegar kemur að kenningum Bowlby eru þær ekki óumdeildar og hafa rannsóknir hans og 

áhrif þeirra á þá tengslamyndun sem á sér stað í leikskólum með ungum börnum verið 

gagnrýndar. Kenningar hans eru enn í dag taldar vera undirstaða kenninga um 

tengslamyndun. Þær geta þó virst frekar óhliðhollar öðrum umönnunaraðilum en foreldrum, 

t.d. dagforeldrum og leikskólakennurum, þar sem Bowlby áleit umönnun móður mikilvægari 

(Page og Elfer, 2013). Page og Elfer benda á að rannsóknir Bowlby sýni fram á nauðsyn 

sterkrar tengslamyndunar fyrir börn frá fæðingu. Þau bæta þó við að ef vel sé staðið að 

tengslamyndun ungra barna sem eru í umönnun annars staðar en hjá foreldrum geti það 

bætt stöðu þeirra, sérstaklega ef þau fá ekki nauðsynlega tengslamyndun við foreldri en 

þetta kalla þau faglega umhyggju (e. professional love). Telja þau þess vegna tengslamyndun 

vera einn mikilvægasta liðinn í upphafi leikskólagöngu barns (ibid).  

Áhrif dvalartíma í leikskóla á ung börn um tveggja ára aldur hafa verið skoðuð og komið 

inn á stresshormónið kortisól í því samhengi. Ahnert, Gunnar, Lamb og Barthel (2004) hafa 

lagt fram rannsóknir þar sem kortisólsmagn í líkamanum er mælt í þeim tilgangi að mæla 

álag og streitu í börnum og fullorðnum. Þar var mæld grunnlína kortisólmagns heima þar 

sem barn er öruggt og svo yfir fyrstu daga og mánuði eftir að það byrjaði í leikskóla. Það sem 

kemur helst fram í niðurstöðum þeirra var að jafnvel fimm mánuðum eftir að barn byrjar í 

leikskóla er hækkun á kortisóli í líkama þess umfram grunnlínuna (Ahnert o.fl., 2004). Taka 

þau fram að kortisólhækkun átti líka við þegar mæður barnanna voru með í leikskólanum, 

svo það er ekki aðeins aðskilnaðurinn sem hefur áhrif heldur aðstæður og áreiti (ibid). Þessar 

rannsóknir sýna fram á að aukið magn kortisóls finnist í ungum leikskólabörnum þegar þau 

byrja í leikskóla og af þessum niðurstöðum er dregin sú ályktun að leikskólabörn séu undir 

meira álagi en börn sem ekki dvelja á leikskóla. Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur, Bryndísar 

Garðarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2013) skoða þær það álag sem getur fylgt 

leikskóladvöl ungra barna og hverjar ástæður þess geta verið. Benda þær á að álagið á 

leikskóla er oft meira en foreldrar gera sér grein fyrir. Þarna skiptir fjöldi barna á deild og 



19  

menntun starfsfólks máli, en dvalartími tveggja ára barna á Íslandi er hámark níu 

klukkustundir. Þær benda þó einnig á að fleira kemur inn í myndina, t.d. hvernig sé staðið að 

aðlögun svo ungra barna bæði hjá leikskólakennurum og öðru starfsfólki og foreldrum barns 

(Arna H. Jónsdóttir o.fl., 2013). Niðurstöður rannsóknar bandarískra barnalækna er varðar 

stress og kortisólmagn í börnum og leiðir til að stuðla að betri líðan, benda til þess að 

hreyfing og leikur séu mjög mikilvægur hluti þroska barna og nauðsyn öruggs leiksvæðis fyrir 

leik ungra barna utandyra sem innan. Þau benda á að kortisólmagn í ungum börnum getur 

minnkað til muna við virkan leik og hreyfingu og bæta við að auk þess getur leikur virkjað 

noradrenalín í heilanum sem hefur áhrif á námsgetu og virkni heilans (Yogman o.fl. 2018).  

Ann Claire (2012) hefur einnig rannsakað stöðu og líðan barna undir tveggja ára aldri í 

dagvistun utan heimilis. Skoðaði hún hvernig aðstæður í leikskóla geta valdið stressi þar sem 

svo ung börn hafa ekki lært tilfinningastjórnun og þurfa foreldrar og umönnunaraðilar utan 

heimilisins að gera sér grein fyrir því. Börn hafa í sjálfu sér litla tilfinningastjórn en ef góð 

tengslamyndun hefur átt sér stað frá byrjun getur verið auðveldara fyrir þau að fara í 

umhverfi sem byggir á tengslamyndun við aðra en foreldri, eins og leikskóla. Þau hafa grunn 

til að byggja á. Gæði umönnunarinnar geta einnig haft áhrif á tilfinningaþroska og möguleika 

ungra barna til tengslamyndunar og getur leikskóli þá unnið að þessum atriðum ef barnið 

hefur skort náin tengsl á fyrstu stigum ævinnar (Claire, 2012). Ýmsar rannsóknir styðja þetta 

viðhorf, og benda á að hjá börnum sem eru í gæðaleikskólum eru jákvæðu áhrifin marktæk 

fram eftir aldri barnanna (Sylva o.fl., 2011). Claire bendir einnig á mikilvægi þess að kynna sér 

aðstæður barns áður en það byrjar í leikskóla. Bæði það formlega eins og að vita nöfn og 

símanúmer forráðamanna, en einnig stöðu barns í fjölskyldunni, nöfn náinna aðila og það 

sem hefur mest áhrif á líf þess. Þegar kemur að tilfinningaþroska barna getur meiri þekking 

starfsfólks á lífi þess utan leikskóla hjálpað þeim að tryggja öryggi barna og byggja upp traust 

(Claire, 2012). Hér á Íslandi telst þetta hluti af nauðsynlegum upplýsingum við upphaf 

leikskólagöngu, enda lítið samfélag. Virkja þarf þá foreldra af erlendum uppruna sem þekkja 

síður til mikilvægis upplýsinga af þessum toga. Meiri þekking á barninu er því alltaf af hinu 

góða samkvæmt sérfræðingunum hér fyrir ofan og getur auðveldað starfsfólki að finna leiðir 

til þess að tengjast barninu. Þetta ber því að hafa í huga við aðlögun barns og að leiðir til 

tengslamyndunar eru margar og fjölbreyttar.  

  

  

2.2 Umhyggja í starfi leikskólakennara  

  

Umhyggja er hluti tengslamyndunar, sérstaklega hjá ungum börnum. Mikilvægt er að 

kennarar sýni umhyggju og tengi hana við námsþætti og starfsumhverfi á sem víðtækastan 

hátt. Umhyggja felur í sér metnað og ígrundun á þörfum barns og áhuga á því að koma til 
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móts við barnið og foreldra þess. Hún er hluti af starfsmenningunni (Svava Björg Mörk og 

Rúnar Sigþórsson, 2011). Starfsmenning byggist á þeirri þróun sem verður í starfi leikskólans 

og mótast af börnunum og faglegum forsendum starfsins. Hún er hluti lærdómssamfélagsins 

og uppbyggingu þess, en byggist það allt á því að unnið sé að bótum og starfið ígrundað með 

hag barnanna í huga. Það skiptir því máli að allir hafi sína rödd en að hagur barnsins sé 

þungamiðjan. Lærdómssamfélag sem byggir á umhyggju og metnaði getur því haft áhrif á 

velferð barns, starfsánægju starfsfólks og tengsl foreldra við leikskólann.   

Ýmsar rannsóknir tengdar umhyggju hafa verið gerðar í leikskólum, en Peter Elfer (2012) 

skoðaði þær tilfinningar og það álag sem tengist þeirri umhyggju sem fylgir vinnu á slíkum 

vettvangi, með ungum börnum, samstarfsfólki og foreldrum. Benda niðurstöður hans til þess 

að tilfinningaleg vinna (e. emotional labour) sé oft vanmetinn hluti starfsins sem skoða mætti 

betur og meta. Þetta er fín lína sem þarf að feta, sérstaklega þegar kemur að því að lesa í 

foreldra. Sumir taka því t.d. ekki jafnvel og aðrir ef barnið er mjög náið starfsmanni, einnig 

geta foreldrar mætt slysum á börnum með reiði gagnvart starfsfólki. Að læra að aðskilja 

þessar tilfinningar er einnig hluti af starfinu og ræðir Elfer mikilvægi þess að geta talað um 

starfið og áhrif þess á tilfinningar er kemur að samskiptum við börn og foreldra þeirra. Elfer 

telur rannsókn sína innlegg í þá umræðu, þar sem áhersla er lögð á mælanlega útkomu á 

öllum sviðum starfsins en þetta er stór hluti sem oft gleymist eða er vanmetinn (Elfer, 2012). 

Samskipti við foreldra þurfa að vera sterk frá byrjun og byggja á umhyggju fyrir börnunum og 

þeirra hag. Samskipti samstarfsfólks sem er með fjölbreyttan bakgrunn og misjafna sýn á þær 

aðferðir og orðræðu sem er notuð skiptir einnig máli og að börnin finni fyrir umhyggju sama 

hver á í hlut.   

Í aðlögunarferlinu er umhyggja fyrir starfinu mikilvæg, þar sem það getur reynt mikið á í 

starfi þegar hún á sér stað. Þetta eru tímar þar sem samskiptin skipta sköpum en reynslan 

líka. Vilji til þróunar og breytinga verður einnig að vera til staðar þar sem engin aðlögun er 

eins og þar sem þarfir barnanna eru ólíkar. Nauðsynlegt er að finna til væntumþykju fyrir 

börnunum sem byrja ung í leikskóla, en einnig að það er ein ástæðan fyrir því að fólk velur 

þetta starf, vegna umhyggjunnar sem það finnur með börnunum (Page og Elfer, 2013). Í 

rannsókn Page og Elfer var skoðað starf í leikskóla fyrir börn undir þriggja ára aldri og er 

komið inn á þau samskipti starfsfólks. Ekki aðeins við börnin, heldur einnig við foreldra og 

annað samstarfsfólk. Að sýna umhyggju og gefa börnum tilfinningalegt rými skiptir máli og 

telja höfundar stór skref tekin til framþróunar á því sviði í leikskólum. En enn er að ýmsu að 

huga (Page og Elfer, 2013). Þarna skiptir máli að ferlið þarf alltaf að vera í þróun og allir 

tilbúnir að takast á við þær breytingar sem þarfir barnanna kalla eftir. Sigríður Síta  

Pétursdóttir (2009) lýsir nauðsyn faglegs starfs í rannsókn sem gerð var á tveimur íslenskum 

leikskólum og benda niðurstöður hennar til þess að umhyggja og mikilvægi hennar í öllu 

skipulagi dagsins sé það sem vegur þyngst í starfi leikskólanna, hún er grunnurinn að öðrum 
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liðum starfsins. Bendir hún á nauðsyn þess að tengja umhyggju og nám saman svo barnið 

læri um leið og starfsmaður annast um það, en hún bætir við að til þess að það sé vel gert er 

fagleg færni leikskólakennarans nauðsynleg (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2009). Mikilvægi 

faglegs starfs og umhyggju á leikskólum skiptir því máli frá byrjun þegar byggja á upp 

einstaklinga með félagsfærni og sjálfsöryggi (sjá: Manning-Morton og Thorp, 2003; 

Bornstein, Hahn, Gist og Haynes, 2006). Sigríður Síta telur að kennari sem sýnir börnum 

umhyggju geri kröfur á þau, en sveigjanleiki og fagleg færni séu mikilvægir kostir. Faglegt 

starf sem byggir á umhyggju er partur af öllum sviðum starfsins og er umhyggja vítt hugtak í 

leikskóla (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2009).   

Abraham Maslow (1987) setti upp píramída mannlegra þarfa (mynd 1) og þar koma fram 

líkamlegar þarfir og svo andlegar eða tilfinningalegar þarfir mannsins.   

              

                                  Mynd 1 Píramídi Maslows (Burton, 2012)  

  

Þar flokkar hann fyrst hungur, þorsta og svefn sem líkamlegar grunnþarfir. Einnig flokkar 

hann þörf fyrir öryggi sem líkamlega þörf en síðan eru það andlegu eða tilfinningalegu 

þarfirnar. Að tilheyra samfélagshópi og að elska og vera elskuð er neðst af þeim, því næst 

þörfin til að ná árangri og vera viðurkennd og virt og efst í píramídanum er þörfin fyrir 

andlegt líf, sköpunarþörf og tjáningu eigin þarfa og sjálfsánægju. Allar þær þarfir sem 

Maslow setur upp hér eru hluti af starfi leikskólakennarans og koma inn á umhyggju hans. Sú 

umhyggja felst í að gæta að þessum þörfum barna til að þroskast og öðlast jákvæða 

sjálfsímynd og að félagsfærni sé fylgt eftir.   
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Ingólfur Ásgeir Jóhannesson fjallar um aga og umhyggju sem samofin gildi í starfi kennara 

og bendir hann á mikilvægi þess að þekkja aðstæður barna til að gera sér grein fyrir hegðun 

þeirra. Ástæður ákveðinnar hegðunar geta legið innan veggja skólans, sem kennari getur 

breytt eða haft áhrif á (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1998). Í píramída Maslows koma þessi 

atriði fram, umhyggja, agi og staða barns innan samfélagsins. Þekking kennara á stöðu 

barnanna er hluti starfsins og byggist á umhyggju fyrir þeim, en kennari þarf að huga að 

þessum grunnþörfum barns.  

Í starfi leikskóla í dag koma börn sífellt yngri inn og er til þess ætlast af samfélaginu. 

Foreldrar vilja komast á vinnumarkaðinn aftur og leikskóli hefur meira gildi sem 

menntastofnun en áður. Sæunn Kjartansdóttir bendir á að fyrstu ár barna eru mikilvæg 

mótunarár og verður því að huga vel að yngstu deildum eða ungbarnaleikskólum. Færri 

starfsmenn ættu að sinna barni og langir dagar óæskilegir (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Sæunn bætir við mikilvægi aðalmanneskju, eða lykilmanneskju í umönnun barna og að 

fagmenntun eða þjálfun til starfs sé mikilvæg en einnig að nauðsynlegt sé að vera óhrædd 

við að tengjast barninu tilfinningalega (ibid). Lykilpersóna er starfsmaður sem er valinn með 

það í huga að aðstoða fjölskyldur í aðlögunarferlinu. Að þróa tengsl við barnið og fjölskyldu 

og fá þannig sem besta sýn á þarfir þess (Hrönn Pálmadóttir, 2020; Clare, 2012). Með 

lykilpersónu er lögð áhersla á umhyggju, en einnig hve margar hliðar starfið hefur og að ýmsu 

sé að huga svo velferð barns sé í fyrirrúmi.   

Seung Eun McDevitt og Susan L. Recchia skoðuðu leiðir til þess að vinna með börnum frá 

fyrstu skrefum þeirra í leikskóla. Að mynda sýn á þarfir barnsins í nýju umhverfi og hvernig 

þau verða hluti af því nýja samfélagi sem leikskóli er. Í niðurstöðum sínum benda þær á að 

reynsla einstakra barna getur verið mjög fjölbreytt jafnvel innan sömu kennslustofu. Þ.a.l. 

mikilvægi þess að halda áfram að skoða daglegar aðstæður náið til að öðlast nýja innsýn í 

umönnun ungra barna og menntun þeirra sem leið til að stuðla að getu ungra barna til að 

vera, verða og tilheyra (e. being, becoming, and belonging) heildrænt, innan allra þeirra ólíku 

heima sem þau eru hluti af (McDevitt og Recchia, 2020). Áhersla þeirra er að hvert barn fái 

þá umönnun sem það þarf til að læra að vera hluti af samfélaginu í heild. Samskipti barnanna 

við alla þá aðila sem koma að skipta þarna sköpum, að setja sig í spor barnsins og skilja að öll 

reynsla er ólík og taka verður mið af því í umönnun og samskiptum í leikskóla.  

Hér á Íslandi skoðuðu Jóna Guðbjörg Torfadóttir og Hafdís Ingvarsdóttir (2008) samskipti 

kennara og nemenda í framhaldsskólum með tengslakenninguna í huga. Þar benda þær á að 

ýmis vandamál nemenda geta verið vegna þess að geðtengsl eru ekki nógu sterk. Jóna og 

Hafdís benda á að það þarf að huga að geðtengslum í framhaldskólum líka. Ef áhersla er lögð 

á tengslamyndun frá fyrstu skrefum skólagöngu barna getur það haft áhrif á námsframvindu 

og félagsfærni seinna meir. Þegar skoðuð er nauðsyn þess að huga að samskiptum og 
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tengslamyndun ungra barna býr margt að baki og eins og sést í ofangreindum rannsóknum 

geta áhrifin varað fram á fullorðinsár.  

  

2.3 Leiðir til tengslamyndunar, tjáning og sjónarmið barna  

  

Börn hafa ólíkar þarfir og ekki vilja öll faðmlag eða snertingu þegar eitthvað bjátar á. Að finna 

leiðir til tengslamyndunar er mikilvægur hluti starfs í leikskóla, sérstaklega í aðlögun og á 

fyrstu vikum skólagöngu barns. Leiðir til að byggja traust tengsl eru margar og tónlist, leikir 

eða að skoða bók saman eru einfaldar en oft áhrifaríkar aðferðir. Hér koma aðferðir Mariu 

Aarts einnig inn sem leiðir til samskipta. Leikur barna og afstaða kennara gagnvart honum 

skiptir líka miklu máli þegar byggja á upp tengsl og jákvæð samskipti. Leikur er þungamiðja 

starfs í leikskóla og gott tækifæri til tengslamyndunar, bæði milli kennara og barna og milli 

barnanna. Öll helstu samskipti barna eiga sér stað í leik og þar læra þau einna mest á sig sjálf 

og samfélagið. Í leik er oft einna best að skynja og sjá samskipti þeirra. Í Aðalnámskrá 

leikskóla (2011) gegnir leikurinn mikilvægu hlutverki, og þar segir m.a.: „Leikur er mikilvæg 

námsaðferð og opnar víddir þar sem sköpunargleði barna og ungmenna getur notið sín. 

Hamingja og gleði liggja í því að finna hæfileikum sínum farveg og fá að njóta sín sem 

einstaklingur og hluti af heild“ (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls 17). Þarna kemur skýrt fram 

hve margvíslegt hlutverk leiksins er í þroska barna. Leikur er einnig aðalleið barna til að skapa 

tengsl sín á milli og mynda samfélag innan veggja leikskólans.   

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á leik barna og er hann talinn það mikilvægur hluti af 

lífi barna að í 31. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna er komið að rétti 

þeirra til leiks og tómstunda (lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

19/2013). Hrönn Pálmadóttir (2017) skoðar gildi barna í leik í leikskóla og hvernig þau birtast 

í samskiptum milli barnanna og milli barna og kennara. Hún skoðar hvaða gildi eru börnunum 

mikilvæg og er umhyggja eitt af þeim og bendir hún á að umhyggja komi fram hjá tveggja ára 

börnum til dæmis með líkamstjáningu og að veita hlutdeild í leik, að leika saman, skiptast á 

(Hrönn Pálmadóttir, 2017). Í þessari rannsókn er Hrönn að skoða sýn barnanna á gildin en 

einnig hvert hlutverk kennarans er í að viðhalda þeim og styðja börnin í samskiptum og leik.  

Að stuðla að umhyggju út frá samskiptum barnanna og að vera til staðar með aga og réttindi 

þeirra í huga. Gildi í leik og samskiptum barna eru einnig grunnurinn í grein Jóhönnu 

Einarsdóttur og Hrannar Pálmadóttur (2019). Þar greina þær frá tveimur rannsóknum sem 

gerðar voru í nokkrum leikskólum um sýn barnanna á kennarann. Þær flokkuðu þemun eftir 

þeim gildum sem þeim fannst börnin leggja mesta áherslu á. Umhyggja var þar lykilgildi. Þörf 

barna fyrir umhyggju og stuðning kennara er áberandi í greininni og benda þær á að áhersla 
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er lögð á umhyggju í aðalnámskrám allra norrænna leikskóla, ásamt mikilvægi leiks. 

Umhyggja í starfi leikskólakennara er því án efa ein af grunnstoðunum (Jóhanna Einarsdóttir 

og Hrönn Pálmadóttir, 2019). Leikur barna getur því verið leið fyrir kennara til að aðstoða 

börn sem eiga erfitt félagslega, aðstoða þau inn í leikinn og við að útkljá málefni sem eru 

þeim ofviða. En í leik má sjá hvernig þau læra á umhverfið og skilning þeirra á líðan og stöðu 

vina sinna. Leikur er mjög margvíslegur og getur verið frjáls meðal barnanna og honum stýrt 

af kennara. Stýrðir leikir eru t.d. hreyfileikir og spil. Í grein Ingibjargar Ó. Sigurðardóttur 

(2020) koma fram leiðir til gildamenntunar á leikskóla og hve mikilvæg hún er í samskiptum. 

Bendir hún á að ef leikskólakennari er til staðar getur hann verið meðvitaður um hvenær á 

að fara inn í aðstæður og aðstoða ef börn takast á: „mikilvægt að gefa börnunum tækifæri til 

að bera ábyrgð og að ýta undir aga, t.d. með því að leyfa börnunum að leysa sjálf árekstra 

sem upp kæmu á friðsælan hátt svo að allir yrðu sáttir“ (Ingibjörg Ó. Sigurðardóttir, 2020, 

bls. 9). Ef þau hafa tækifæri til að leysa málin með þeim aðferðum sem þeim hafa verið 

kenndar finna þau oft lausn sjálf, en kennari þarf einnig að vita hvenær hann þarf að stoppa 

aðstæður og aðstoða börnin við að leysa málið eða koma í veg fyrir skaða.  

Elinor Goldschmied og Sonia Jackson skrifuðu um börn undir þriggja ára aldri og þarfir 

þeirra í leikskóla sem og heima. Skoða þær ólíka sýn á leik barna milli landa og hvernig hægt 

er að ýta undir þroska þeirra og námshæfileika í leiknum. Jafnframt að útskýra þurfi fyrir 

foreldrum mikilvægi hans fyrir félagsþroska barnsins (Goldschmied og Jackson, 2004). Það 

skiptir máli fyrir foreldra að vita hvað felst í því að leika saman og að leikur getur verið 

mismunandi og kennt okkur ólíka hluti. Carina Hjelmér rannsakaði frjálsan leik barna út frá 

kyni og áhrifum þess og segir í niðurstöðum sínum að aðstæður í leik barna hafi möguleika á 

að bjóða upp á mikilvægar kennsluaðferðir til að efla lýðræði í leikskólum. En hún bætir við 

að það byggi á þeim efnivið sem er í boði fyrir börnin og leggur hún áherslu á mikilvægi 

kennarans í undirbúningi og skipulagi en einnig gagnrýnni orðræðu (Hjelmér, 2020). 

Rannsókn Hjelmér átti sér stað í nokkrum leikskólum í Svíþjóð og bendir hún á mikilvægi þess 

að þekkja sögu og bakgrunn svæðisins sem um ræðir. Mikilvægi kennarans, jafnvel í frjálsum 

leik barna sé þó alltaf grunnurinn þegar vinna á að lýðræðislegri menntun þeirra í gegnum 

leikinn (ibid). Þessar rannsóknir benda allar til þess að í leik barna megi sjá þau gildi sem höfð 

eru í fyrirrúmi í starfi leikskóla, og er það hlutverk kennara að stuðla að þeim gildum og að 

þau séu hluti af tengslum barnanna og þarf kennari að sýna það í verki og samskiptum.   

Leikur barna sem hluti þroska, náms og félagsmótunar er því mikilvægur liður 

leikskólastarfsins og í rannsóknum sem gerðar eru í leikskóla þarf að huga að stöðu barnanna 

innan hópsins í leik. Einnig að stöðu starfsmanna, bæði faglærðra og ófaglærðra þegar kemur 

að stuðningi þeirra við leikinn og börnin.   

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) skoðar samskipti í skólaumhverfi og bendir á rauðan þráð 

í tengslamyndun en það er mikilvægi gagnkvæmrar virðingar og trausts. Að veita nemendum 
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öryggiskennd  og væntumþykju. Skoðar hún rannsókn sem gerð var í grunnskóla og byggðist 

á því að hlúa að félags- og tilfinningaþroska barna. Hún bendir á að í niðurstöðum hennar 

kemur fram hve miklar framfarir urðu hjá nemendum sem tóku þátt. Samskipti og traust til 

að leysa úr eigin vandamálum með tólum sem kennarar veittu þeim og studdu þau, hjálpaði 

þeim að setja sig í spor annarra, sjá aðstæður frá ólíkum sjónarhornum og huga að 

tilfinningum samnemenda. Bendir Sigrún á hve miklar umbætur yrðu á starfi skóla og 

samskiptum nemenda ef hugað væri að þessu frá byrjun skólagöngu (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007), en þar kemur aðferð Mariu Aarts sterk inn sem verkfæri í 

samskiptum. Kennari sem gerir sér grein fyrir áhuga, styrkleikum og mismunandi 

þroskastöðu barna getur tekið á hverju barni fyrir sig og þeim hindrunum sem koma í 

samskiptum þess og gert námið einstaklingsmiðaðra. Málnotkun hins fullorðna skiptir miklu 

máli og ef það felur í sér viðurkenningu getur það hjálpað barni við að opna hug sinn og tjá 

tilfinningar og vandamál. Að hefja þessa vinnu strax í leikskóla, eins og Sigrún hefur bent á, 

og byggja upp sterkan einstakling með góðan félags -og tilfinningaþroska, styrkir stöðu hans í 

námi á seinni stigum (Gordon, 2001; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007;2015).   

Hreyfileikir eða stýrð hreyfistund og söngur geta hjálpað börnum sem eru ekki farin að 

tala, af ólíkum ástæðum, að vera hluti af heildinni. Helga Rut Guðmundsdóttir (2010) bendir 

á að söngur er sammannlegur þáttur. Að syngja, rugga í takt við tónlist eða hreyfa sig í takt 

við tónlist er að finna í öllum menningarsamfélögum heims. Einnig að nota tónlist og/eða 

söng til að mynda tengsl við ungviði áður en þau eru fær um að tjá sig (Helga Rut 

Guðmundsdóttir, 2010). Helga bætir við að margar rannsóknir sýni fram á að tónlist kalli 

fram ýmis líkamleg viðbrögð og hefur bein áhrif á hjartslátt, öndun og jafnvel gæsahúð 

(Helga Rut Guðmundsdóttir, 2010). Tónlist getur því verið tilvalin leið til tengslamyndunar, 

sérstaklega við ómálga börn. Ann Claire (2012) bendir einnig á að til eru rannsóknir sem sýna 

fram á að vögguvísur geti haft áhrif á tilfinningalega svörun ungra barna, einnig tónn sem 

kalla má móðurhjal (e. motherese). Skilningur ungra barna tengist málrómnum frekar en 

orðunum sem eru sögð (Claire, 2012). Hún talar um tónlistar-tengsl (e. musical-partnership) 

þegar kemur að söng og notkun raddblæs í samskiptum við börn. Helga Rut Guðmundsdóttir 

og Sandra Trehub (2019) benda á að söngur móður fyrir hvítvoðung sé umönnunaraðferð 

tengd tilfinningastjórn fyrir þau sem skortir leiðir til stjórnunar á þeim tilfinningum sem þau 

búa yfir. Einnig að börn hlusta lengur ef ókunnug rödd syngur á móðurlegan hátt og 

sérstaklega með brosi eða líkamlegum hreyfingum sem auka örvun barnsins  (Trehub og 

Helga Rut Guðmundsdóttir, 2019). Tónlist getur því verið einföld leið til að kalla fram ró hjá 

barni þegar það ræður illa við ytri aðstæður.   

Rannsókn Sylva, Melhuish, Simmons, Siraj-Blatchford, og Taggart sem gerð var í Bretlandi 

og skoðaði gæði starfs ólíkra leikskóla og áhrifin á börn við 11 ára aldur gaf til kynna hve mikil 

áhrif starf leikskólanna hefur á þroska barna. Kom fram í niðurstöðum þeirra að gæði 
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starfsins í leikskóla getur haft áhrif á vitræna færni og félagsfærni barna við 11 ára aldur. 

Aukna hæfni barna var að finna hjá þeim sem höfðu verið í leikskóla þar sem gæðin voru 

mikil eða í meðallagi, ólíkt þeim sem komu úr leikskólum með lítil gæði. Gæði starfsins, 

fagmennska og samskipti byggð á virðingu og tilliti til þroska barns hafa áhrif til langs tíma á 

grunnfærni barna (Sylva, Melhuish, Simmons, Siraj-Blatchford, og Taggart, 2011).   

Þessar rannsóknir gefa því til kynna að ef starfið er mótað af umhyggju og faglegri sýn eru 

meiri líkur á aukinni færni barns bæði félagslega og vitsmunalega.   

  

2.3.1 Marte meo  

  

Þegar kemur að því að mynda tengsl við ung börn og hafa jákvæð áhrif á þroska þeirra skiptir 

máli að aðferðirnar sem eru notaðar stuðli að jákvæðum tengslum og byggist á styrkleikum 

barnanna. Þar kemur Marte Meo aðferðin að góðum notum sem verkfæri sem hjálpar 

kennaranum að styðja barnið og bæta eða auka getu þess. Hugmyndafræðin á bak við Marte 

Meo á uppruna sinn í Hollandi og var þróuð af Mariu Aarts fyrir vinnu með börnum og 

foreldrum. Nafn aðferðarinnar, Marte Meo, þýðir „af eigin afli“ en hugmyndin er að styrkja 

börn í samskiptum og hegðun, t.d. með því að leggja orð á athafnir þeirra. Marte Meo 

aðferðin skoðar samskipti og er líkamstjáning mikilvæg þegar um ómálga börn er að ræða. 

Þá er gott að nota myndbandsupptökur svo hægt sé að greina samskiptin eða boðskiptin sem 

eiga sér stað. Að geta farið yfir atburði og skoðað þá aftur, ýmist hægt eða spólað til baka er 

mikilvægt greiningartól þegar greina á samskipti (Aarts, 2000).   

Aarts lýsir í handbók sinni þeim aðferðum sem hún hefur þróað í gegnum starf sitt með 

einhverfum börnum og forráðamönnum þeirra ásamt því að hafa leiðbeint sérfræðingum í 

notkun aðferðarinnar. Tjáning er grunnurinn og myndbandsupptökur eru leið sem Aarts telur 

skipta sköpum þegar kemur að notkun og þróun hugmyndafræðinnar vegna þess að þá sér 

maður líkamstjáningu og raddblæ allra aðila. Einnig leggur hún áherslu á að rýna í og vinna 

með sjálfan sig sem kennara eða foreldri í uppeldi barna (Aarts, 2000). Hrönn Pálmadóttir 

(2004) bendir á í niðurstöðum rannsóknar sinnar á boðskiptum barna, að litið var framhjá 

óyrtri hegðun drengja sem áttu í hlut, en líklega hafi verið talið að helsta tjáningarleið þeirra 

hafi verið í gegnum tungumálið (Hrönn Pálmadóttir, 2004). Með greiningaraðferðum Marte 

Meo, sem nýttar voru í rannsókn Hrannar er áhersla lögð m.a. á óyrta hegðun og að sjá styrk 

í samskiptum barnanna og hæfni þeirra og ýta undir það með jákvæðum samskiptum 

kennara og barna. Samkvæmt kenningum Aarts hafa bæði börn og foreldrar meðfædda 

grundvallarhæfni til að eiga í samskiptum hvort við annað og skoðar Aarts uppbyggingu 

þeirra sem hún telur vera þrískipta og skiptast í upphaf, miðbik og endi (Hrönn Pálmadóttir, 

2004). Í samskiptum sem þessum skiptir gagnkvæm virðing máli og að hinn fullorðni geri sér 
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grein fyrir frumkvæði barnsins og gefi til kynna að hann dragi sig úr samræðunum (sjá dæmi 

að neðan). Virðing fyrir stöðu barnsins þarf alltaf að vera til staðar. Aðferð Aarts til að auka 

gæði samskipta er gott innlegg í almennt starf í leikskólum, að leggja orð á athafnir, nefna 

barnið á nafn í samskiptum og að fylgja frumkvæði barnsins. Aarts er með þetta dæmi til 

útskýringar, en það eru samskipti föður og barns:   

Barn: Þetta er lest  

Pabbi: já þetta er lest  

Barn: hún keyrir  

Pabbi: hvert ætlar hún að keyra?  

Barn: til ömmu  

(Aarts, 2000, bls. 64-65).  

Hér hefur foreldrið gefið barninu möguleika á samtali sem byggist á frumkvæði þess og 

staðfestingu foreldris, og samtalið heldur síðan áfram (Aarts, 2000). Þegar samtal er opið og 

þessi aðferð notuð er barninu gefið færi á að tjá sig, hugsa og nota ímyndunarafl eða 

þykjustuleik. Af eigin afli er því margvísleg vísun bæði í samtölum eins og hér að ofan en 

einnig með því að leggja orð á athafnir og aðstoða barn þannig við að auka orðaforða og 

eigin getu. Svipbrigði, líkamstjáning og orð eru öll hluti þeirra samskipta sem við eigum á 

hverjum degi og byggir Marte Meo á þessum atriðum. Aðferðin leiðbeinir kennara eða 

foreldri hvernig hægt er að koma fyrirmælum og samskiptum almennt vel og skiljanlega frá 

sér sem og að aðstoða börn við tilfinningastjórn og sjálfstæði í hugsun og gjörðum. Hrönn 

Pálmadóttir og Þórdís Þórðardóttir (2007) notuðu aðferðina í þróunarverkefni en 

niðurstöður rannsóknar þeirra benda til þess að uppeldissýn starfsfólks breyttist og þróaðist 

meðan á verkefninu stóð. Þau fengu verkfæri sem þau gátu notað til að styðja við samskipti 

milli sín og barnanna og að finna úrræði fyrir börn með sértæk vandamál (Hrönn Pálmadóttir 

og Þórdís Þórðardóttir, 2007). Hvatning til sjálfshjálpar og að leggja orð á athafnir þeirra er 

ekki síður mikilvægt þegar um yngstu börnin er að ræða, einfaldlega til þess að auka 

orðaforða þeirra og sjálfshjálp. Marte Meo aðferðin er leið til að auðvelda samskipti milli 

fullorðins og barns, og er áhersla lögð á virðingu. Það skiptir máli í öllum samskiptum að bera 

virðingu fyrir þeim sem maður sinnir eða talar við. Hrönn og Þórdís benda á áherslu Aarts á 

þessi atriði í uppeldislegum samskiptum og sérstaklega að kennarar taki ábyrgð á 

uppeldisaðferðum og geri ekki ósanngjarnar kröfur til barnanna.   
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2.4 Lærdómssamfélag leikskóla  

  

John Dewey (1938) var menntafrömuður sem setti fram framfarastefnuna og er hún enn ein 

af grunnstoðum margra skóla og leikskóla. Framfarastefnan leggur áherslu á að reynsla og 

mótun hennar skipti máli í menntun barna. Auðvelda leiðin sé að feta sama veg og aðrir en 

að leyfa sér að uppgötva eða tileinka sér nýjar leiðir og kenningar geti reynt á. Það ferli geti 

verið langt og strangt en sé mikilvægt þegar kemur að þroska barna(Dewey, 1938). Dewey 

bendir þarna á hvað það skiptir miklu máli að þróa kennslu og menntun barna stanslaust, að 

staðna ekki í starfi og að leyfa sér að skoða ólíkar aðferðir og leiðir. Þarna er að finna einn 

fyrsta vísinn að lærdómssamfélagi og mikilvægi þess. Dewey benti á þetta á fyrri hluta 20.  

aldar og enn er unnið að og eftir hugmyndafræðinni. „Ég er líka svo sannfærður um 

möguleika menntunar þegar fjallað er um hana sem þroskun möguleika sem felast í 

venjulegri reynslu undir skynsamlegri stjórn” (Dewey, 2000, bls. 99). Dewey bætir við þetta 

spurningunni hvað þurfi til svo nokkuð eigi skilið að heita menntun? Svarið er, að hans mati, 

að við þurfum að komast að því hvað menntun er hverju sinni og framfarastefnan byggir á 

því að menntun og reynsluheimspeki eigi samleið, séu þau byggð á traustum forsendum 

(Dewey, 2000).   

Reynslan skiptir máli, að fá að prófa og sjá hvað gerist, þannig lærum við best. Í 

starfendarannsókn er verið að prófa og skoða, ígrunda og reyna aftur. Einnig er reynsla 

kennara og nemenda hluti lærdómssamfélags. Fagleg stjórn skiptir líka máli að mati Dewey 

og þarf í sífellu að huga að því í starfi í leikskólum. Í niðurstöðum rannsóknar Svövu Bjargar 

Mörk og Rúnars Sigþórssonar (2011) er fjallað um þá þörf starfsfólks að starfa í ögrandi 

umhverfi sem hvetur til náms og þekkingarleitar, að leita leiða og lausna svo starfsfólk njóti 

sín í starfi (Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011). Í því samhengi er mikilvægt að 

skynja sig sem hluta af heild, og hafa vilja til að byggja upp og viðhalda þekkingu. Áhersla á 

lærdómssamfélag innan leikskóla byggir upp faglegt starf hvort sem um faglært eða ófaglært 

starfsfólk er að ræða og skiptir þá máli að faglegir leiðtogar í yfirmannsstöðum og inni á 

deildum séu til staðar. Lærdómssamfélag byggist á því að vera tilbúin til þess að læra af 

starfinu, að bera saman ábyrgð á því og á námsumhverfi barnanna einnig að einstaklingurinn 

sjái hag sinn í starfi (Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011).   

Hluti af faglegu starfi og í framhaldi af því, uppbyggingu lærdómssamfélags innan 

leikskóla er á ábyrgð leikskólastjóra, en komið er inn á það í Aðalnámskrá leikskólanna, 2.  

grein um hlutverk leikskólans í heild og þá leikskólastjóra sérstaklega:  

   

Leikskólastjóri er faglegur leiðtogi og í forystu um þróun metnaðarfulls 

leikskólastarfs ... ber ábyrgð á að starf leikskólans sé metið reglulega með innra 
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mati og að niðurstöður séu notaðar til úrbóta í þágu starfsins. Honum ber að sjá 

til þess að starfsfólk fái tækifæri til að bæta við þekkingu sína og vera í stöðugri 

starfsþróun. (Aðalnámskrá Leikskóla, 2011, bls. 23)  

  

Hvort sem leikskólakennari er deildarstjóri eða ekki verður hann að gera sér grein fyrir því að 

hann er faglegur leiðtogi. Verður hann því að byggja sín samskipti við samstarfsfólk á þann 

hátt, sérstaklega þegar kemur að uppbyggingu lærdómssamfélags og að viðhalda því. 

Samkvæmt Jillian Rodd (2013), byggir faglegur leiðtogi á trausti, hvata til sjálfstæðra 

starfshátta og jákvæðum samskiptum. Samskiptin eru grunnurinn og að viðhalda virku 

lærdómssamfélagi meðal ófaglærðra starfsmanna er mikilvægt ef vel á að takast. Það stuðlar 

að því að börnum líði vel og finni fyrir umhyggju á leikskólanum, ásamt því að læra og nema 

það sem kennarar leggja upp með. Faglegur leiðtogi virkjar starfsfólk í vinnu og sér til þess að 

það hafi sameiginleg markmið. Hann stuðlar að vinnuumhverfi með sameiginlegri og dreifðri 

ábyrgð er kemur að því að fylgja þeim ákvörðunum sem hafa verið teknar. Því fleiri sem taka 

þátt í undirbúningsvinnunni þeim mun meiri líkur eru á velgengni hennar og faglegu starfi í 

framhaldinu(Rodd, 2013). Í fyrrnefndri grein Aðalnámskrár er einnig komið inn á hlutverk 

leikskólakennara og lögð er áhersla á að hann miðli þekkingu og styrki stoðir faglegrar stöðu 

leikskólans. Einnig er bent á að: „Litið er á leikskólakennara sem leiðandi samverkamann 

barna, foreldra og annars starfsfólks leikskóla“ (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 23). Það er 

því á ábyrgð leikskólastjóra að starfsfólk hljóti símenntun, en þar er að finna uppbyggingu 

lærdómssamfélags. Þetta tvennt, fagleg stjórn eða faglegur leiðtogi og lærdómssamfélag 

vinnur saman að bættum hag allra í starfi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Fagleg forysta kennara yngstu barnanna er mikilvæg og huga verður að því á öllum 

sviðum starfsins. Stöðugleiki og fagleg sýn starfsmanna skiptir því máli þegar skoðaðar eru 

rannsóknir sem benda til mikilvægi félagsþroska barna undir þriggja ára. Það sem þau læra 

þá, þó þau muni það ekki, mótar þau félagslega og eru samskipti við fullorðna sem eru byggð 

á faglegum gildum því nauðsynleg (Goldschmied og Jackson, 2004). Faglegt starf og 

lærdómssamfélag fléttast saman í skólaumhverfinu sem hluti af starfsþróun innan skólans. 

Starfskenning kennara byggir á siðferðilegum þáttum hans og á þekkingu úr námi en mótast 

áfram í starfi og þróast með breyttum aðferðum og áherslum innan leikskólans eða 

deildarinnar. Ragnhildur Bjarnadóttir (2015) telur starfskenningu mótast af ýmsum þáttum 

og að sumir þeirra séu ómeðvitaðir og hefur menning til dæmis áhrif á það. Ragnhildur 

leggur áherslu á að starfskenning breytist og þróist með reynslu kennara og þekkingu og að 

ígrundun á eigin starfsháttum sé forsenda þess og að vera gagnrýnin á starfið (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2015). Hafdís Ingvarsdóttir (2004) lýsir starfskenningu sem blöndu af 

siðferðilegum gildum, fræðilegu námi og reynslunámi sem hún segir m.a. vera ígrundun á 
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starfi og samskiptum við annað fagfólk. Starfskenning getur mótast í gegnum 

þróunarverkefni eða rannsóknir sem unnar eru í leikskólum og miðast að breyttum 

kennsluaðferðum en einnig eru fyrirmyndir kennara í starfi hluti af mótun þeirra (Hafdís 

Ingvarsdóttir, 2004). Starfskenning, líkt og aðrar leiðir til þróunar í starfi og mótunar 

lærdómssamfélags miðast við samtal milli fagaðila. Einnig ber að taka tillit til allra sem að 

koma og hags heildarinnar og vinna í átt að betra samfélagi með símenntun og faglegri 

framkomu (Handal, 1999; Hafdís Ingvarsdóttir, 2004; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015).  

  

2.5 Samantekt  

  

Í þessum kafla hef ég tekið saman þau fræði sem liggja að baki rannsókninni og þróun 

hennar. Þekking á mikilvægi tengslamyndunar í þroska barna, bæði vitsmunalegum og 

félagslegum er mikilvægur þegar hugað er að fyrstu skrefum þeirra í skólakerfinu. Áhrif 

umhverfisins sem þau alast upp í og öryggi þeirra þarf því að byggja á faglegum gildum og 

fræðum sem laga sig að þroska og samfélagsstöðu barnanna.   

  Bowlby lagði grunn að kenningum tengslamyndunar og taldi hann ungabörn byrja að 

mynda tengsl frá fæðingu, jafnvel fyrr. Hans áhersla var á tengsl við móður og hefur sú staða 

verið gagnrýnd síðar þó kenningum hans sé enn haldið á lofti. Page og Elfer benda á þá 

möguleika sem umhyggjusamt starf í leikskóla getur boðið barni og lagt grunn að sterkari 

félagslegum tengslum og þroska barns. Í aðlögun ungra barna inn í leikskóla skiptir máli að 

huga að tengslamyndun bæði við börnin og foreldra þeirra og hugmyndin um lykilmanneskju 

byggir á því að tengsl myndist og samskipti milli heimilis og leikskóla séu góð. Umhyggja 

starfsfólks fyrir starfinu og börnunum er ein af grunnstoðum allrar vinnu í leikskólum og 

benda McDevitt og Recchia á að skoða verði stöðu hvers barns heildrænt og leggja áherslu á 

að hvert barn fái þá umönnun sem er því nauðsynleg til að vera hluti af samfélaginu. Faglegt 

starf er því mikilvægt og í starfi þar sem mikið er um ófaglært starfsfólk verður 

leikskólastjórinn og annað faglært starfsfólk að leggja grunn að lærdómssamfélagi sem allir 

starfsmenn tilheyra. Framfarastefna Dewey rennir stoðum undir mikilvægi 

lærdómssamfélags og þróunar starfs innan skóla, að leita leiða til að bæta starfið og stefnuna 

sem lagt er upp með. Að byggja á reynslu allra þeirra sem að koma og möguleikum þeirra í 

starfi.  

Fræðin ýta undir nauðsyn faglegrar umgjarðar á öllu starfi leikskóla og að kennarar þurfi 

að vera vakandi fyrir stöðu sinni innan hópsins. Umhyggja og fagmennska kennara hefur áhrif 

á möguleika barns og getu þess til sjálfshjálpar og félagsþroska svo fátt eitt sé nefnt.   
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3 Aðferðafræði  

  

Í þessum kafla er farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar, hvernig henni var háttað og hverjar 

voru undirstöður hennar. Fyrst er fjallað um vettvang rannsóknarinnar, því næst 

rannsóknaraðferðina starfendarannsókn. Þátttakendur rannsóknarinnar eru kynntir og svo 

ferli rannsóknarinnar sem og aðferðir við gagnaöflun. Greiningu gagna verða gerð skil sem og 

siðferðilegum álitamálum.   

Markmið rannsóknarinnar var að gefa starfsfólki tækifæri til að finna leiðir til 

tengslamyndunar í aðlögunarferlinu samhliða því að byggja upp lærdómssamfélag. Að bæta 

starfshætti deildar í ferli sem reynir á alla sem að því koma og finna leiðir til að bæta 

samskipti við foreldra og auka öryggi barna við fyrstu skref skólagöngunnar.   

Rannsóknin var framkvæmd á yngstu deild leikskólans veturinn 2019-2020 með 

börnum fæddum 2017 og 2018.  

  

3.1 Starfendarannsókn  

  

Helsta einkenni starfendarannsókna er fyrst og fremst að rannsakandi er hluti af 

rannsóknarferlinu, hann er virkur þátttakandi í því og hefur því áhrif á ferlið sem byggist á 

þekkingu hans og reynslu (Koshy, 2010). Kennari sem vinnur að starfendarannsókn miðar að 

því að þróa eigin þekkingu, bæta starf sitt og skólans. Starfendarannsókn byggir á 

eigindlegum aðferðafræðum. Eigindlegar rannsóknir leggja áherslu á að skoða reynslu þeirra 

sem eiga í hlut og hvernig þau upplifa samfélagið þar sem rannsóknin á sér stað.  

Starfendarannsókn getur þó verið blönduð rannsóknaraðferð, að rýna í eigið starf og ígrunda 

það sem þarf að laga, breyta eða innleiða. Þá nýtast fleiri aðferðir og í þessari rannsókn til 

dæmis var skoðanakönnun Skólapúlssins, sem er megindleg rannsókn, notuð til að fá betri 

innsýn í efnið.  

Þátttakendur skipa stórt hlutverk í eigindlegum rannsóknum og byggjast þær á þeim. 

Þeirra samþykki fyrir rannsókninni er því nauðsynlegt og að gera öllum grein fyrir innihaldi 

hennar og tilgangi (Miller og Creswell, 2010). Þar sem börn eiga í hlut eins og í þessari 

rannsókn þurftu foreldrarnir/forráðamenn að gefa leyfi fyrir þátttöku barns, en einnig fékk 

ég leyfi annara aðila sem koma að viðfangsefninu. Miller og Creswell benda á að í 

eigindlegum rannsóknum er rannsakandi oft að túlka orð annara og skoða atvik sem átt hafa 

sér stað og þarf rannsakandi að gefa þátttakendum færi á að meta túlkunina eða að fara yfir 

niðurstöðurnar rannsóknar svo ekki sé rangt farið með mál einstakra aðila (Miller og 
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Creswell, 2010). Þetta er mikilvægt í starfendarannsókn sem þessari þar sem rannsakandi 

rýnir í vinnubrögð samstarfsfólks dagsdaglega og þær aðferðir sem eru notaðar.    

Í starfendarannsóknum hefur rannsakandi tvöfalt hlutverk. Hann er bæði rannsakandi og 

þáttakandi þar sem hann dregur fram eigin þekkingu og leiðir til að nýta til frekari þróunar í 

starfsumhverfi sínu. Starfendarannsóknir má rekja til félagssálfræðingsins Kurt Lewin sem 

starfaði í Bandaríkjunum á fimmta áratug 

síðustu aldar. Hann vildi kanna hvort áhrif 

breytinga á starfsfólk væru jákvæðari, eða 

betri ef starfsfólkið sjálft kæmi að 

breytingaferlinu og hefðu áhrif á það. Hann 

lagði upp með nokkur skref sem hafa haft 

áhrif á rannsakendur í framhaldinu. Þau skref 

eru eftirfarandi: að fylgjast með, íhuga, 

framkvæma, meta og lagfæra (McNiff og 

Whitehead, 2011. bls 41). Þetta er oft sett 

upp sem hringur (sjá mynd 2) og er hann  

 gjarnan endurtekinn nokkrum sinnum í    Mynd 2 Hringur (McNiff og Whitehead, 2011,  
bls. 9)  

rannsóknarferlinu þar sem breytingar geta átt  sér 

stað ört og rýna þarf í þær jafnóðum.   

Rannsakendur innan menntavísinda fóru að nýta sér þessar aðferðir og má nefna  

Stephen Corey í Bandaríkjunum og Lawrence Stenhouse sem nýtti sér þessar sömu leiðir í 

Bretlandi upp úr 1960. Stenhouse lagði áherslu á að til þess að kennarar gætu þróast í starfi 

þyrftu þeir að líta gagnrýnum augum á eigið starf og býður starfendarannsókn upp á þann 

möguleika (McNiff og Whitehead, 2011). Hér á Íslandi hafa starfendarannsóknir verið að 

hasla sér völl á síðustu árum og námskeið tengd aðferðinni verið í boði á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands sem dæmi. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) vitnar í Jónas Pálson, sálfræðing 

og fyrrverandi rektor Kennaraháskóla Íslands um mikilvægi þess að kennarar skoðuðu starf 

sitt með gagnrýnum augum: „Ein meginforsenda þess að kennarar geti talist gegna sérhæfðu 

og skuldbundnu lífsstarfi er að mínu mati lágmarkshæfni þeirra til að „rannsaka“ verkefni sín 

og störf sem fræðarar og uppalendur“ (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 459). 

Starfendarannsóknir eru því umbótamiðaðar og í þeim ætti að koma í ljós þróun, bæði í 

hugsun og er kemur að vinnubrögðum rannsakanda. Niðurstöður ættu að endurspegla það 

að rannsakandi skilji hvernig og hvers vegna framþróun átti sér stað (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2011). Hafþór Guðjónsson (2011) bendir á gildi starfendarannsókna fyrir kennara í starfi og 

nauðsyn þess að skoða eigin starfskenningu með gagnrýnum augum og vera tilbúinn til þess 

að þróa hana í sífellu (Hafþór Guðjónsson, 2011). Í framhaldi af því má benda á að Hafþór 
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telur að grunnhugmyndin með starfendarannsókn sé að læra í starfi, vega og meta reynslu 

sína og gjörðir og átta sig á afleiðingum þeirra til að forðast rútínukennda kennslu og auka 

samvinnu kennara (Hafþór Guðjónsson, 2011).  

Valsa Koshy (2010) bendir á að líkja megi aðferðinni við spíral (mynd 3) þar sem 

niðurstaðan er oft sú að hringurinn byrjar á ný og aftur þarf að fylgjast með, íhuga, 

framkvæma, meta og lagfæra. Með spíralshugmyndinni er 

rannsakandinn alltaf að færa sig ofar og nær meiri skilningi en 

áður (Koshy, 2010). Aðferðin byggir á því að rannsakandi líti 

ekki á niðurstöður sem ákveðna leið sem muni nýtast öllum í 

sömu stöðu heldur að þær sýni fram á leiðir sem hann hefur 

farið og hvað og hvernig hann hefur lært af þeim og notað eða 

bætt inn í starfið.  

Þekkingarsköpun er hugmyndin og að hún nýtist öðrum eða 

veiti innblástur og veki spurningar í starfi (Koshy, 2010). McNiff 

og Whitehead benda einnig á félagslegt  markmið 

starfendarannsókna, með því að auka þekkingu sína og þróa 

starfskenningu sína í gegnum starfendarannsókn hefur kennari 

bein áhrif á starf sitt sem er valdeflandi (McNiff og Whitehead, 

2011).   

Að miðla þekkingu er það sem rannsakandi vill ná fram með 

starfendarannsókn, en það er einnig hluti ferlisins þegar um 

nokkra ólíka einstaklinga er að ræða. Til að takast á við ólíkan  

Mynd 3, spírall (Koshy, 2010, bls. 5) 
reynsluheim, mismunandi þekkingu fólks á starfinu og fá fólk til   

að ræða málin getur verið gott að reyna að draga fram styrkleika þeirra og þekkingu og miðla 

henni (Handal, 1999). Hafþór bendir á að rannsakandi leggur upp með að þróa eigið starf eða 

skilning og beinir því athyglinni að sér og sinni vinnu. Það þarf að prófa og reyna og skoða til 

að ná árangri og finna út hvað virkar. Kennari sem skoðar reglulega eigið starf með 

gagnrýnum augum og þróar sína starfskenningu nær meiri árangri en einnig hefur það áhrif á 

vellíðan í starfi. Þetta leiðir einnig til aukinnar áherslu á að innra starf skóla sé 

lærdómssamfélag, ekki bara fyrir nemendur, heldur einnig fyrir kennara og aðra starfsmenn 

(Hafþór Guðjónsson, 2008 og 2011).   

Starfendarannsóknin sem ég hef unnið að byggist á samvinnu og samstarfi við starfsfólk 

deildarinnar og er því liður í þróun lærdómssamfélags og uppbyggingu þess. Ingibjörg Ó. 

Sigurðardóttir (2020) lýsir svipaðri útkomu í niðurstöðum greinar sem byggir á 

samstarfsrannsókn, sem er ein gerð starfendarannsókna. Rannsókn hennar er um samskipti 

og gildamenntun og bendir hún á að með þessari aðferð ná leikskólakennarar að ígrunda 
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starfið og þróa. Jákvæð áhrif starfendarannsókna sé liður í starfsþróun kennara og 

niðurstöður hennar bentu til þess að með verkefninu myndaðist lærdómssamfélag innan 

hópsins og samvinna og stuðningur milli starfsmanna jókst (Ingibjörg Ó. Sigurðardóttir, 

2020).   

Í starfendarannsókn er aðferðafræðin í sífelldri þróun þar sem rannsakandinn er hluti af 

viðfangsefninu. Rannsóknarferlið einkennist því oft af tilraunum og er breytingum háð. 

Rannsakandinn leitar að leiðum sem gætu hentað og prófar þær. Í lok rannsóknar geta komið 

fram nýjar spurningar sem vert er að kanna og ígrunda framhaldið útfrá þeim, en þar kemur 

hugmynd Koshy um spíralinn að gagni. Að geta unnið rannsókn samhliða starfi innan skóla 

þýðir að hægt er að nýta aðferðir og koma á breytingum og sjá niðurstöður jafnóðum. Það er 

ætíð markmiðið með starfendarannsókn innan skóla að efla kennara í starfi og gera þann 

hluta starfsins sem unnið er með markvissari.  

  

3.2 Þátttakendur og vettvangur rannsóknar  

  

Rannsóknin var gerð í leikskóla á höfuðborgarsvæðinu á deild þar sem börnin eru á öðru og 

þriðja ári. Þegar rannsóknin hófst voru engin börn á deildinni, aðlaga átti hóp af nýjum 

börnum og var búið að skipta þeim 11 börnum sem vitað var að kæmu strax í tvo 

aðlögunarhópa. Fyrsti hópurinn byrjaði 13. ágúst og seinni hópurinn kom þremur vikum 

seinna þann 3. september. Þrjú önnur börn bættust svo við á seinni mánuðum vetrar. Á 

deildinni voru til að byrja með þrír starfsmenn, rannsakandinn, deildarstjórinn sem hér er 

kölluð Rósa og ófaglærður starfsmaður, Heiða. Á miðjum vetri varð breyting og öðrum 

ófaglærðum starfsmanni bætt við, Grétu. Rósa deildarstjóri er þroskaþjálfi, Heiða er 

leiðbeinandi sem hefur unnið á deildinni í yfir fimm ár og er reyndust okkar í 

aðlögunarferlinu og starfinu í heild. Gréta var í hálfu starfi sem leiðbeinandi en hún hefur 

unnið í leikskólanum nánast frá stofnun hans. Þátttakendur í rannsókninni eru einnig 

leikskólastjórinn Lóa, aðstoðarleikskólastjórinn Svana, sérkennslustjórinn Magnea og 

foreldrar barnanna, sem og börnin sjálf.  

Í fyrstu aðlögun voru sjö börn, í þeirri næstu voru fjögur börn, í lok október bættist við 

eitt barn og svo í janúar tvö til viðbótar. Í hópnum eru sjö stúlkur og sjö drengir. Fimm börn 

voru ekki hjá dagforeldrum áður en þau byrjuðu í leikskólanum, en eitt þeirra var hjá ömmu 

sinni á daginn. Hin börnin átta höfðu verið hjá dagforeldrum í um það bil einn vetur. Af 

börnunum 14 var átta yngri börnunum skipt í tvo hópa eftir aldri og deilt niður á starfsfólk 

sem voru þeirra lykilstarfsmenn. Sex barnanna eru fædd undir lok árs 2017 og eru því elst og 

voru þau í mínum hópi.   
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Í móttökusamtali við foreldra er þeim afhent handbók leikskólans (fylgiskjal G). Þar kemur 

m.a. fram hvernig aðlögun á sér stað og hvers vegna hún er uppsett á þennan veg:  

  

Í leikskólanum er stuðst við þátttökuaðlögun. Hún byggir á því að barnið sé að 

læra að vera á nýjum stað, í nýjum aðstæðum. Aðlögunin byggir á fullri þátttöku 

foreldra í starfi leikskólans þá daga sem hún stendur yfir. Þannig myndast 

öryggistilfinning hjá bæði barni og foreldri með starf skólans, ásamt því að góð 

samvinna foreldra og starfsfólks leggur grunn að vellíðan barnsins í leikskólanum 

(Handbók Leikskólans, fylgiskjal G).  

  

Í handbókinni koma fram þeir þættir sem lögð er áhersla á í leikskólanum varðandi aðlögun. 

Þessi aðferð er stór hluti rannsóknarinnar og því mikilvægt að gera foreldrum grein fyrir því 

hvernig hún fer fram en einnig að þau átti sig á ferlinu barnsins vegna. Mikilvægi foreldra í 

aðlögunarferlinu, skipulag deildar og samviskusemi starfsfólks kemur hér inn. Allt er þetta 

gert til að minnka álagið á barnið og byggja upp góð og jákvæð samskipti og tengsl allra sem 

koma að aðlöguninni. En þarna er líka komið að almennu foreldrasamstarfi og mikilvægi þess 

að samskiptin fari vel af stað með framtíðina í huga. Kristín Dýrfjörð (2009) skilgreindi 

þátttökuaðlögun á þann veg að ekki sé verið að venja barn við aðskilnað frá foreldri heldur 

aðlaga það að nýjum aðstæðum. Barnið og foreldrar þess fá þá tækifæri til að kynnast 

starfinu og starfsfólki deildarinnar saman. Færri börn í hverjum hóp og lengri tími milli hópa. 

Hún er skipulögð þannig að hún sé ekki of þétt því börn bregðast misvel við ytra áreiti, nýtt 

barn í aðlögun grætur og hin sem fyrir eru gráta með. Börn geta verið mjög viðkvæm, 

sérstaklega á þessu tímabili og lítið þarf til að þau gráti (Kristín Dýrfjörð, 2009).   

Í leikskólanum eru deildir aldursskiptar og á barnið því eftir að skipta um kennara og deild 

aftur og er það annars konar aðlögunarferli sem á sér stað og þá alfarið innan veggja 

leikskólans. Að barnið nái að mynda góð og jákvæð tengsl við kennara frá byrjun getur 

auðveldað því að tengjast starfsfólki næstu deildar. Grunnurinn að þessu er lagður á fyrstu 

vikum og mánuðum barns og foreldra í leikskólanum.   
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3.3 Ferli rannsóknarinnar  

  

Vorið 2019 var hugmyndin að rannsókninni byrjuð að mótast hjá mér og ræddi ég hana við  

Heiðu og svo Rósu þegar hún kom til starfa. Vegna stöðu minnar innan deildar þar sem 

rannsóknin skyldi eiga sér stað taldi ég starfendarannsókn bestu aðferðina. Gögnum í 

rannsóknina var safnað veturinn 2019-2020. Grunnþema rannsóknar og tilgangur hennar var 

ræddur við stjórnendur skólans og ákveðið að hún yrði kynnt fyrir foreldrum strax í 

móttökusamtalinu þar sem þau skrifa undir samning við leikskólann og haka í lið þar sem 

leyfi fyrir rannsóknum nemenda í leikskólakennarafræðum er gefið. Í aðlögun fengu foreldrar 

aftur kynningu á rannsókninni sem þá var komin lengra og þau minnt á að alltaf væri hægt að 

ræða hana við mig eða fá upplýsingar um stöðu barnsins innan hennar. Starfsfólk deildar 

skrifaði undir upplýst samþykki í ágúst 2019 og janúar 2020.  

Rannsóknardagbók sem ég hélt frá fyrstu aðlögun er helsta gagn rannsóknarinnar en þar 

er að finna lýsingar á aðstæðum, atburðum og líðan barnanna og starfsfólks í gegnum 

aðlögunarferlið og fram að sumarlokun. Þar ritaði ég niður samskipti við foreldra og þar er 

einnig að finna punkta um þau formlegu samtöl við foreldra sem ég hef verið hluti af. Annar 

partur af rannsóknardagbók eru frekar nákvæm skráning af deildarfundum starfsmanna og 

óformlegum samtölum sem ég átti við starfsfólk um aðlögunina, en þess ber að geta að 

einna mest af hugmyndum og þróun í starfi átti sér stað í óformlegum samtölum starfsfólks. 

Ég hafði áður notað myndbandsupptökur úr starfi til að dýpka skilning og viðhorf á 

samskiptaleiðum barna og taldi ég það leið sem myndi nýtast til ígrundunar á aðferðum, auk 

þess sem sú leið tengist aðferðum Marte Meo þegar samskipti eru skoðuð. Formleg lok 

rannsóknar voru sumarið 2020 þegar sumarlokun leikskólans átti sér stað.  

  

3.4 Gagnaöflun  

  

Í starfendarannsóknum er hægt að nota margar aðferðir við söfunun gagna (Mertler, 2006; 

Sagor, 1992). Í þessari rannsókn nýtti ég rannsóknardagbók, viðtöl, myndbönd, ljósmyndir og 

skjalagreiningu. Einnig skrifuðu þrír starfsmenn dagbókafærslur um samkomubannið 

16.mars–13.apríl 2020 og báru þann tíma sama við hefðbundið starf í leikskólanum. Þær 

voru skrifaðar með samskipti í huga vegna breyttra aðstæðna. Öll samskipti og vinna á þeim 

tíma var óhefðbundið og hafði það áhrif á daglegt starf og tengsl milli starfsmanna og við 

foreldra sérstaklega. Rósa, Heiða og Magnea sem var stjórnandi í fjarveru leikskólastjóra, 

unnu þessar færslur.   
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Rannsóknardagbækur voru nýttar til þemagreiningar og vinnslu með viðtalsblöðum úr 

foreldrasamtölum til hliðsjónar, en könnun á vegum Skólapúlsins til skjalagreiningar. 

Myndbönd og ljósmyndir voru nýttar til nánari skoðunar á skipulögðum stundum. Á fyrsta 

degi aðlögunar, þann 13. ágúst byrjaði ég að skrifa rannsóknardagbók daglega. Áður hafði ég 

skráð niður hugleiðingar eftir móttökusamtöl og deildarfundi eða óformleg samtöl um 

komandi vetur og voru þær hugleiðingar dagsettar þó formleg dagbókarskrif hafi ekki hafist 

fyrr en á áðurnefndum degi. Þegar þessi aðferð er notuð er ígrundun í lok hvers dags 

mikilvæg, þó ég hafi einnig skráð í hana yfir daginn þegar ég taldi þörf á. Þar kom fram margt 

af því sem hafði gerst yfir daginn og ég taldi áhugavert eða mikilvægt og þau skoðanaskipti 

sem starfsfólk átti sín á milli. Dagbókin var einnig nýtt til að skrifa niður ígrundun mína og 

hugleiðingar af óformlegum samtölum sem við áttum yfir daginn en einnig nýttust 

óhefðbundnir dagar eins og skipulagsdagar þar sem rædd voru ýmis mál sem tengdust 

aðlögun eða starfinu almennt. Síðasti dagur rannsóknarvinnu var 8. júlí 2020, en það var 

síðasti dagur fyrir sumarfrí.   

Myndbandsupptökur og ljósmyndir fóru fram á rannsóknartímabilinu. Ég tók myndbönd 

af börnunum og mér í hópastarfi og á matmálstímum. Þetta eru stundirnar þar sem svo 

margt gerist og er sagt. Börnin eru færri og í nánum samskiptum við mig og hvert annað. 

Þegar kom að gagnagreiningu nýttust myndböndin aðallega til þess að dýpka minn skilning á 

öllum þeim samskiptaformum sem eiga sér stað og í sex barna hópi getur ýmislegt farið fram 

hjá kennara sem kom skýrt fram í myndbandi. Almennt skoðaði ég myndböndin fljótlega og 

vann strax úr þeim hlutum sem ég sá að var ábótavant. Ljósmyndir af vettvangi eru notaðar 

til nánari skýringar í niðurstöðukafla.  

Tvenns konar formleg samtöl áttu sér stað yfir veturinn og var ég í hluta þeirra. Fyrsta var 

móttökusamtalið sem var tekið við foreldra áður en barn byrjaði í aðlögun. Þau samtöl voru 

tekin innan leikskólans u.þ.b. mánuði fyrir aðlögun. Það er staðlað viðtalsform (fylgiskjal Á og 

E) sem var útbúið af teymi innan leikskólans og hefur verið notað í tvö ár. Í þeim samtölum 

var ég viðstödd, deildarstjórinn og leikskólastjóri eða aðstoðarleikskólastjóri. Í þessu samtali 

var farið yfir helstu atriði í sögu barnsins og þroska, en einnig sagt frá starfi leikskólans og 

deildarinnar. Næsta samtal sem ég var hluti af var aðlögunarsamtalið og eiga þau sér stað 

sex til átta vikum eftir að aðlögun barns hefst, en ég óskaði eftir því að þau ættu sér stað svo 

ég gæti rætt við foreldra um aðlögunina og fleira vegna rannsóknarinnar. Ég í samstarfi við 

deildarstjóra og aðstoðarleikskólastjóra útbjuggum staðlað samtalsblað til útfyllingar fyrir 

það samtal (fylgiskjal F). Almenn foreldrasamtöl eiga sér svo einnig stað og er það form 

svipað og aðlögunarsamtalið. Foreldrasamtalsblaðið (fylgiskjal D) var notað sem grunnur að 

nýja aðlögunarsamtalsforminu en foreldrasamtöl eiga sér stað á miðjum vetri og þegar 

þroskaskráningar hafa átt sér stað, en þær miðast við aldur barns.   
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Tilgangur aðlögunarsamtalsins er að foreldrar fái innsýn í líf barna sinna í leikskólanum og 

fái tækifæri til að koma sínum skoðunum og vangaveltum á framfæri. Stjórnendum skólans 

þótti þetta góð hugmynd og settu inn sem viðbót við starfið. Samtalsblöðin eru að hluta til 

fyllt út af starfsfólki deildarinnar áður en samtalið á sér stað svo sem best sýn á barnið komi 

fram og svo klárað í samvinnu við foreldra barnanna. Skoðun foreldra á starfinu kemur fram 

þar fram. Almennt mun deildarstjóri eða hópstjóri sjá um þessi viðtöl við foreldra en vegna 

rannsóknarinnar fékk ég að fylgja með og skrá.   

Þegar þessi samtöl sem ég hef farið yfir hér að ofan áttu sér stað skrifaði ég niður það 

sem mér þótti merkilegt eða skipta máli í rannsóknardagbókina, stundum eftir samtal sem ég 

hafði verið hluti af en einnig eftir óformleg samtöl við deildarstjóra þegar hún kom af 

fundinum. Útfyllt samtalsblöð voru til hliðsjónar við dagleg skrif í rannsóknardagbók þegar 

við átti. Framlag samstarfsfólks míns innan deildar til rannsóknar má finna í 

rannsóknardagbókum mínum. Þar skráði ég niður helstu punkta úr okkar samtölum, bæði 

óformlegum þar sem breytingar voru ræddar og framkvæmdar með stuttum fyrirvara og frá 

deildarfundum þar sem farið var yfir vissa hluta starfsins og rannsóknarinnar skipulega. Allar 

ákvarðanir sem voru teknar og snertu rannsóknina ræddum við og veltum upp kostum og 

göllum. Einnig fengu þær lesefni varðandi tengslamyndun og Marte Meo sem ég lagði til. Það 

efni var rætt og farið yfir aðferðir og leiðir til að nýta það í daglegu starfi. En þegar kemur að 

beinum áhrifum á rannsóknina þá skoða ég að mestu mín samskipti við börnin. Þegar samtöl 

við foreldra áttu sér stað var það ég og Rósa deildarstjóri sem sáum um þau og undirbjuggum 

en hún stjórnaði samtölunum að mestu.  

Annað hvert ár framkvæmir Skólapúlsinn könnun á þeim leikskólum landsins sem kjósa að 

taka þátt. Þetta er spurningalisti sem er sendur til foreldra og forráðamanna og er um 

almennt starf og afstöðu foreldra til leikskólans. Í þessari könnun er meðal annars farið yfir 

skólabyrjun og samskipti milli leikskóla og heimilis og sá ég fram á að niðurstöður könnunar 

vetursins gætu nýst mér í rannsókninni. Í hverjum lið eru staðhæfingar sem foreldri er 

sammála, ósammála, mjög sammála eða mjög ósammála. Einnig eru nokkrar já eða nei 

spurningar, en í lok hvers hluta eru opnar spurningar þar sem foreldri getur skrifað sjálft sína 

skoðun. Könnunin inniheldur 31 matsþátt í sex flokkum og spurningarnar eru 67 talsins. Hér 

hef ég þó aðeins nýtt þær spurningar sem koma inn á viðfangsefni rannsóknarinnar, þar sem 

könnunin er viðamikil og tekur til þátta sem ekki þarf að koma inn á hér t.d. sérkennslu, mat 

og lok leikskólagöngu. Könnunin er notuð til að dýpka rannsóknina og nýta niðurstöður úr 

megindlegri rannsóknaraðferð ásamt þeim eigindlegu. Megindleg rannsókn er byggð á 

gögnum eins og spurningalistum til að ná svörum sem flestra og þá af handahófi, og 

skilgreina út frá kyni, aldri, stöðu í samfélaginu og fleira. Meðaltal er greint og reiknað miðað 

við svörun (Hoy og Adams, 2016). Að fá þann lið inn í rannsóknina opnar á hlið starfsins sem 

annars er hulin. Í nafnleynd er oft einfaldara að segja skoðun sína, en það er mikilvægt fyrir 
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leikskólann að fá þessa sýn foreldra og geta unnið úr henni. Ég hafði aðgang að og nýtti mér 

þau svör sem snertu leikskólann sem rannsóknin var gerð á. Samkvæmt leiðbeiningum 

Skólapúlsins tekur annað foreldri/forráðamaður könnunina eða í sameiningu, foreldrar eiga 

ekki að svara tvisvar fyrir eitt barn.  

  

3.5 Rannsóknarvinur  

  

Rannsóknarvinur (e. critical friend) er aðili sem er til staðar fyrir rannsakanda og leiðbeinir 

eða gefur álit á einstökum sviðum rannsóknar eða á gögnum. Aðstoðar einnig við túlkun ef 

þörf er á (Koshy, 2010). Veturinn sem rannsóknin átti sér stað var ég í vettvangsnámi í 

leikskólanum sem ég starfa í og í tengslum við það átti ég vikulega fundi með 

leiðsagnarkennara sem var Svana, leikskólakennari og aðstoðarleikskólastjóri í leikskólanum. 

Fylgdi hún hverju skrefi rannsóknarinnar og dýpkaði skilning minn á efninu. Hún studdi mig 

við að meta aðstæður og leiðir til lausna sem ég ígrundaði og ræddi við samstarfsfólk mitt. Í 

starfendarannsóknum af þessu tagi getur rannsakandi sem skoðar eigin starfsvettvang misst 

af eða átt erfitt með að greina sig frá aðstæðum og getur rannsóknarvinur því veitt 

hlutlausara mat eða aðra sýn (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Samstarfsfólk mitt á deildinni var 

einnig stór hluti þróunar á verkefninu og þeirra staða sem rannsóknarvinir reyndist mikilvæg 

þegar kom að almennum umræðum og ígrundun á efninu. Þessi samtöl hjálpuðu mér að 

þróa rannsóknina og dýpka skilning minn á starfinu.   

  

3.6 Greining gagna  

  

Greining gagna í starfendarannsókn þarf að einhverju leyti að eiga sér stað jafnóðum og 

gögnum er safnað. Ígrundun við skrif dagbókarinnar er mikilvæg þar sem ávallt er verið að 

huga að næsta skrefi og hvernig á að takast á við þau verkefni sem koma upp. Lestur á 

rannsóknardagbókinni hefur því farið fram reglulega yfir veturinn líkt og hringferill (mynd 2) 

leggur til, og er þekking á efninu góð. Við greiningu á öllum gögnum eftir að rannsókn var 

lokið notaði ég þemagreiningu samkvæmt Braun og Clark (2006). Þær Braun og Clark sýna 

fram á þá sérstöðu sem þemagreining býður upp á innan hefða eigindlegra rannsókna, að 

vera til dæmis ekki með formúlu varðandi gagnaöflun. Greining þeirra byggir á sex þrepum:   

1. Að þekkja gögnin vel, lesa, endurlesa og punkta niður hugleiðingar um gögnin.   

2. Að kóða gögnin, kanna mynstur sem vekja áhuga og tengjast 

rannsóknarspurningunni.   
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3. Fara yfir kóðana og greina í þeim þemu sem tengjast rannsóknarspurningunni.   

4. Þetta þrep fer yfir kóðana og samhengið þar á milli og tengist endurlestri gagnanna 

svo   hægt sé að kortleggja þemun og tryggja að þau endurspegli gögnin og tengist 

rannsóknarspurningunni.  

5. Að gefa þemunum nafn og skilgreina kjarna þeirra í samræmi við 

heildargreininguna.   

6. Þá er greiningunni komið á blað og kynnt skriflega þar sem þemun koma fram og er 

það síðasta tækifærið til að greina og tengja saman þemun og niðurstöður sem unnin 

voru úr gögnunum (Braun & Clarke, 2006). Koshy bendir á að mikilvægt er að minna sig á 

markmið rannsóknar og rannsóknarspurningarnar áður en greining fer fram og huga að 

tilgangi hennar (Koshy, 2010).  

  Við greiningu á gögnunum voru hugleiðingar ritaðar um þau og samtöl skráð orðrétt og öll 

rituð gögn litakóðuð. Markmið gagnagreiningar í starfendarannsókn er að nálgast fræðilegar 

niðurstöður sem nýta má til dýpri greiningar á einstökum þemum og að leitast við svörum 

rannsóknarspurninganna (Koshy, 2010). Eftir greiningu á gögnum flokkaði ég niðurstöður í 

fjögur meginþemu. Þemun voru: Breytingar á starfsháttum, samskipti innan deildar, fræðin 

notuð í starfi og svo upplifun starfsfólks við lok rannsóknar. Gögnin voru skoðuð út frá 

fræðunum sem ég byggði rannsóknina á og svör fundin við rannsóknarspurningum og 

markmiðum rannsakanda.   

3.7 Siðferðileg álitamál  

  

Þegar kemur að rannsókn með börnum þarf að skoða ýmsar siðferðisspurningar. Í fyrsta lagi 

skiptir máli að foreldrar viti um hvað rannsóknin snýst, hverjir standa að henni og hvernig 

henni verður háttað. Þegar um jafn ung börn er að ræða og í þessari rannsókn geta þau sjálf 

ekki gefið leyfi og verður rannsakandi því að meta hegðun barnanna í aðstæðum hverju 

sinni. Sú staðreynd að þetta er starfendarannsókn og rannsakandinn er kennari barnanna, 

skiptir einnig máli hér. Þau treysta kennara sínum og þekkja hann og eru því oft líklegri til að 

veita samþykki með jákvæðum samskiptum og líkamstjáningu. Guðrún Kristinsdóttir (2017) 

fjallar um siðferðileg og lagaleg álitamál í rannsóknum með börnum um viðmið: „Hér á landi 

er miðað við að afla beri samþykkis forsjáraðila til þess að barn yngra en 18 ára taki þátt í 

rannsókn, svo fremi sem það er talið til þess hæft“ (Guðrún Kristinsdóttir, 2017, bls. 11). Í 

þessari rannsókn eru börnin það ung að samþykki forsjáraðila er eina leyfið sem sótt er um 

en rannsakandi var vakandi fyrir hegðun barna og líðan meðan virk athugun var í gangi, t.d. 

hvað varðar myndbandsupptökur. Í öllum samtölum við foreldra var gerð grein fyrir þeim 

liðum sem yrðu nýttir við rannsóknina og þeirra stöðu í samtölunum og var það gert áður en 
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skrifað var undir samþykki. Einnig var minnst á rannsóknina í öllum foreldrasamtölum 

þennan vetur, bæði þeim sem rannsakandi var viðstaddur og þeim sem deildarstjóri sá um 

og foreldrum bent á að alltaf væri hægt að ræða við rannsakanda um hana eða spyrja 

spurninga. Aðeins eitt foreldri óskaði eftir nánari útlistun á rannsókninni.   

Enginn hefur aðgang að upptökunum nema rannsakandi og í einstaka tilvikum þegar 

greina þurfti atvik nánar fékk samstarfsfólk að sjá myndbandsbrot eða ljósmynd með 

rannsakanda. Guðrún kemur inn á trúnað við börn og aðra sem taka þátt í rannsókninni og 

leggur áherslu á notkun dulnefna og mikilvægi þess að eyða persónulegum einkennum. Þetta 

er gert svo orð eða lýsingar á athöfnum sé ekki hægt að rekja til þátttakenda í rannsókninni. 

Guðrún bætir við að í eigindlegri rannsókna sem gerð er í litlu samfélagi þurfi að breyta 

vissum atriðum til að vernda þátttakendur hennar, en þó án þess að það bitni á efnislegum 

atriðum (Guðrún Kristinsdóttir, 2017). Í rannsóknardagbókum eru skammstafanir notaðar og 

engin nöfn, við gagnagreiningu setti ég upp skammstafanir og gaf hverju barni og 

samstarfsfólki dulnefni. Sá listi er ekki aðgengilegur neinum öðrum en rannsakanda og var 

eyðilagður við lok verks.  

 Í rannsókn af þessu tagi skiptir líka máli að samstarfsfólk, yfirmenn og leikskólinn og 

rekstraraðili hans hafi gefið leyfi fyrir rannsókninni. Rannsakandinn gerði samning við 

bæjarfélag sitt er kemur að náminu og er hluti þess skriflegt samþykki af hendi bæjarins fyrir 

rannsókn á starfinu. Munnlegt leyfi fékkst frá leikskólastjóra og hefur hún fylgst með 

framvindu verkefnisins frá byrjun. Samstarfsfólk sem kom að rannsókninni skrifaði undir 

upplýst samþykki (fylgiskjal A). Í móttökusamtölum við foreldra barnanna fengu þau 

upplýsingar og skrifuðu undir samþykki (fylgiskjal B) en allir foreldrar skrifuðu undir 

samþykkið. Þar sem rannsóknin er eigindleg og byggð á vettvangslýsingum er hvergi að finna 

nöfn barnanna og var foreldrum þeirra gerð grein fyrir því áður en þau skrifuðu undir 

samþykki. Allir sem að komu fengu skýra kynningu á efni rannsóknar og að ætíð mætti ræða 

við mig um efni rannsóknarinnar og stöðu þeirra í henni.   

Nafn leikskólans kemur ekki fram í rannsókninni og er þurrkað úr fylgiskjali G, sem er 

handbók leikskólans, til að vernda þá aðila sem komu að rannsókninni. Einnig er þurrkað út 

eða eytt nafni eða merki leikskólans og bæjarfélagsins þar sem rannsóknin var gerð í 

fylgiskjölum. Í niðurstöðukafla og umræðukafla þar sem rýnt er í viss atvik sem rituð voru í 

rannsóknardagbók eða komu fram á myndbandsupptöku er nöfnum barna, starfsfólks og 

samskiptaforrits sem nýtt er til skráninga og til samskipta við foreldra gefin dulnefni til að 

tryggja persónuvernd þeirra.  
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4 Niðurstöður  

  

Í þessum kafla mun ég greina frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og hvernig rannsóknin 

mótaðist. Dæmum úr rannsóknargögnum verða gerð skil í samræmi við markmið og 

rannsóknarspurningar til að fá skýrari mynd af efninu. Markmið rannsóknarinnar var að 

styðja starfsfólk til tengslamyndunar við börn og foreldra í aðlögunarferlinu og að byggja upp 

og viðhalda lærdómssamfélagi innan deildarinnar. Meginþemu rannsóknarinnar voru dregin 

fram með þetta í huga. Fyrst verður farið yfir þær breytingar á starfsháttum sem áttu sér 

stað á rannsóknartímabilinu, samskipti innan deildar, fræðin notuð í starfi og að lokum 

upplifun starfsfólks við lok rannsóknar.  

  

4.1 Breytingar á starfsháttum  

  

Í gegnum ferlið áttu sér stað margar breytingar á starfi og starfsháttum. Sumar þeirra voru 

skipulagðar fyrirfram og eru því breytingar frá fyrri aðlögunum en aðrar áttu sér stað yfir 

veturinn eftir ígrundun starfsfólks og umræður um aðferðir eða leiðir. Í þessum kafla verður 

farið yfir helstu breytingarnar sem áttu sér stað á rannsóknartímabilinu og þróun starfshátta 

á deildinni.  

  

4.1.1 Skipulag í aðlögunarferli  

  

Áður en aðlögun hófst var skipulagið rætt meðal starfsmanna deildarinnar og stjórnenda 

skólans. Í gögnum kom greinilega fram breyting á starfi deildarinnar frá fyrsta degi og fram 

eftir vetri þegar síðustu tvö börnin og einn starfsmaður bættust í hópinn. Helsta breytingin 

sem átti sér stað var að í fyrsta skipti liðu þrjár vikur milli fyrsta og annars aðlögunarhóps. 

Börnunum var því gefinn rýmri tími til að aðlagast aðstæðum og möguleikarnir varðandi 

lengd aðlögunar auknir. Stærstu breytingarnar sem voru gerðar innan deildar tengdust 

dagskipulaginu á meðan aðlögun átti sér stað. Þá má nefna að aukið var við ávaxtastundir, 

hópastarf fært og útiveran sömuleiðis. Einnig töldum við það skipta máli að starf utan deildar 

væri strax kynnt fyrir börnunum: „Við viljum taka meira þátt í starfi leikskólans en yfirleitt er 

gert í aðlögun. Fara á söngfundi t.d. þó þau hafi minna úthald, við kveðjum þá bara fyrr” 
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(Rannsóknardagbók 2. september 2019). Fannst okkur mikilvægt frá byrjun að vera hluti af 

heildinni, bæði fyrir börnin og starfsfólkið.   

Önnur breyting var hve langur dagurinn ætti að vera hjá börnunum hvern dag aðlögunar og 

að nýta önnur svæði leikskólans fyrir þau börn sem áttu erfiðari aðlögun. Til dæmis kom fyrir 

að farið var út af deildinni með þau svo hin börnin fengju frið, sérstaklega ef grátið var sárt 

eftir að foreldrar fóru.  

  

Þegar við byrjuðum aðlögun höfðum við vissar hugmyndir um hvernig við vildum 

hafa skipulagið og hlutina með börnunum. Að hluta til miðuðum við við hvernig 

þetta var gert á hinni yngstu deildinni síðasta haust, og það voru vissir hlutir sem 

við vildum gera öðruvísi, með Lóu (leikskólastjóra) með í ráðum 

(Rannsóknardagbók 2. september 2019).  

  

Þær breytingar sem urðu á dagskipulaginu voru að hluta til ákveðnar áður en aðlögun hófst 

en í sumum tilvikum kom hugmynd frá starfsmanni sem var prufuð og rædd síðar. T.d. að 

nýta stóra garðinn á tímum sem hann er annars auður, áður en elstu börnin kom út. Það 

gerðum við í þeim tilfellum sem börnin voru mörg mjög óróleg fyrst eftir að foreldrar fóru. Sú 

tilhögun nýttist okkur vel.   

  

Okkur datt í hug í morgun að fara út klukkan 9, það munaði miklu. Við gátum 

verið úti í stóra garði í næstum því klukkutíma áður en eldri börnin fóru að tínast 

út og þá fórum við bara inn með þreytt og rólegri börn skulum við segja 

(Rannsóknardagbók 19. ágúst 2019).    

  

Þarna nýttum við hugmyndina um að minnka álagið á börnum og starfsfólki með hreyfingu 

og hafði það mikil áhrif á líðan barnanna. Þetta átti sérstaklega við um börnin sem höfðu ekki 

verið hjá dagforeldri og gekk erfiðlega í aðlögun. Eins og kom fram í kafla 2.1.2 um magn 

kortisóls í leikskólabörnum og hvernig hægt sé að minnka stress ungra barna, þá fundum við 

þarna leið til að auka vellíðan barnanna, styrkja þau í leik og stuðla að góðum tengslum okkar 

við þau. Í leikskólanum er lítill garður ætlaður yngstu börnunum sérstaklega en tækifæri til 

að skoða stóra garðinn án þess að hverfa í fjölda allra barna leikskólans hafði ekki verið nýtt 

áður. Þetta er þó dæmi um hugmynd sem kom í starfi og var framkvæmd strax og ígrunduð 

og rædd á fundi deildarinnar í lok dags. Önnur tillaga sem kom varðandi útiveru, en var rædd 
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og ígrunduð áður en hún var framkvæmd var að hafa yngstu börnin í gulum vestum, sem 

almennt eru ætluð gönguferðum, við leik í garðinum og þá með eldri börnunum. Sú tilraun 

gaf góða raun og varð til þess að aukin útivera var möguleg með auknu svæði til hreyfingar.  

Mynd 4  

Stóri garðurinn  

                                                                     

Mynd 5   

Á myndunum að ofan sést vel hver munurinn er á leiksvæðunum tveimur og þó minni 

garðurinn sé vel nýttur reyndist það okkur mikilvægt að hafa möguleikann á stærra svæði, 

hvort sem var fyrir öll börn deildarinnar eða hluta hennar þegar seinni aðlögunarhópar 

vetrarins, með yngri börnum komu.   

Þegar rannsóknin átti sér stað var leikskólinn að vinna að lestrarátaki og snemmtækri 

íhlutun í starfi. Ég taldi það mikilvægt að taka þátt í þeirri umræðu og aðlaga að rannsókninni 

þar sem áhrifin á starf deildarinnar voru þó nokkur. Faglegar umræður jukust almennt á 

starfsmannafundum og einnig í samskiptum milli deilda. Hugmyndum og leiðum að bættu 

starfi var varpað fram í daglegu tali og aðlagaðar að hverri deild fyrir sig. Ég lagði áherslu á að 

ræða þróunarverkefnið bæði óformlega og formlega með samstarfsfólki mínu og ef þurfti að 

ígrunda leiðir eða aðferðir var það gert á deildarfundum. Með yngstu börnin þarf oft að finna 

Litli garðurinn              

Stóri garðurinn 
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aðrar leiðir en þær sem virka fyrir þau eldri og einbeiting varir í styttri stund. Heiða lagði til 

að fyrir utan tvær samverustundir á dag myndum við bæta við lestrarstund hver með sínum 

hóp. Daglegar lestrarstundir á þeim tíma dags þegar mikill æsingur gat verið höfðu jákvæð 

áhrif á börnin og okkur. Þetta hefur aukið ró í eftirmiðdaginn þegar þreyta átti til að ná 

völdum, einnig verður það að lesa í minni hópum til þess að hægt sé að miða efnið við þann 

hóp sem á í hlut og gat ég til dæmis valið flóknari bækur eða spil fyrir elsta hópinn.   

Áður en aðlögun hófst ákváðum við að útbúa myndrænt dagskipulag í augnhæð barnanna 

með færanlegri ör sem sýnir hvaða stund dagsins er nú. Þetta var hugmynd sem kom frá 

Rósu og við ræddum uppsetningu og skipulag í sameiningu. Við vildum auka við myndrænt 

skipulag og efni á deildinni almennt. Sérstaklega þar sem um yngstu börnin er að ræða og 

leiðir til að auka orðaforða geta verið fjölbreyttar. Hér má sjá myndræna dagskipulagið:  

  

Mynd 6, myndrænt skipulag barna A                        Mynd 7 myndrænt skipulag barna B  

Eins og sjá má eru þetta einfaldar myndir sem lýsa vel því sem á sér stað, þess ber að geta að 

nokkrar myndir eru til af útiveru sem henta árstíma og veðri. Þetta skipulag vakti mikla lukku 

í öllum aðlögunum og var greinilegt að foreldrum fannst gott að sjá skipulagið og fóru jafnvel 

yfir það með börnunum. Þá áttuðum við okkur á því að við höfðum ekki gert dagskipulag í 

augnhæð foreldra. Rósa setti upp slíkt blað í fataklefann og sáum við foreldra og ömmur og 

afa sýna því áhuga.   
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Mynd 8, myndrænt skipulag foreldra  

Myndirnar á dagskipulaginu sem er í fataklefa eru þær sömu og eru í augnhæð barnanna en 

settar upp á einfaldan hátt svo bæði foreldar og börn geti notið góðs af. Minnir þetta á 

mikilvægi þess að gera starfið sýnilegt fyrir fjölskyldur barnanna líkt og kemur fram í könnun 

Skólapúlsins, en í opnu spurningum liðs þrjú um tengsl við starfsfólks segir eitt foreldri svo: 

„Það eina sem mér finnst að mætti betur fara væri betra upplýsingaflæði um daglegt starf, 

börn eru mismálglöð og það væri gaman að geta rætt daginn vitandi meira um hvað var gert“ 

(Skólapúlsinn, mars, 2020). Þess ber að geta að þetta svar var frá foreldri í leikskólanum, ekki 

vitað á hvaða deild þar sem ekki allar spurningar miða við hverja deild fyrir sig. Þegar farið 

hafði verið yfir niðurstöður Skólapúlsins skoðaði hver deild hvað mætti bæta hjá sér og lagði 

ég til blað með nánari upplýsingum um starfið hvern dag. Það er sett upp í fataklefa í lok 

dags en einnig á samskiptaforritið ATOZ til að tryggja aðgang allra foreldra sem vilja. Þar sem 

samkomubann vegna Covid-19 tók yfir komst blaðið ekki í virka notkun fyrr en eftir það. Á 

mynd 9 má sjá dæmi um slíkt upplýsingablað:  
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Mynd 9, daglegt starf  

Ýmsar hugmyndir eða hugleiðingar starfsfólks sem komu fram í óformlegum samtölum voru 

almennt unnar jafnóðum. Það er áberandi á þessum vetri að með því að byggja frá grunni 

upp samstarf þar sem allar hugmyndir eru virtar, opnast fyrir svo marga möguleika í starfi. 

Einnig hafði það áhrif að ræða saman opinskátt og að virða skoðanir hverrar annarar, sem 

jók strax bæði starfsánægju og faglegt starf deildarinnar.   

  

4.1.2 Deildarfundir og fagleg umræða    

  

Fjölgun deildarfunda var önnur breyting sem gerð var á þessum vetri. Aðra hvora viku fengu 

starfsmenn klukkutíma að lágmarki til að ræða þau málefni sem skiptu máli hverju sinni. Í 

flestum tilvikum var deildarstjóri með atriði sem átti að fara yfir eða ræða en annað 

starfsfólk deildarinnar gat óskað eftir því að farið yrði yfir atriði eða hugmyndir sem komið 

höfðu upp. Oft var þessi fundur nýttur til ígrundunar og skoðanaskipta á málefnum 

deildarinnar. Daglegt skipulag var tíðrætt og svo ef vinna átti með stökum börnum og finna 

lausnir eða leiðir að úrbótum. Hér skipti ekki bara máli að starfsfólk vinni saman, heldur var 

það með í skipulagningu og hugmyndir þess virtar. Þetta gerist ekki sjálfkrafa heldur með 

uppbyggilegum samskiptum, virðingu og jákvæðu viðhorfi allra sem að koma. Við lögðum 

allar kapp á það að byggja upp deild þar sem líðan og skoðanir eru virtar og fagleg umræða 
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um starfið á sér stað. Þannig lögðum við grunn að lærdómssamfélagi sem var ekki á deildinni 

áður. Deildarfundir reyndust mikilvægur hlekkur í þessu samstarfi og vilji allra til faglegra 

vinnubragða jókst til muna þennan vetur.  

  

Á deildarfundi fórum við yfir ýmislegt í nýja skipulaginu og það er oft hentugt að 

hafa starfsmann á deildinni sem hefur unnið við þetta í mörg ár ásamt okkur 

(yngri) sem höfum annan bakgrunn en hún og aðlagast að hverri annarri. Einnig 

finnst mér mikilvægt að þegar það er verið að ræða einstaka börn að 

deildarstjórinn hefur okkur allar með í ráðum og umræðum, okkar mat skiptir líka 

máli og við finnum það. (Rannsóknardagbók 18.janúar 2020)  

  

Í þessu broti úr rannsóknardagbók er rætt nýtt skipulag deildarinnar. Ákveðið var eftir hálfan 

veturinn að breyta hópaskipan barnanna og fara yfir stöðu hvers barns á fundi og raða í hópa 

á þann hátt að hægt væri að miða hópastarf að þeirra getu og þeirra þroska. Þau börn sem 

komu eftir áramót fengu að sjálfsögðu sína lykilmanneskju en það var skipulagt útfrá 

hópamyndun barnanna sem fyrir voru. Þegar þarna var komið var ákveðið að rannsakandi 

taki að sér þau börn sem voru á eldra árinu, fædd 2017 en þau voru sex talsins og var það því 

stærsti hópurinn. Þetta var gert á þennan hátt, bæði vegna aldurs og þroska, en einnig vegna 

þess að þau voru á leið á aðra deild með eldri börnum um vorið en hin átta myndu vera hjá 

okkur annan vetur.   

Í gegnum rannsóknarferlið og aðlaganir nýtti starfsfólk reynslu fyrri aðlögunarhópa 

vetrarins (og síðustu ára) til að bæta starfið og auðvelda næsta hópi barna, og okkur, 

aðlögunina. Varð það fljótt hluti af starfinu að ræða og ígrunda úrbætur, mistök eða aðferðir 

sem við töldum ekki hafa veitt þær niðurstöður sem við vildum. Samræður milli starfsfólks 

þegar færi gafst og um allar stundir dagsins mynduðu faglegri umgjörð um starfið en áður 

hafði verið og kemur það skýrt fram í rannsóknardagbókinni:    

  

Það er mikill munur á deildinni núna og fyrir ári, datt ekki í hug að hægt væri að 

ræða vinnuna og hvað við erum að gera með börnunum á þennan hátt og allir 

með áhuga. Við erum alltaf að huga að betri aðferðum einsog með Eirík og svona. 

Að reyna að finna út hvað við getum gert betur eða bara öðruvísi og það ekki á 

skipulögðum deildarfundum heldur bara alltaf. (Rannsóknardagbók 1.október 

2019)   
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Áhrifin frá Rósu deildarstjóra og hennar menntun og reynslu sem er önnur en við höfðum 

áður kynnst innan deildarinnar voru mikil. Hennar lausnir, eða leiðir sem hún lagði fram til að 

auka sjálfshjálp barnanna komu sér vel. Þær umræður sem mynduðust utan skipulagðra 

funda voru almennt um aðferðir eða leiðir til að aðstoða börnin til að takast á við breyttar 

aðstæður og að vera fjarri foreldrum sínum, og voru miðaðar að faglegra starfi.  

  

4.2 Samskipti innan deildar  

   

Gildi leikskóla eiga að miða að því að vera leiðbeinandi er kemur að starfi og samskiptum. 

Virðing og ábyrgð eru yfir gildi leikskólans sem rannsóknin var unnin á. Að bera virðingu fyrir 

öðrum og að bera ábyrgð á eigin hegðun. Samskipti starfsfólks við börnin og hvert annað 

eiga að einkennast af þessum gildum. Orðræða innan deildar er því mikilvæg og verður hver 

starfsmaður að átta sig á því að orð vega þungt. Starfsfólki ber að huga að því hvernig við 

tölum við börnin, hvernig við tölum um starfið og hver viðbrögð okkar eru við óvæntum 

atburðum.   

  

4.2.1 Orðræða starfsfólks  

  

Í leikskólum geta mannabreytingar haft áhrif á samstarf og líðan starfsfólks og barnanna. Að 

mynda tengsl við börnin og foreldra þeirra tekur tíma og lítið þarf til að rugga bátnum. Í 

könnun Skólapúlsins lið 6.2 sem er opin spurning og spurt hvað foreldri þyki slæmt eða megi 

betur fara var bent á mistök af okkar hálfu: „Fannst vanta betra upplýsingaflæði þegar tvö 

börn bættust við ásamt starfsmanni. Engar upplýsingar hafa borist um þann starfsmann.“ 

(Skólapúlsinn, mars, 2020). Tekið var fram í föstudagspósti að tvö ný börn myndu koma en 

ekki að starfsmaðurinn bættist við eða hann kynntur. Rósa skrifar póstana sem sendir eru út, 

en ég les þá yfir og hvorug okkar áttaði sig á því að kynna þyrfti betur starfsmanninn.   

Eftir hálfan vetur af samstarfi þriggja starfsmanna sem hafði gengið mjög vel og var byggt 

upp á opnum umræðum um starfið og fleira, breyttist orðræða deildarinnar hægt og rólega 

og málfar sem við töldum síður boðlegt var orðið hluti af daglegu tali. Það má ekki gleyma því 

að það sem er sagt í óvarkárni getur farið heim með börnunum og valdið neikvæðri umræðu, 

eða áliti á starfið. Málefnið var tekið upp á deildarfundi eftir óformleg samtöl við Rósu 

dagana áður um efnið.  
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Rósa [deildarstjóri] sagði að hún hafi tekið eftir neikvæðri orðræðu á deildinni og 

lagði til að við settum upp lista varðandi þetta og hvernig við viljum tala. Allir 

tóku bara undir það og þetta var mjög vel gert hjá henni, stundum talar maður 

áður en maður hugsar. En að hafa lista er góð áminning og allir voru sammála því 

að leyfa hinum að pikka í sig ef maður gleymir sér og vinna í þessu saman. 

(Rannsóknardagbók 20. febrúar 2020)   

  

Á deildarfundinum fór Rósa yfir nokkur orðanna sem hún hafði tekið eftir og fékk okkar álit á 

hvað ætti frekar að nota og hvort það vantaði fleiri orð á listann. Hún setti listann upp og 

hengdi á skáphurð þar sem hann er áberandi.  

  

Mynd 10, orðræða deildar  

  

Miðinn sem Rósa setti upp var einfaldur en á honum var allt sem við töldum þurfa að koma 

fram. Í vinstri dálkinum eru orð sem við heyrðum notuð, eða notuðum sjálfar í hugsunarleysi 

í samskiptum við börnin og við töldum neikvæð, eða ekki við hæfi. Í hægri dálkinum eru svo 

orð sem eru ákjósanlegri, það á að vísu ekki við um þriðja orðið „Skemmtileg“ þar sem það 

var sett upp með það í huga að benda á notkun neikvæða orðsins, en í almennum 

samskiptum var það ekki notað. Við vorum sammála því að notkun þessa lýsingarorðs 

(leiðinleg) um hegðun barns er ekki við hæfi í neinum aðstæðum og varð það því að koma 

fram. En í raunverulegum aðstæðum er ekkert annað orð sem kemur í staðinn, við stoppum 

það sem þarf í hegðun eða framkomu barns en tölum við það af virðingu og skynsemi. Listinn 

er miðaður við talsmáta við börn og hvernig orð geta haft neikvæða merkingu. Strax var að 

sjá breytingu á tali og sýndi þetta okkur hve mikilvægt það er að passa uppá samskiptin. Sjálf 
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nýtti ég aðferðir Marte Meo og tók myndbönd af hópastarfi og matartímum. Þar sá ég það 

sem fór framhjá mér í vinnu með börnunum og áhrif líkamstjáningar, bæði minnar og 

barnanna. Myndböndin voru yfirfarin jafnóðum og greind í rannsóknardagbókinni þar sem  

m.a. kemur fram: „ég þarf að stoppa og hlusta betur, lagði of mikla áherslu á að minna þau á 

að sitja og minni á það sem þau sögðu“ (Rannsóknardagbók, 14. október, 2019). Mín 

samskipti í hópastarfi áttu ekki að vera áminningar um að sitja og hlusta heldur að grípa 

þeirra hugleiðingar og láta þær leiða okkur áfram. Einnig sá ég að ég nota líkamann mikið til 

að lýsa atburðum og því ekki skrýtið að börnin sitja ekki kyrr ef ég geri það ekki. Eftir yfirferð 

á nokkrum myndböndum tamdi ég mér opnari spurningar og skipulagðari uppsetningu á 

hópatímum. Að horfa á myndbönd af mér í starfi hafði einna mest áhrif á það hvernig ég 

horfði á starfið almennt. Ég fylgdist betur með og tók eftir ýmsu sem hafði farið fram hjá mér 

áður t.d.: „Eitt sem ég sé að ég þarf að gera er að vera duglegri að fara inn í herbergin þar 

sem börnin eru að leika, þau haldast betur í leik þannig“ (Rannsóknardagbók, 13. febrúar, 

2019). Ég sá áhrifin sem nærvera mín hafði og vann betur með það.  

Það er margt sem hefur áhrif á starfið á deildinni og er orðræða stór hluti af því og skiptir 

því máli að fylgjast með þeim breytum sem eiga sér stað og afleiðingum þeirra. Myndbönd 

geta hjálpað við að átta sig á hegðun sinni og skráning getur verið góð lausn. Þegar um 

neikvæða eða erfiða hegðun starfsfólks er að ræða er mikilvægast að taka það upp strax og 

vinna úr málefnum svo áhrifin verði þeim mun minni á börnin og almennt starf eða líðan 

starfsfólks.   

  

4.2.2 Að vinna með foreldrum að góðum tengslum  

  

Frá byrjun vetrar lagði ég upp með það markmið að byggja upp samskipti við foreldra sem og 

börnin. Tengslamyndun á fyrstu stigum skólagöngunnar og velferð barna er grunnstoð 

starfskenningar minnar. Formleg samtöl við foreldra hafa átt stóran þátt í því og í 

samtölunum, sérstaklega aðlögunarsamtölunum sem ég óskaði eftir og eru nú hluti starfs 

leikskólans á öllum deildum. „Það var gaman að heyra í foreldrunum, allir voru ánægðir með 

starfið og okkur og þetta er aukatenging sem ég tel mikilvæga“ (Rannsóknardagbók 10. 

október 2019). Eftir fyrstu samtölin þennan dag, 10. október, var mikilvægi þeirra strax 

greinilegt. Allir höfðu spurningar eða atvik sem þeir vildu ræða og jafnvel fá ráð og mikilvægi 

síðustu spurningarinnar sem ég lagði áherslu á við gerð samtalsblaðsins varðandi ábendingar 

eða gagnrýni til okkar opnaði á meiri tengingu. Enginn hafði neitt neikvætt að segja, en þá 

bætti ég við að ef þau skyldu muna eftir einhverju eða ef eitthvað kemur upp þá geti þau 

alltaf komið til okkar eða hringt. Við getum ekki bætt okkur ef við vitum ekki hvað er að. 

Þegar kemur að tengslamyndun við foreldra skiptir máli að þau geti gagnrýnt starfið eða 
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spurt spurninga án þess að því sé tekið illa. Þessu viðkemur einnig liður í könnun Skólapúlsins 

sem heitir Tengsl við starfsfólk leikskólans og fyrir deildina sem á við hér svöruðu 11 

foreldrar af 14 svo svarhlutfall var mjög hátt. Í lið þar sem spurt var hvort tengsl við starfsfólk 

séu góð voru 56,4% mjög sammála, 41,8% frekar sammála, 1,8% frekar ósammála en enginn 

mjög ósammála. Þetta sýnir okkur að almennt var mikil ánægja með starfið og starfsfólk 

deildarinnar þennan vetur en að enn sé rými til að bæta sig. Opnar spurningar í lok könnunar 

gefa foreldrum færi á að benda á það sem þau telja vel gert eða miður, starfsfólk getur því 

farið í vinnu við að bæta úr eða leita lausna.   

Könnun sem þessi er liður í því að viðhalda lærdómssamfélagi og um leið að gefa 

foreldrum færi á að eiga hlut í þróun starfsins. Það sem er ánægjulegast er að fram komu 

tölur síðustu ára en ánægja foreldra með samskiptin við leikskólann í heild hefur aukist milli 

kannana. Árið 2016 var það 95,7%, 2018 hafði meðaleinkuninn hækkað aðeins eða í 96,4% 

en í mars 2020 var hún 98,2%. Það er þó nokkur hækkun milli ára, en þess ber að geta að í 

millitíðinni, eða frá vori 2018 (eftir að 2018 könnun kom út) var móttökusamtölunum komið 

á og eins og áður hefur komið fram var það haustið 2019 sem aðlögunarsamtölin hófust. 

Þetta tel ég eiga þátt í ánægju foreldra þar sem samtöl af þessu tagi opna leikskólann og gefa 

foreldrum og starfsfólki færi á að kynnast betur.   

Það reyndi strax á samskiptin við foreldra og vinnu með barni í fyrsta aðlögunarhópnum. 

Jóhann (1,9), fékk slæmt bakslag og var hægt á hans aðlögun. Við styttum daga hans í 

leikskólanum og hans lykilmanneskja, sem var ég, lagði áherslu á leik og aukin samskipti við 

hann. Dagarnir voru lengdir í skrefum þegar öryggi hans hafði aukist. Þessi leið gekk hjá 

honum og þegar næsti aðlögunarhópur kom og annað barn átti í svipuðum vanda var það 

auðleyst þar sem aðferðin hafði verið prófuð, ígrunduð, og aðlöguð að aðstæðum.   

Í tilviki Jóhanns voru tengsl við foreldra mikilvægur hlekkur. Þess ber að geta að hann var 

eina barnið í hópnum sem var fjöltyngt en faðir hans er íslenskur og móðir filippseysk og 

töluðu þau við hann hvort á sínu tungumáli en töluðu sjálf saman á ensku. Hann hafði ekki 

verið hjá dagforeldri, og var leikskólinn því mikil breyting á aðstæðum og skipulagi, en fjöldi 

barna og áreitið hafði greinileg áhrif á hann og grét hann sárt. Leiðin sem var farin, að stytta 

daginn, veita honum athygli fjarri barnahópnum og ræða við foreldra hans daglega um 

almenna líðan og hvernig best væri að vinna með honum gekk vel. Þau tengsl sem okkur 

tókst að mynda strax við foreldra skiptu máli þegar kom að líðan drengsins, þau fengu að 

vera hluti af lausninni og leiðum til bóta. Annar drengur í næstu aðlögun átti við sömu 

erfiðleika, hann hafði ekki verið hjá dagforeldri heldur. Svipuð aðferð var nýtt og dagar hans 

styttir, en hann fann öryggi hjá okkur fyrr og var hægt að lengja hans daga eftir stuttan tíma. 

Það mikilvægasta í báðum þessum tilvikum var að við höfðum gert foreldrum grein fyrir því 

fyrirfram að ef barn á erfitt og gengur illa þá munum við leita lausna og jafnvel hægja á 

aðlögun, allir voru búnir undir það. Einnig hjálpar það að gefa foreldrum daglegar upplýsingar 
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um daginn og líðan barns og gefa þeim færi á að vera með í ferlinu við að mynda tengsl og 

auka traust foreldra til okkar. Ástæðurnar fyrir því að hægja á eða víkja frá hefðbundnu 

aðlögunarleiðunum eru misjafnar og er einstaklingsbundið hve langt er gengið. En reynsla og 

samtöl starfsmanna í tengslum við hvert barn hafa einfaldað og létt á þegar kemur svo að 

næsta aðlögunarhópi og þeim börnum sem því fylgja.  

Þó aðlaganir á deildinni hafi átt sér stað fjórum sinnum yfir veturinn kemur að því að 

almennt starf hefjist af fullum krafti. Þegar börn hafa aðlagast ágætlega fer 

hegðunarmynstur þeirra oft að koma betur í ljós og einn drengur, Eiríkur (1,7) fór að sýna 

hegðun sem gekk illa að ráða við. Eiríkur hafði verið hjá ömmu sinni á daginn, áður en hann 

kom í leikskóla og hafði því ekki verið mikið innan um jafnaldra. Hann beit mikið og lamdi 

börnin, oft í aðstæðum sem komu okkur á óvart. T.d. var þessa lýsingu að finna í 

rannsóknardagbókinni: „við sátum í ávaxtastund, allir frekar rólegir með eplin sín þá sneri 

Eiríkur sér við og beit næsta barn í öxlina svo á sá. Seinna um daginn beit hann aftur, þá var 

hann í leik og vildi dót sem annað barn var með, það var ekki jafn alvarlegt bit“  

(Rannsóknardagbók 30. október 2019). Í rannsóknardagbók minni þennan dag eru þrjú verri 

bit skráð og fimm tilraunir sem kennari náði að stöðva. Í samráði við Magneu 

sérkennslustjóra tókum við upp atvikaskráningar (fylgiskjal H) til að aðstoða okkur við að 

finna út hvort neikvæðu, eða alvarlegu atvikin eigi sér stað á vissum tímum eða í vissum 

aðstæðum. Við byrjuðum 8. nóvember 2019 og kláruðum skráningu fyrir jólafrí. Við þurftum 

ekki að gera þetta lengi því við sáum mjög fljótt hvað það var sem ýtti undir neikvæða og 

erfiða hegðun hans og við sáum líka í hvaða aðstæðum flest atvikin áttu sér stað og gátum 

unnið með Eiríki í þeim að bættum samskiptum við leikfélagana. Þar nýtti ég Marte Meo og 

lagði áherslu á að einfalda samskipti okkar (ekki margar eða of flóknar spurningar eða 

áherslur), lagði orð á athafnir hans og jákvæð samskipti þar sem hann var hvattur til 

sjálfshjálpar og studdur með brosi og aðstoð þegar þurfti.  

 Foreldrarnir fengu einnig fund með Rósu deildarstjóra þar sem farið var yfir hegðun og 

líðan Eiríks, og báðu þau um ráðleggingar varðandi hegðunina sem birtist einnig heima. Þar 

var lögð áhersla á að stoppa ekki og skamma neikvæða hegðun heldur að beina henni á rétta 

braut og hvetja þegar vel var gert. Samtalið við foreldrana og óformleg samtöl við starfsfólk í 

annan tíma þar sem rætt var hvernig við tökum á hegðuninni og hvernig þau geta unnið úr 

vandanum höfðu mikil áhrif, ekki aðeins á hegðun og líðan Eiríks í leikskólanum heldur einnig 

á samskiptin við foreldrana.   

Áhersla var lögð á að veita foreldrum barna sem áttu erfiðari aðlögun eða annan vanda 

upplýsingar daglega, en gera þó okkar besta til að tryggja að allir fengju svör við spurningum 

sínum um daglegt starf og líðan barna.  
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4.3 Tenging milli fræða og starfs  

  

Mótun og þróun starfskenningar hvers starfsmanns er liður í góðu starfi í leikskóla. Meðfram 

gerð rannsóknarinnar hef ég áttað mig á mikilvægi þess að vera til staðar heilshugar, nota 

fræðin og sýn mína á hlutverk mitt í lífi barnanna. Myndbandsupptökurnar nýttust vel og 

skoðaði ég þær jafnóðum og vann úr en þær nýttust oft betur til greiningar á minni hegðun 

og tjáningu en barnanna. Þá sérstaklega það sem ég missti af í hegðun eða tjáningu 

barnanna eða það sem líkamstjáning mín gaf til kynna. Þegar Hafliði (1,4) kemur óvænt inn í 

október 2019 vegna misskilnings í umsóknarferli var hann eina barnið í þriðju aðlögun og var 

það því óvenjuleg aðlögun.   

  

Hafliði (1,4) er lang yngstur og á stundum erfitt, vill ekki mikið knús frá okkur, en 

það kemur vonandi. Hann hefur gaman af söngstund og sérstaklega einu lagi svo 

ég hef verið að prófa að syngja það þegar hann er ósáttur og þá kætist hann 

oftast. Áhugavert að finna svona leiðir til að róa börn. Einfalt en hefur áhrif, þetta 

er ekki í fyrsta skipti sem ég finn lag til að róa barn og hef séð oft hvað þetta 

virkar vel. (Rannsóknardagbók 30.október 2019)  

  

Börn sem leitast lítið eftir knúsi og snertingu þarf að nálgast á annan hátt og þá kemur bæði 

Marte Meo og tónlist sterk inn og lagði ég mig fram um að nýta þetta tvennt í aðlögun 

barnanna. Að leggja orð á athafnir og hvetja þau til sjálfshjálpar með aðferðum Marte Meo 

er hluti tengslamyndunar, bættrar sjálfsmyndar og getu barna og eykur öryggi þeirra. Opin 

samtöl þar sem einföldum hlutum er lýst hjálpaði mörgum börnum að gleyma sér um stund í 

aðlöguninni. Þegar börnin eru ekki tilbúin að tengjast starfsfólki of náið hef ég fundið að 

tónlist getur haft mikil áhrif. Það eru margar leiðir til að sýna umhyggju fyrir börnunum og að 

finna hvað hentar þeim og virkar til að róa þau í þeim erfiðu aðstæðum, sem aðlögun getur 

verið, er mikilvægt. Einnig má ekki gleyma því að þegar maður er bara tveggja ára, eða 

jafnvel ekki orðinn það, er það mikið áreiti að vera í kringum hóp af börnum og ef maður er 

illa upplagður er það oft enn erfiðara. Þá skiptir þolinmæði kennara miklu máli og að nýta 

það sem er mögulegt til að bæta líðan allra sem að koma. Að sýna umhyggju fyrir börnunum 

og líðan þeirra með þessum aðferðum gekk mjög vel og eins og sjá má á dæmunum þurftum 

við að huga að hverju barni og þörfum þess. Þau sýna fljótt hve mikla þörf þau hafa fyrir 

snertingu og tekur maður að sjálfsögðu mið af því, eins og við gerðum með Hafliða. Hann 

vildi ekki snertingu þegar hann var ósáttur en nálægð við kennara sem sat hlutlaus í sama 

herbergi til dæmis var nóg fyrir hann til að byrja með og þegar hann var tilbúinn kom hann 
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og talaði við okkur eða fékk smá knús. Svandís, sem kom um miðjan janúar vildi stanslaust 

faðma okkur. Hún hélt fast utan um okkur, og gerði hún ekki greinarmun á því hver okkar 

það var, bara sú sem var næst henni. Eiríkur, sem átti mjög erfiða aðlögun fyrst um sinn tók 

sinn hópstjóra, Heiðu, sem lykilmanneskju og velur hana alltaf ef eitthvað bjátar á. Það er 

hluti af umhyggjunni að leyfa þeim þetta líka, sum þurfa lykilmanneskju og velja sér hana en 

önnur síður. Aðal málið er að taka barninu eins og það er. Í tilviki Mikaels (1,6) sem kom í 

síðustu aðlögun vetrarins ásamt Svandísi (1,6), en þau komu í janúar 2020, var erfiðara að ná 

til hans.  

  

Mikael er betri með hverjum deginum sem líður, man stundum eftir hurðinni og 

fer að gráta og helsti gallinn er að hann vill knúsa okkur og fá faðmlag en hann 

kemur ekki sjálfur. Ég hef soldið verið að fara til hans og taka hann í fangið. 

(Rannsóknardagbók, 5. febrúar 2020)  

  

Ekki öll börn leita til okkar en ég fann það að ef ég fór til hans og bauð fangið þá þurfti hann á 

því að halda, vissi bara ekki hvernig hann átti að fara að því. Að fylgjast með og lesa í 

aðstæður er hluti af því að vera heilshugar í starfi. Annað sem vakti áhuga minn og kemur 

fram í rannsóknardagbók dagana sem aðlaganir tvö til fjögur áttu sér stað er líðan barnanna 

sem fyrir voru þegar ný börn bætast í hópinn og þegar foreldrar þeirra eru með í starfinu. Ég 

fann fyrir óöryggi fyrst, börnin úr fyrstu aðlögun voru sjálf nýbyrjuð þegar annar hópur kom 

og léku sér meira meðfram veggjum og fylgdust með. Sum grétu meira eða leituðu til okkar 

og þegar seinni aðlaganir vetrarins áttu sér stað var það almennt reglan, þau leituðu í okkar 

fang. Þetta er þó tímabundið ástand og er tekið þannig en það að þau finni til öryggis hjá 

okkur í þessum aðstæðum er jákvætt upp á tengslamyndun og traust að gera.   

Eftir að hafa lesið þau fræði sem ég legg til grundvallar í rannsókninni varðandi tónlist til 

tengslamyndunar lagði ég til að spurningum í móttökusamtali yrði breytt. Áður var spurt um 

uppáhaldsleikfang og mat barns, nú er spurt um lag eða sögu sem barnið heldur upp á eða 

þekkir, því við getum náð til barnsins á þann hátt. Ef við þekkjum ekki lagið getur tæknin 

aðstoðað okkur og sama má segja ef uppáhaldsbókin er ekki til á bókasafni leikskólans. Þetta 

gæti nýst okkur þegar óöryggi kemur hjá börnunum t.d. þegar seinni aðlaganir eiga sér stað.  
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4.4 Upplifun starfsfólks við lok rannsóknar  

  

Undir lok vetrar 2020 voru flóknir tímar og samkomubann og skert starf hafði áhrif á alla. 

Þegar kemur að viðfangsefni rannsóknarinnar þá eru það samskipti meðal starfsfólks sem 

breyttust. Færri voru í húsi hvern dag og fjarlægðir á milli allra. Börnunum var skipt í tvo 

hópa þar sem forgangsbörn voru á deildinni og var starfið því öðruvísi þessar vikur. Það var 

þó áberandi að þau börn sem áður höfðu átt erfitt með að fara úr fangi foreldra á 

morgnanna höfðu gott af breytingunum þar sem foreldri kvaddi við útidyr. Nú var þessi tími 

dags einfaldaður og starfsfólk aðstoðaði börn í fataklefa. Annað sem gerðist á þeim stundum 

var að við höfðum nægan tíma til þess að leyfa börnunum að reyna við rennilása, skó og 

ermar sjálf svo sjálfshjálp þeirra jókst til muna á þessum tíma. Þegar samkomubanni lauk og 

við tók hefðbundnara starf ræddum við á deildarfundi hvernig veturinn hafði gengið og 

framhaldið.   

  

Við vorum allar sammála um að aðlaganir vetursins hafi gengið vel, en að við 

vonum að það verði ekki tvær óvæntar næst. Ég hafði skráð niður hvernig við 

vikum frá hefðbundinni aðlögun og vorum við sammála um að þróun hafi orðið í 

starfi og aðferðum. Rósa nefndi að þegar hún tók síðustu móttökusamtölin var 

hún búin að skrifa niður nokkra hluti sem voru ekki nefndir í fyrri samtölum en 

við sáum að þurftu að koma fram. (Rannsóknardagbók, 4. júní, 2020)  

  

Þó það sé aukið álag að vera með aðlaganir reglulega yfir allan veturinn þá græddum við á 

því að geta þaulreynt aðferðirnar og næstu aðlaganir munu því njóta góðs af þessu. 

Lærdómssamfélag, uppbygging og viðhald þess getur verið snúið þegar mannekla, 

mannabreytingar eða aukið álag er á starfsfólki en við fundum þennan vetur að besta leiðin 

til þess er að ræða starfið, bæði skipulega á deildarfundum en einnig óformlega dagsdaglega. 

Einnig ræddum við möguleikann á því að prenta út greinar og láta liggja á deildinni ef áhugi á 

efni þeirra vaknar, þær er hægt að lesa í undirbúningstíma starfsfólks eða taka með heim.  

Þennan áhuga og metnað starfsfólks var ekki að finna í sama mæli áður en rannsóknin hófst.  

Að opna á fræðilegt samtal og gera það að einni af grunnstoðum daglegs starfs hefur gert 

mikið fyrir mótun lærdómssamfélags deildarinnar og gerðist það vegna rannsóknarinnar og 

umgjarðar hennar.  

Í leikskólanum er mikið lagt upp úr samvinnu og að fá hugmyndir hver hjá öðrum. 

Símenntun getur því verið regnhlífarhugtak þar sem það þarf ekki alltaf utanaðkomandi aðila 

til að fræða, þó það sé nauðsynlegt líka. Í leikskólanum er fólk frá ýmsum stöðum og með 
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ólíkan menningarbakgrunn og þekkingu sem hægt er að miðla og nýta í starfi, það er okkar 

að sjá möguleikana. Í vetur teljum við okkur hafa nýtt hæfileika okkar og getu vel og þar sem 

þetta var líka fyrsti veturinn af þessu samstarfi okkar lagði það grunn að því sem koma skal.   

Þemun sem hafa verið dregin fram hér taka á ólíkum hlutum rannsóknartímabilsins en 

koma öll niður á sama stað, bætt tengslamyndun við börn og aukin samskipti við foreldra. 

Lærdómssamfélagið hefur einnig átt sinn þátt í þeim en á þessu tímabili sem rannsóknin fór 

fram má helst finna það í þeim lærdómi sem við drógum af þeim aðferðum sem við 

prófuðum og samtölum sem við áttum. Sameiginleg sýn okkar á starfið hefur þróast og 

verður áframhaldandi uppbygging lærdómssamfélags hluti af henni.  

Rannsóknarspurningarnar miðuðu að því að finna leiðir til að byggja þennan grunn og leiðir 

til að þróast áfram í sameiningu.  

Áhrif Skólapúlsins á starfið var einnig umræðuefni okkar og vildum við gera því skil áður 

en skólaári lauk. Covid-19 kom í veg fyrir það að einhverju leyti en efnið sem við tókum 

saman var notað undir lok annarinnar og verður til taks í starfinu næsta vetur.  
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5 Umræða  

  

Í þessum kafla skoða ég ennfrekar niðurstöður starfendarannsóknarinnar og set í samhengi 

við fræðin sem ég lagði upp með og þá einnig rannsóknarspurningarnar. Markmið 

rannsóknarinnar var að styðja starfsfólk til tengslamyndunar við börn og foreldra í 

aðlögunarferlinu og að byggja upp og viðhalda lærdómssamfélagi innan deildarinnar. Einnig 

leitaðist ég við að finna mig sem faglegan leiðtoga og nýta starfskenningu mína til þess að 

bæta starfið og tengja fræðin við daglegt starf deildarinnar.   

  

5.1 Tengslamyndun og aðlögunarferlið  

  

Tengslamyndun er stór hluti af aðlögun og taldi ég þau verkfæri sem ég hef fundið í 

fræðunum eiga möguleika á því að gera aðlögunarferlið enn betra fyrir alla sem að því koma. 

Að gera sér grein fyrir mikilvægi tengslamyndunar og áhrifum hennar á þroska barns, bæði er 

kemur að félagsþroska og námshæfni getur skipt sköpum. Niðurstöður sýna að með því að 

hefja aðlögun með jákvæðu hugarfari til breytinga á starfsháttum og að leggja áherslu á 

tengslamyndun opnar ýmsar víddir í starfi. Aðferðir Marte Meo til jákvæðra samskipta eru 

byggðar á margra ára reynslu og hafa rannsóknir sýnt fram á ágæti þeirra (Aarts, 2000; 

Hrönn Pálmadóttir, 2004; Hrönn Pálmadóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2007). 

Hugmyndafræðin sem byggir á einföldu kerfi og myndböndum nýttist mér mikið við 

greiningu gagna og við þróun verkefnisins. Þó myndbönd og ljósmyndir af starfinu séu ekki 

grunnurinn að greiningunni eða birtist í þemunum þá höfðu þau áhrif á mig sem starfsmann. 

Í myndbandi sé ég það sem fór framhjá mér í hópastarfi til dæmis og hegðun barns sem segir 

mikið þegar ég skoða aftur. Með þessu móti tel ég mig hafa bætt mig sem starfsmann. Það 

að geta skoðað og ígrundað svo náið eigið starf á þennan hátt er erfitt en áhrifin eru mikil og 

nytsamleg. Þar sá ég einnig hvar ég notaði Marte Meo og hvar ég þarf að skoða stöðu mína 

betur en það er nú orðið partur af minni starfskenningu. Niðurstöður mínar gefa það sama til 

kynna og fyrri rannsóknir, opin, jákvæð samskipti og orð lögð á athafnir, en einnig þegar 

líkamstjáning og hegðun er skoðuð ásamt málnotkun barns (Hrönn Pálmadóttir, 2004; Hrönn 

Pálmadóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2007; Ingibjörg Ó. Sigurðardóttir, 2020).   

Lykilmanneskja í samskiptum ásamt því að leyfa börnunum að hafa áhrif á ferlið skipti 

einnig máli, sérstaklega þar sem vikið var frá hefðbundnu skipulagi. Tengslin við foreldra 

þegar starfsmaður kynnti sig sem lykilmanneskju, eða hópstjóra barns voru líka greinileg. Að 

leyfa sér að sýna umhyggju og láta sig varða velferð barnsins var foreldrum mikilvægt. Hrönn 
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Pálmadóttir (2020) hefur einnig sýnt fram á áhrif lykilmanneskju til að fá sem besta sýn á 

barnið og þarfir þess.   

Tónlist er stór hluti málörvunar og þroska í leikskólum og í uppeldi yfir höfuð og sá ég 

mikilvægi þess við gerð rannsóknarinnar. Vísur og lög hafa áhrif sem erfitt er að mæla á 

tilfinningalega vegu á börn og fullorðna, en Helga Rut Guðmundsdóttir bendir á að tónlist 

getur framkallað bæði líkamleg viðbrögð eins og gæsahúð eða örari hjartslátt og virkjar 

stöðvar í heilanum sem tengjast t.d. minningum (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2010). Ég tel því 

niðurstöður rannsóknarinnar sýna að notkun tónlistar í aðlögunarferlinu og starfi almennt 

auki líkur á því að barninu líði vel og finni traust og umhyggju í leikskólanum. Söngur og vísur 

notaðar í þessum tilgangi náðu börnum niður ef óróleiki eða óánægja gerði vart við sig og tel 

ég það vera hluta af starfskenningu minni sem hefur þróast í gegnum rannsóknina og orðið 

fastari í sessi, sem gerir mig að öflugri starfskrafti.   

  

5.2 Stuðningur við samskipti og þróun í starfi  

  

Í niðurstöðum er greinilegt að með samtölum, ígrundun og þekkingu á fræðunum breytist 

skipulag og starf deildar til hins betra. Sama má segja um hugmyndafræði lærdómssamfélags 

og uppbyggingu þess innan deildar þar sem öruggt rými er til þess að ræða hluti og opinn 

hugur gagnvart breytingum og þróun í starfi hefur áhrif á líðan starfsfólks. Einn hluti 

eigindlegra rannsókna er oft að viðmælendur fái að lesa túlkun rannsakanda á aðstæðum 

eða orðum. Ég bað því samstarfsfólk mitt á deildinni að lesa yfir niðurstöðukaflann með 

gagnrýnu hugarfari því það skiptir máli að þeirra sýn á veturinn og einstök atvik séu ekki 

rangtúlkuð eða afbökuð. Þó ég geri rannsóknina erum við allar hluti af henni og sú þróun 

sem hefur átt sér stað er vegna samstarfs okkar allra. Þær töldu helst merkilegt að sjá 

hvernig starfið hefur þróast og við með þennan vetur og að starf okkar í dag er markað af því 

sem við lærðum.   

Flestir haga lífi sínu og starfi eftir vissum gildum, meðvitað eða ómeðvitað, en þau geta 

verið misjöfn. Í rannsóknardagbókinni og við ígrundun á starfi vetrarins 2019-2020 sé ég að 

við byggjum stóran hluta vinnunnar á virðingu og umhyggju. Að hefja allt samstarf með 

virðingu fyrir þeim sem koma að því ber ávöxt og þegar foreldrar finna fyrir þeirri umhyggju 

sem við berum fyrir börnunum eykst traust þeirra á okkur og starfið. Þessi tvö gildi eru mjög 

hlaðin eins og komið hefur fram í þemunum, en þau eru til staðar í allri skipulagninu og starfi 

okkar. Það er einnig hluti af þeim að gera sér grein fyrir mistökum og gera sitt besta til að 

bæta fyrir þau því við erum ekki fullkomnar og þurfum að horfast í augu við það sem miður 

fer. Þetta tel ég okkur hafa gert með ýmsum leiðum sem fram komu í niðurstöðum og var 
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Skólapúlsinn hjálplegur í þeim efnum líka. Umhyggja er grunnurinn að starfi 

leikskólakennarans að mínu mati og er það greinilegt í niðurstöðum rannsóknar að með því 

að huga vel að öllum aðilum sem koma að aðlögun barna þeim mun betur gengur starfið. 

Samskipti milli starfsfólks og við foreldra eru jafn mikilvæg og þau sem við eigum við börnin. 

Að vera opinská og til í að hlusta og breyta ef það hentar einstaklingnum betur og að eiga 

samtalið sem getur verið óþægilegt. Þegar kemur að foreldrum þá verða þeir að treysta því 

að við berum hag barnsins fyrir brjósti og ef þau eru ósátt að þau geti komið og rætt það. En 

það var meðal annars tilgangur aðlögunarsamtalsins, að tryggja að samskiptin séu byggð á 

grundvelli trausts og virðingar. Þetta kemur heim og saman við ýmis fræði varðandi 

umhyggju í starfi leikskólans. Rannsóknir byggðar á líðan barna og starfsfólks benda til þess 

að umhyggja og nám í leikskóla séu nátengd og byggja þarf á þeim gildum bæði til að tryggja 

traust og öryggi barna og vellíðan þeirra sem og starfsfólks (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2009; 

Claire, 2012; Page og Elfer, 2013; Hrönn Pálmadóttir, 2017).   

Samskipti innan leikskóla sem byggja á faglegum og fræðilegum grunni ásamt þróun og 

opnu hugarfari gagnvart breytingum er stefna sem deildin heldur í eftir rannsókn skólaársins 

2019-2020. Niðurstöður rannsóknarinnar veita innsýn í þá þróun sem átt hefur sér stað og 

mikilvægi tengslamyndunar í félagsþroska ungra barna. Áhrifin ná fram á fullorðinsár og 

verður starfsfólk að huga að þeim á öllum sviðum starfsins.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



61  

6 Lokaorð  

  

Markmið rannsóknarinnar var að styðja starfsfólk til tengslamyndunar við börn og foreldra í 

aðlögunarferlinu og að byggja upp og viðhalda lærdómssamfélagi innan deildarinnar. 

Niðurstöður sýna fram á hvað hefur verið gert og hvernig við höfum reynt að bæta starfið 

með hverri aðlögun sem átti sér stað yfir veturinn. Rannsóknardagbækur og hugarfarið að 

vinna að starfendarannsókn hefur líka haft mikil áhrif þar sem umræða um starfið á faglegum 

nótum hefur aukist vegna þessa. Rannsóknir á yngstu stigum leikskóla eru nauðsynlegar til 

að tryggja gæði starfsins. Huga verður að því að börn koma sífellt yngri inn og starfið þarf því 

að taka mið af þroska þeirra og þörfum ekki síður en þörfum foreldra þeirra og svo 

starfsmannanna sem hugsa um þau. Faglegt starf sem miðar að vellíðan barna og rétti þeirra 

til leiks og náms er mikilvægt og tel ég rannsóknir sem þessa eiga þátt í betri aðstæðum til 

þess. Þess ber þó að geta að rannsóknin byggist á starfi á einni deild á einum vetri með 14 

börnum og er því ekki hægt að alhæfa að þær aðferðir og leiðir gangi alls staðar. Hún gefur 

eftir sem áður innsýn í þá vinnu sem lagt var í til að bæta starfið með vellíðan barna í huga.   

Þegar kemur að gildi starfendarannsókna fyrir leikskóla tel ég þá aðferð hafa marga kosti 

fyrir starf kennara og starfsfólk í heild. Að ígrunda eigið starf og þróa eða breyta hefðum og 

venjum í starfi getur reynst mörgum erfitt en ávinningurinn er alltaf barnanna og 

starfsfólksins. Að nýta þessa aðferð sem býður upp á endurskoðun starfs og leiðir til að 

þroskast sem kennari er ómetanlegt í starfi sem þessu. Með þessu móti styrkir 

einstaklingurinn sitt faglega starf og eykur faglega kunnáttu á því sviði sem tekið er fyrir. Í 

mínu tilviki tel ég þróunina hafa haft mjög jákvæð áhrif á deildina, starfsfólk gerir sér betur 

grein fyrir starfinu og að alltaf má gera betur og finna leiðir til þess að bæta starfið. 

Starfendarannsókn gerir þetta ennfremur mögulegt þar sem maður sest niður og hugleiðir 

eigið starf nánar en gerist almennt. Það sem helst er að græða á rannsókn sem þessari er að 

henni mun í raun aldrei ljúka. Það verður önnur aðlögun eftir þessa og að móta starfið og 

þróa er langtíma verkefni. Tengslamyndun ungra barna verður líka alltaf jafn mikilvæg, 

sérstaklega á tímum snjalltækja og gríðarlegra tækniframfara. Við sjáum í svo mörgum 

almennum samskiptum hve miklar breytingar eiga sér stað og hve hratt. Að hafa áhrif á það 

að lítil börn læri strax að mynda tengsl við annað fólk, bæði jafnaldra og fullorðna, að hjálpa 

þeim að þroskast í gegnum leik er gríðarlega mikilvægur grunnur sem má ekki gleyma, og 

mjög gefandi staða fyrir okkur sem hugum að þessum efnum. Að leggja áherslu á jákvæð og 

uppbyggileg samskipti og að læra aðferðir sem ýta undir sjálfbjargarhæfni og viðurkenningu 

barna á eigin getu eru mikilvægar. Við eigum vonandi eftir að fara í svipaða vinnu og 

hugleiðingar með börnin á næstu árum til að viðhalda fersku og lifandi andrúmslofti 

lærdómssamfélagsins í leikskólanum. Þá kemur einnig inn nauðsyn þess að viðhalda faglegu 
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starfi og er gott að gera það með starfskenningu sína í huga eða með starfendarannsóknum 

og þróunarverkefnum. Gildamenntun er hluti starfsins í flestum leikskólum á Íslandi og unnið 

eftir gildum sem byggjast á Aðalnámskrá leikskólanna og svo námskrá hvers leikskóla. Þessi 

gildi eru hugsuð sem lyklar, eða vísir að því starfi sem á sér stað á leikskólanum. Þau gildi sem 

eru mér einna mikilvægust og eru hluti af minni starfskenningu eftir þessa rannsóknarvinnu 

eru stöðugleiki, umhyggja og örvun. Í mínum huga innihalda þessi þrjú gildi allt það sem ég 

vil gera og vera fyrir börnin og mig sem kennara.   

Við erum að byggja upp einstaklinga sem við viljum að hafi sterkan grunn fyrir framtíðina 

sama hvernig ytri aðstæður þeirra eru. Mikilvægt er að þau fái jöfn tækifæri og skilning, í það 

minnsta þegar þau eru í okkar umsjá.  
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Fylgiskjal A – Upplýst samþykki fyrir starfsfólk  

  

Upplýst samþykki fyrir samstarfi vegna starfendarannsóknar við   

  
-Viðmælanda ber ekki skylda til þess að taka þátt og er frjálst að hætta hvenær sem er í 

rannsóknarferlinu.  
  
-Markmið rannsóknar er að fá innsýn í aðlögunarferlið, samskipti og tengslamyndun ungra 

barna  fyrsta veturinn í  leikskóla.  
  
-Rannsóknin byggist á starfendarannsókn við leikskólann Álfastein.   
  

  

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka mín 

er fólgin. Ég er samþykk(ur) þátttöku.  
  

  

  

  

               
____________________________________________________________  

             Undirskrift/ dagsetning  
  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

Álfastein  
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Fylgiskjal Á – Móttökusamtal- eldra  

  

  

  

Nafn barnsins  Kennitala   

Hvað er barnið kallað heima?   

Þjóðerni barnsins  Hvað hefur barnið búið lengi á Íslandi?   

Dvalartími barnsins í Álfasteini  Lögheimili barnsins   

Frekari upplýsingar varðandi þjóðerni, trúarbrögð, hefðir, tungumál?   

Forsjáraðili 1  Sími   

Upprunaland  Netfang   

Ríkisfang  Vinnustaður   

Forsjáraðili 2  Sími   

Upprunaland  Netfang   

Ríkisfang  Vinnustaður   

Forsjá/skipulag umgengnisréttar  Fjölskyldugerð   

Hvert er móðurmál fjölskyldunnar?   
Eru fleiri tungumál töluð á heimilinu?  
(Ef já, sjá fylgiblað um tví/fjöltyngi)  

Já   Nei  

    

Á barnið systkini?  

Nöfn og aldur systkina:  
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Hefur barnið áður verið í ísleskum leikskóla? Eða hjá dagforeldri? Ef 

já, hvaða leikskóla/dagforeldri?  

Þekkir barnið starfsmann eða aðra nemendur í leikskólanum  

Hvernig er lundarfar barnsins almennt?  

Hvað finnst barninu skemmtilegt að gera?  Er eitthvað sérstakt sem barnið 

hræðist/á erfitt með?  

Hefur barnið farð í 18 mánaða skoðun?  Hvernig gekk? Kom eitthvað tiltekið í ljós?  

Hefur barnið farið í 2 og ½ skoðun?  Hvernig gekk? Kom eitthvað tiltekið í ljós?  

Er barnið bólusett?  

Sjúkdómssaga:  

Ofnæmi:  Astmi?  

 

Tíðar eyrnabólgur? Er 

barnið með rör?  
Hefur barnið farið í heyrnamælingu hjá HTÍ?  
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Hefur verið framkvæmd sjónmæling hjá augnlækni? 

Útkoma:  

Má barnið borða allan mat?  Er barnið með eitthvert fæðu óþol?  

Hver er uppáhaldsmatur barnsins?  

Hvernig hafa matarvenjur barnsins verið?  

Notar barnið bleiu?  Eru koppa/klósett æfingar byrjaðar heima?  

Sefur barnið á daginn?  
Ef já, hversu lengi má það sofa?  

Sefur barnið inni eða í vagni?  

Hvernig hefur almennt gengið að koma barninu í svefn? Er 

það rólegt, á iði, sofnar sjálft?  

Notar barnið snuð?  Er barnið að nota eitthvað til huggunar/öryggis (t.d.  
mjúkdýr)  

  

Málþróun, -þroski og boðskipti barnsins (m.v. 2-3 ára)  

  Já    Nei  Veit ekki  

Telur foreldri að málþroski barnsins sé eðlilegur?        

 

Byrjaði barnið að tala á eðlilegum tíma? (myndaði hljóð, hjal, babl)        

Telur foreldri að orðaforði barnsins sé eðlilegur m.t.t. aldurs barnsins?        
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  Já  Nei  Veit 

ekki  

Getur barnið bent á hlut/dýr á mynd?        

Bregst barnið við nafninu sínu?        

Fylgir barnið einföldum fyrirmælum?        

Réttir barnið hluti eftir beiðni?        

Nær barnið augnsambandi?        

Sýnir barnið þörf fyrir samskipti?        

Sýnir barnið áhuga á umhverfi sínu og áhugaverðum leikföngum?        

Sýnir barnið áhuga á öðrum börnum?        

Hefur barnið gaman af að láta lesa fyrir sig?        

Leikur barið sér með leikföng (á viðeigandi hátt)?        

Hefur málþróun stöðvast hjá barninu á einhverjum tímapunkti?        

Hefur einhver greinst með lestrarörðugleika (t.d. lesblinda) í fjölskyldunni?        

Hefur einhver greinst með ADHD í fjölskyldunni?        

Annað sem foreldrar/forsjáraðilar vilja koma á framfæri?     

Aðlögun hefst:   Deildin heitir:  



 

Starfsmaður sem sér um aðlögun:  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

   

   

  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

    

  

Byggt að hluta á spurningalista fyrir foreldra ungra barna úr bókinni ,,Snemmtæk íhlutun í málörvun tveggja til 

þriggja ára barna“ (Anney Ágústsdóttir, Ásthildur Bj. Snorradóttir, Bergrós Ólafsdóttir,  

Margrét Þ. Jónsdóttir og Sigurður Sigurjónsson, 2014).  73  



73  

 

 

Fylgiskjal B - Vistunarsamningur  

  

                                Vistunarsamningur  

Leikskólar Hafnarfjarðar starfa eftir aðalnámskrá leikskóla, lögum og reglugerðum um 

leikskóla, skólanámskrá viðkomandi leikskóla og samþykktum Hafnarfjarðarbæjar.   

Leikskólinn er ekki skyldunám og hefur því nokkra sérstöðu sem fyrsta skólastigið. Foreldrar 

bera frumábyrgð á uppeldi barna sinna en leikskólastarfið er viðbót við það uppeldi sem börn 

fá á heimilum sínum. Forsenda fyrir vellíðan barns í leikskóla er gott samstarf milli heimilis og 

leikskóla, því þarf traust að ríkja milli starfsfólks og foreldra. Starfsfólk leikskóla er bundið 

þagnarskyldu samkvæmt lögum um opinbera starsmenn.   
Samstarf foreldra og leikskóla hefst þegar barnið byrjar í leikskólanum. Foreldri/forráðamaður 

gefur upplýsingar um hagi barnsins heima og fær jafnframt upplýsingar um uppeldis-, mennta- 

og þróunarstarf leikskólans. Leikskólakennarinn þarf að fá glögga heildarmynd af þroska 

barnsins og aðstæðum þess og því óskar leikskólinn eftir aðgangi að persónulegum 

upplýsingum sem foreldri/forráðamaður hér með veitir.   
   Grunnupplýsingar  

Nafn barns   Kennitala  

Heimili barns   
Póstnúmer  Heimasími  

Forráðamaður 1   Kennitala  

Netfang  Gsm sími  Vinnusími  

Forráðamaður 2   Kennitala  

Netfang  Gsm sími  Vinnusími  

  
   Aðrar upplýsingar  

Nöfn systkina  Fæðingarár  Systkini í öðrum leikskóla?   

    Ofnæmi/óþol   

    Sjúkdómur   

    Tekur barnið lyf/hvaða lyf?   

Auka tengiliður ef ekki næst í foreldra 
  

 Tengsl við barn  Símanúmer  

Aðrir sem mega sækja barnið*    Tengsl við barn  Símanúmer  

   Tengsl við barn  Símanúmer  

   Tengsl við barn  Símanúmer  

   Tengsl við barn  Símanúmer  

   Tengsl við barn  Símanúmer  

Móðurmál barns  Trúfélag    
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Hefur fjölskyldan búið erlendis?   ☐ Já     ☐ Nei         
Hvar_____________________________________  Hve 

mörg ár bjó fjölskyldan erlendis? __________  
      
Í reglugerð um skil og miðlun upplýsinga nr. 896/2009 kemur m.a. fram í 6. grein að miðla skuli upplýsingum um 

hvert einstakt barn í leikskóla sem eru nauðsynlegar fyrir velferð og aðlögun þess í grunnskóla. Með því að 

undirrita þennan samning er litið svo á að foreldrar geri sér grein fyrir því að persónuupplýsingum, sem verða til á 

leikskólagöngu barnsins og varða velferð þess, sé miðlað á milli leikskóla eða í grunnskóla. Í skólanámskrá 

leikskólans eru tilgreindar upplýsingarnar sem fylgja barninu. Sem dæmi um gögn sem fara á milli leikskóla og 

grunnskóla eru skimunartæki eins og Íslenski þroskalistinn, Hljóm 2, þroskamatið Leikur og athöfn, TRAS, Orðaskil 

og skólaskilaeyðublað.   
Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 kemur fram að þeir sem stöðu sinnar og starfa vegna hafa afskipti af málefnum 

barna og verði í starfi sínu varir við að barn búi við óviðunandi uppeldisskilyrði, verði fyrir áreitni eða ofbeldi, skuli 

tilkynna það til barnaverndarnefndar. Með því að undirrita þennan samning er litið svo á að foreldrar séu upplýstir 

um skyldur starfsmanna leikskóla er varða tilkynningarskyldu gagnvart lögum.  
Í leikskólastarfinu geta verið teknar myndir eða myndbandsbrot af barninu í leik og starfi. Myndirnar/myndbrotin eru 

m.a. notuð til að inna af hendi mat á mennta- og uppeldisstarfi leikskólans sem ber að gera skv. reglugerð nr. 

93/2003 og til að upplýsa foreldra um líf barnsins í leikskólanum. Leikskólinn styðst ávallt við leiðbeinandi álit 

Persónuverndar um viðmið um birtingu upplýsinga- og myndefnis af börnunum. Við upphaf leikskólagöngu eru 

foreldrum kynntar reglur bæjarins um myndatöku, myndbandsupptökur og birtingu myndefnis og eru beðnir um að 

fylla út samþykkiseyðublað þar að lútandi (sjá Samþykkiseyðublað vegna myndatöku, myndbandsupptöku og 

birtingu myndefnis).  
Leikskólar taka að sér starfsnám nema í leikskólakennara- og þroskaþjálfanámi sem og nemum í öðrum 

viðurkenndum háskólum sem rannsaka skólastarf. Námsins vegna þurfa þeir oft að taka myndir af börnum í leik- 

og starfi til rannsóknarstarfa. Nemarnir eru bundnir þagnarskyldu og skrifa undir pappíra þar að lútandi.  Börnin 

eru tryggð meðan þau dvelja í leikskólanum og í forsjá starfsmanna leikskólans. Starfsmenn leikskóla fara oft í 

vettvangsferðir og eru ferðirnar ýmist farnar gangandi, með almenningsvögnum eða langferðabifreiðum.  Í ljósi 

þess sem að ofan greinir eru forsjáraðilar beðnir um að samþykkja að þeir hafi verið upplýstir um eftirtalin atriði 

með því að setja x í viðeigandi reit.   
1. Veiti hér með nemum við viðurkennda háskóla heimild til að gera rannsókn á deild barnsins  ☐ Já     ☐ Nei     

2. Veiti hér með heimild til að barnið fari í almenningsvagn og/eða hópferðabíl með starfsfólki 

leikskólans  ☐ Já     ☐ Nei     
3. Veiti hér með heimild til að barnið fari í göngu- og kynnisferðir með starfsfólki  

☐ Já     ☐ Nei  
  
Samstarf við foreldrafélag/foreldraráð leikskólans.  

4. Undirritaður forsjáraðili/aðilar samþykkja að vera í foreldrafélagi og greiða árgjald?  
☐ Já     ☐ Nei    

  

  

  
_____________________ 20______  

  
Ef um sameiginlegt forræði er að ræða ber báðum forsjáraðilum að skrifa undir samninginn.  

  
__________________________________________         __________________________________________        

Undirskrift forsjáraðila 1      Undirskrift forsjáraðila 2    
  

  

  
__________________________________________  

Undirskrift leikskólastjóra  
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Fylgiskjal D - Foreldrasamtal  

  

Trúnaðarmál  

  

  

Upplýsingum sem starfsfólk skráir á foreldraviðtalsblaðið er ætlað að gefa 

foreldrum heildarmynd af barninu í leikskólanum og samræma áherslur starfsfólks.       

  

Foreldraviðtal        

  

Nafn barns  

  

  

Kennitala  

  

  

Deild  

  

  

Leikskóladvöl hófst  

  

  

Tekið saman af  

  

Starfsmaður og dagsetning  
  

  

HVAÐ ER LAGT TIL GRUNDVALLAR SAMANTEKTINNI  
Samráð starfólks  
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1. AÐLÖGUN   

  

  

2. SKAPFERLI OG HEGÐUN  

  

  

3. DAGLEGAR ATHAFNIR  

Borðhald  

  

  

  
KLÆÐNAÐUR  

  

  
HREINLÆTI  

  

  
HVÍLD/AFSLÖPPUN  
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4. MÁLÞROSKI  

MÁLSKILNINGUR OG TJÁNING  

  

  

  

  

Samverustundir, skipulagt hópastarf  
  

  

Samverustundir  

    

  

  

Hópavinna  

  

  

VERKEFNI (hver hópur fyrir sig)  
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Skapandi starf og fínhreyfingar  

  

  

  

  

  

Leikur og samskipti  

Við önnur börn  

  

  

  

Við fullorðna  

  

  

Í stærri hópum  

  

  

5. ÚTIVERA OG LEIKFIMI (GRÓFHREYFISTUNDIR)  



79  

  

  

  

  
SKIPULAGÐAR FERÐIR UTAN LEIKSKÓLA  

  

  

  

6. ALMENN LÍÐAN BARNSINS Í LEIKSKÓLANUM / ANNAÐ  

  

  

7. ÓSKIR FORELDRA OG ATHUGASEMDIR  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________

_ 
__________________________  
  
dagsetning  
  
______________________________________________________ undirskrift 

starfsmanns  
  

  
______________________________________________________ undirskrift 

foreldris/foreldra  
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Fylgiskjal E - Móttökusamtal  

Nafn barns:  
___________________________________________________________________ 
_   

Hvað er það kallað:  
______________________________________________________________  
Kennitala:  
___________________________________________________________________ 

__  
Lögheimili barns:  
_______________________________________________________________  
Þjóðerni barns:  

_________________________________________________________________  
Hefur barnið búið erlendis:  
_______________________________________________________   
Hvað hefur barnið búið lengi á Íslandi:  
______________________________________________  
Frekari upplýsingar varðandi þjóðerni, trúarbrögð, hefðir, tungumál:  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
__________________________  

Dvalartími barns í leikskóla:  
______________________________________________________  
  
Nafn forsjáraðila 1:  
_____________________________________________________________________  
Kennitala:  
__________________________________________________________________________  
Lögheimili:  
__________________________________________________________________________  
Þjóðerni:  
__________________________________________________________________________  
Sími/vinnusími:  
________________________________________________________________________ 

Netfang:  
__________________________________________________________________________ 

Vinnustaður:  
__________________________________________________________________________  
  
Nafn forsjáraðila 2:  
_____________________________________________________________________  
Kennitala:  
__________________________________________________________________________  
Lögheimili:  
__________________________________________________________________________  
Þjóðerni:  
__________________________________________________________________________ 

Sími/vinnusími:  
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________________________________________________________________________ 

Netfang:  
__________________________________________________________________________ 

Vinnustaður:  
__________________________________________________________________________  
Fjölskyldugerð:  
________________________________________________________________________ 

Forsjá/umgengnisréttur:  
_________________________________________________________________ Hvert 

er móðurmál fjölskyldunnar:  
________________________________________________________  
Eru fleiri tungumál töluð á heimilinu, ef já hver:  
______________________________________________  
Hefur barnið áður verið í íslenskum leikskóla/dagforeldri:  
______________________________________  
Ef já, hvaða leikskóla/dagforeldri:  
_________________________________________________________  
Á barnið systkini, ef já nöfn og aldur:  
_______________________________________________________  

Þekkir barnið starfsmann/nemendur í Álfasteini:  

_____________________________________________ Hvernig 

er lundarfar barnsins almennt:  
_____________________________________________________ Hvað 

finnst barninu skemmtilegt að gera:  
___________________________________________________ Hver 

er uppáhalds bók barnsins:  
__________________________________________________________  
Er eitthvað sérstakt sem barnið hræðist/á erfitt með:  
_________________________________________  
  
Hefur barnið farið í 18 mánaða skoðun:  
____________________________________________________  
Kom eitthvað tiltekið í  
ljós:_______________________________________________________________  
Hefur barnið farið í 2 ½ árs skoðun:  
________________________________________________________  
Kom eitthvað tiltekið í ljós:  
_______________________________________________________________  
Er barnið bólusett:  
_____________________________________________________________________ 

Sjúkdómssaga:  
________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
___________ Ofnæmi:  
__________________________________________________________________________  
Astmi:  
__________________________________________________________________________  
Tíðar  
eyrnabólgur/rör_____________________________________________________________ 

Hefur barnið farið í heyrnarmælingu hjá HTÍ:  
________________________________________________ Hefur 

verið framkvæmd sjónmæling hjá augnlækni:  
___________________________________________  
  
Má barnið borða allan mat:  
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______________________________________________________________ Er 

barnið með eitthvað fæðuóþol:  
_________________________________________________________ Hvernig 

hafa matarvenjur barnsins verið:  
___________________________________________________  
  
Notar barnið bleiu:  
_____________________________________________________________________  
Eru koppa- klósett æfingar byrjaðar:  
_______________________________________________________  
Sefur barnið á daginn, ef já hversu lengi má það sofa:  
_________________________________________  
Sefur barnið inni eða í vagni:  
_____________________________________________________________ Hvernig 

hefur almennt gengið að koma barninu í svefn:  
________________________________________ Notar 

barnið snuð:  
_____________________________________________________________________  
Er barnið að nota eitthvað til huggunar- öryggis (t.d. mjúk dýr):  
_________________________________  
  
Er eitthvað annað sem foreldrar vilja að komi fram:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
  

  

  

Málþróun, -þroski og boðskipti barnsins (m.v. 2-3 ára)  

 

  Já    Nei  Veit 

ekki  

Telur foreldri að málþroski barnsins sé eðlilegur?        

Byrjaði barnið að tala á eðlilegum tíma? (myndaði hljóð, hjal, babl)        

Telur foreldri að orðaforði barnsins sé eðlilegur m.t.t. aldurs barnsins?        

Bregst barnið við nafninu sínu?        

Getur barnið bent á hlut/dýr á mynd?        

  Já  Nei  Veit ekki  

Fylgir barnið einföldum fyrirmælum?        

Réttir barnið hluti eftir beiðni?        
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Nær barnið augnsambandi?        

Sýnir barnið þörf fyrir samskipti?        

Sýnir barnið áhuga á umhverfi sínu og áhugaverðum leikföngum??        

Sýnir barnið áhuga á öðrum börnum?        

Hefur barnið gaman af að láta lesa fyrir sig?        

Leikur barið sér með leikföng (á viðeigandi hátt)?        

Hefur málþróun stöðvast hjá barninu á einhverjum tímapunkti?        

Hefur einhver greinst með lestrarörðugleika (t.d. lesblinda) í fjölskyldunni?        

Hefur einhver greinst með ADHD í fjölskyldunni?        

  

  
Annað sem forsjáraðili/ar vilja koma á framfæri:  
_________________________________________________________________________ 

Aðlögun hefst:  
_________________________________________________________________________  
Deildin heitir:  
_________________________________________________________________________ 

Starfsmaður sem sér um aðlögun:  
_________________________________________________________  
  

Byggt að hluta á spurningalista fyrir foreldra ungra barna úr bókinni ,,Snemmtæk íhlutun í málörvun tveggja til 

þriggja ára barna“ (Anney Ágústsdóttir, Ásthildur Bj. Snorradóttir, Bergrós Ólafsdóttir, Margrét Þ. Jónsdóttir og 

Sigurður Sigurjónsson, 2014).  
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Fylgiskjal F- Aðlögunarsamtal  

                                        Trúnaðarmál  
  

  

Upplýsingum sem starfsfólk skráir á aðlögunarsamtalsblaðið er ætlað að gefa foreldrum 

heildarmynd af barninu í leikskólanum og samræma áherslur starfsfólks.       
  
Aðlögunarsamtal        
  

Nafn barns  

  

  

Kennitala  

  

  

Deild  

  

  

Leikskóladvöl hófst  

  

  

Tekið saman af  

  

Starfsmaður og dagsetning  
  

  
HVAÐ ER LAGT TIL GRUNDVALLAR SAMANTEKTINNI  

Samráð starfólks  

  

AÐLÖGUN  
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Hvað hefur reynst vel í leikskólastarfinu  

  

SKAPFERLI OG HEGÐUN  

  

HAFIÐ ÞIÐ TEKIÐ EFTIR BREYTINGUM  

  

  
  
  

SJÁLFSTÆÐI  
  
BORÐHALD, KLÆÐNAÐUR, LEIKUR  

  

  

  

HVÍLD  
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MÁLÞROSKI  
MÁLSKILNINGUR OG TJÁNING  

  

  

  
  

HVAÐ ER GERT HEIMA  

  

  

  

  

ALMENN LÍÐAN  
Í UPPHAFI OG LOK DAGS  

  

LEIKUR OG SAMSKIPTI  
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ÚTIVERA OG HREYFING (GRÓF- OG FÍNHREYFINGAR)  

  

   

  

  

HVAÐ ERUM VIÐ AÐ GERA VEL OG   

HVAÐ GETUM VIÐ GERT BETUR  

  

  

  

  

  
dagsetning  
  

  
______________________________________________________ undirskrift 

starfsmanns  
  

  
______________________________________________________ undirskrift 

foreldris/foreldra  
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Fylgiskjal G - Handbók leikskólans  

Kæra barn  
Við bjóðum þig og fjölskyldu þína hjartanlega velkomin í leikskólann. Það er stórt 

skref að byrja í leikskóla og vonumst við til að dvöl þín hér verði lærdómsrík og 

ánægjuleg.  
-Veist þú hvað gatan þín heitir?  
Aðlögun  
Þegar þú byrjar í leikskólanum þá kemur þú í heimsókn og byrjar í aðlögun. Þannig 

lærir þú hvernig er að vera í leikskóla.  
Foreldrar þínir koma með þér í aðlögun og eru því með þér í leikskólanum fyrstu 

dagana. Þau þurfa líka að sjá leikskólann þinn og kynnast kennurunum.   
Fyrsta daginn kemur þú með foreldri klukkan 9:00 í stutta heimsókn. Þá færð þú að 

sjá hólfið þitt, skoða deildina þína og hitta kennarana og hin börnin.  
Annan daginn verður þú og foreldri aðeins lengur í leikskólanum (u.þ.b. 9:00-12:00). 

Nú farið þið með í útiveru og borðið hádegismat. Að honum loknum farið þið saman 

heim. Gott er að meta ástand hves og eins og þessum degi og fara frekar fyrr heim ef 

þörf er á.  
Þriðja daginn kemur þú klukkan 9:00 í leikskólann. Ef vel gengur getur foreldri kvatt 

barnið í frjálsum leik og farið á kaffistofu leikskólans. Þú borðar síðan hádegisverð og 

ferð heim með foreldri að því loknu.  

Á fjórða og fimmta degi  kemur þú á þínum hefðbundna vistunartíma. Þennan dag 

ferð þú í hvíld með kennurum (foreldri er innan handar ef barn sofnar ekki. Ef barnið 

sofnar getur foreldri farið heim og við hringjum þegar það vaknar). Að lokinni hvíld 

kemur foreldri að sækja þig.  
Manst þú hvað leikskólinn þinn heitir?  
  

Til foreldra  
Í leikskólanum er stuðst við þátttökuaðlögun. Hún byggir á því að barnið sé að læra 

að vera á nýjum stað, í nýjum aðstæðum. Aðlögunin byggir á fullri þátttöku foreldra í 

starfi leikskólans þá daga sem hún stendur yfir. Þannig myndast öryggistilfinning hjá 

bæði barni og foreldri með starf skólans, ásamt því að góð samvinna foreldra og 

starfsfólks leggur grunn að vellíðan barnsins í leikskólanum.  
Vert er að benda á að hvert barn er einstakt og aðlögun þarf að miðast við þarfir 

hvers og eins. Ágætt er að miða við að aðlögun standi að jafnaði yfir í eina viku.  
Betra er að hafa aðlögunarferlið lengra en styttra ef það hentar barninu betur. 

Foreldrar eru beðnir um að koma með fatnað til útiveru og vinsamlegast að hafa 

slökkt á farsímum meðan aðlögun stendur yfir.  

Foreldrar athugið að myndatökur eru ekki leyfðar í 
leikskólanum eða í garði á meðan aðlögun stendur yfir  
  

  

Það sem þarf að hafa meðferðis í leikskólann  
Fatnaður barnsins þarf að vera þægilegur og þannig gerður að hann hefti ekki 

leikgleði. Að auki þarf fatnaður að þola daglegt starf barnsins í leikskólanum. Allur 

fatnaður á jafnframt að vera merktur barninu.   

Á hverjum degi eru foreldrar beðnir um að yfirfara útifatnað barnsins í lok dags. 

Ganga frá því sem á að vera í hólfinu (t.d. sækja í þurrkherbergi/á ofn) og setja skó 

og stígvél í skógrindina.  
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Einnig er nauðsynlegt að hafa hrein föt til skiptanna. Á yngri deildum geymast þau á 

deild barnsins, en á eldri deildum í fjölnota poka í hólfi barnsins.  
Foreldrar eru vinsamlegast beðnir um að koma með útiföt barnsins í upphafi vikunnar 

og ganga frá fötum í hólf svo þau séu aðgengileg fyrir barnið og kennara.   

  

Þegar barn hefur leikskólagöngu sína þarf að hafa meðferðis föt fyrir útiveru sem 

hæfa íslensku veðurfari.  Föt fyrir útiveru:  
• Hlý peysa  
• Hlýir sokkar  
• Tvennir vettlingar  
• Húfa  
• Regnföt  
• Stígvél  

Yfir veturinn bætist við í hólfið   
• Kuldagalli  
• Hlý húfa (lambhúshetta)  
• Kuldaskór  
• Vetrarvettlingar (ull, lúffur)  

Hvernig eru stígvélin þín á litinn?  

  

Afmæli  
Þegar þú átt afmæli þá færð þú að búa til ís úr ávöxtum. Daginn áður undirbýrð þú 

afmælisgleðina með því að útbúa ísinn í eldhúsinu og setja í frysti.  Á afmælisdaginn 

heldur þú síðan veislu á deildinni þinni! Við syngjum afmælissönginn, þú blæst á 

kerti sem sett eru á afmælislest og síðan býður þú vinum þínum upp á ísinn í tilefni 

dagsins.   
Næst þegar farið verður í Lautarferð verður afmælissöngurinn einnig sunginn fyrir þig 

af öllum börnum leikskólans  
Hvenær átt þú afmæli? Hvað ertu gamall/gömull?  
Hópastarf  
Þér verður skipt í hóp með nokkrum börnum af deildinni þinni, og hver hópur hefur 

sinn kennara. Hópurinn þinn fylgist að í hópastarfi, vettvangsferðum og við 

matarborðið. Í hópastarfi er unnið með mismunandi efnivið, farið í málörvun, 

kubbastarf og ýmislegt fleira. Veist þú hvað deildin þín heitir?  
Samverustund/söngstund  
Á hverjum degi förum við í samveru. Við syngjum saman vel valin lög, ræðum um 

ýmis málefni, förum í leiki, lesum, förum yfir veðrið og hvernig útiföt hæfa,  svo 

eitthvað sé nefnt.  Frjáls leikur - Val  
Þegar frjáls leikur er í boði getur þú leikið þér án íhlutunar kennara með hinum 

börnunum og yfirleitt er um nokkur svæði á deildinni að velja.   
Valið á leikskólanum er myndrænt. Myndir eru af þér og vinum þínum á deildinni, 

leiksvæðum og efnivið. Þegar kemur að vali þá velur þú með myndinni þinni það sem 

þú vilt gera, eftir því hvað er í boði þann daginn.   
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Dagsskipulag  

 Yngri deilda  
  

   

  Dagsskipulag   Eldri deilda    

  

  

 

 

 

 

 

Stefna leikskólans  
Leikskólinn er fimm deilda leikskóli   
Miðrými leikskólans er salur. Þar fara fram Lautarferðir á föstudögum, sem er 

sameiginleg söngstund allra barna í leikskólanum. Jafnframt skipta deildirnar á milli 

sín dögum til að nýta m.a. í skipulagðar hreyfistundir.    

Listherbergi er einnig að finna í miðrýminu og þar vinna nemendur að listsköpun. 

Leikskólinn starfar samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 og Aðalnámskrá 

leikskóla sem gefin var út af menntamálaráðuneytinu árið 2011.   
Til að ná settum markmiðum aðalnámskrár fer leikskólinn eftir leið framfarastefnunnar 

og helsta kennismið hennar John Dewey. Hugmyndafræðin byggir á því að frjálsi 

leikurinn sé í fyrirrúmi, að börn læri með því að framkvæma sjálf og í dagsskipulagi 

leikskólans er leiknum gefið talsvert fresli. Enda teljum við í leikskólanum að leikurinn 

sé hornsteinn leikskólastarfsins.  

Hlutverk kennarans í þessu samhengi er að skapa umgjörð um leikinn svo börn verði 

fær um að vinna úr reynslu sinni, vera virk og skapandi í leikjum sínum. Leikskólinn 

stuðlar að þessu meðal annars með því að vinna með einingakubba. Það eru 

trékubbar, hannaðir af uppeldisfrömuðinum Caroline Pratt, og þannig gerðir að 

07:30  Leikskólinn opnar  

8:10- 
8:45  

Morgunverður/frjáls 

leikur  

8:45- 
9:00  Frjáls leikur  

9:00- 
9:30  Hópastarf  

9:30- 
10:00  Ávaxtastund  

10:00- 
11:00  Útivera  

11:00- 
11:30  Samvera/söngstund  

11:30- 
11:55  Hádegismatur  

12:00- 
13:00  Hvíld/róleg stund  

13:00- 
14:30  Val/útivera  

14:30- 
15:15  Síðdegishressing/val  

15:15- 
17:00  

Frjáls leikur/ 

útivera/val  

17:00  Leikskólinn lokar  

    

07:30  Leikskólinn opnar  

8:10- 
8:50  

Morgunverður/frjáls 

leikur  

9:00- 
9:50  Hópastarf  

9:50- 
10:00  Ávaxtastund  

10:00-  
11:30  Val/útivera  

11:30- 
11:45  Samvera  

11:45- 
12:30  Hádegismatur  

12:30- 
13:00  

Hvíld/róleg 

stund/hópastarf  

13:00- 
14:30  Val/útivera/hópastarf  

14:30- 
15:15  Síðdegishressing  

15:15- 
17:00  Val/útivera  

17:00  Leikskólinn lokar  
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stærð og lögun að þeir ganga stærðfræðilega upp í hvorn annan. Þessi efniviður er 

tilvalinn til að efla rökhugsun barna þar sem þau glíma við þrautir og leita lausna. Fín-  

 

 

og grófhreyfingar styrkjast ásamt því að börnin byggja upp félags- og málþroska í 

samskiptum við hin börnin. Þannig hefur gildi einingakubba margþætt áhrif á þroska 

og nám barna.   

  

Í leikskólanum er að auki unnið eftir hugmyndafræði SMT skólafærni. Grunnurinn í 

þeirri nálgun er meðal annars að veita markvissan stuðning við jákvæða hegðun 

barna til að draga úr hegðunarfrávikum. Ólíkum hópum nemenda er þannig mætt 

með samræmdum viðbrögðum alls starfsfólks.  
Grunn gildi leikskólans eru ábyrgð og virðing og tengjast skólareglurnar (svona gerum 

við..) þessum einkunnarorðum. Hver deild útfærir sínar reglur og vinnur eftir þeim 

með tilliti til aldurs og þroska barnanna.  
  

Val  
Leikskólinn er lýðræðislegur lærdómsvettvangur, þar sem starfsfólk, börn og foreldrar 

eru virkir þátttakendur.   
Að bjóða upp á val í leikskólanum er hluti af mikilvægi þess að hlusta á raddir barna 

og leyfa þeim á lýðræðislegan hátt að taka þátt í ákvörðunum sem varða þau sjálf.   

  

Sérkennsla  
Við leikskólann starfar sérskennslustjóri. Hlutverk hans er að hafa umsjón með og 

skipuleggja sérkennslu í samvinnu við deildarstjóra, leikskólastjóra og Fræðslu-og 

Frístundaþjónustu. Sérkennslustjóri gerir meðal annars einstaklingsáætlun fyrir börn 

sem þess þurfa í samráði við deildarstjóra og getur jafnframt veitt ráðgjöf til foreldra 

barnsins um hvert skal leita eftir frekari aðstoð.  

  

Hagnýtar upplýsingar til foreldra  
Þróunarfulltrúi leikskóla hefur umsjón með rekstri og faglegu starfi leikskóla, og er til 

húsa á skrifstofu Fræðslu- og Frístundaþjónustu bæjarins   
Foreldraviðtöl  

Foreldraviðtöl eru skipulögð tvisvar á ári, en eru fúslega veitt oftar ef þörf er á fleiri 

viðtölum af hálfu foreldra.  
Dvalartími  
Foreldrar velja dvalartíma barnsins og gera samning um leikskóladvöl. Ef óskað er 

eftir að breyta vistunartíma þarf að sækja um það sérstaklega hjá stjórnendum 

leikskólans. Foreldrar eru vinsamlegast beðnir um að virða dvalartíma barna sinna, 

þar sem fjöldi starfsmanna hverju sinni reiknast út frá fjölda barna.   
Reynslan hefur sýnt að börn sem mæta vel og reglulega eru hamingjusöm og örugg í 

leikskólanum.  
Skipulagsdagar  
Samkvæmt samningi við bæjarfélagið eru 5 skipulagsdagar á ári og munu þeir vera 

auglýstir með mánaðar fyrirvara. Þá daga er leikskólinn lokaður. Jafnramt er 

skóladagatal ávallt aðgengilegt á heimasíðu leikskólans og þar eru skráðir inn slíkir 

dagar. Slys   
Óhöpp eða slys gera því miður ekki boð á undan sér og geta alltaf átt sér stað. Ef 

barn meiðist í leikskólanum er ávallt haft samband við foreldra og slysaskýrsla gerð, 

séu áverkar slíkir. Farið er með barn á slysadeild til aðhlynningar ef þörf þykir.   

  

Veikindi – frí  



92  

Ef barn er í fríi eða veikist þá þykir starfsfólki á deild barnsins vænt um að fá símtal 

að morgni þar sem fjarvera er tilkynnt. Það er góður vani að temja sér, ásamt því að 

börnunum á deildinni og kennara þykir notalegt að vita af vinum sínum.   
 

 

 

Reglur leikskólans varðandi lyfjagjöf kveða á um að einungis eru gefin lyf sem eru 

barni nauðsynleg (t.d. astma púst) en sýklalyf, verkjastillandi og þess háttar ber 

foreldrum að gefa barninu heima.  
Torvelt getur verið að mæta þörfum foreldra varðandi inniveru vegna veikinda. 

Almenna reglan er sú að barn getur fengið að vera inni 1 dag eftir veikindi, en ekki er 

mögulegt að bjóða upp á inniveru til að fyrirbyggja veikindi.   
Foreldrasamvinna  
Við leikskólann er starfandi foreldrafélag og foreldraráð.   
Það er okkur hjartans mál að foreldrar og barn séu ánægð með leikskólann. Einn 

liður í því að gera leikskólastarfið farsælt er öflugt foreldrasamstarf. Foreldrar hafa 

alltaf aðgang að starfsfólki leikskólans og geta óskað eftir foreldrasamtali ef þörf er á. 

Ef foreldrar eru í vafa eða eru ósammála einhverju sem á sér stað í leikskólanum þá 

þætti okkur vænt um að leitað yrði til deildarstjóra barnsins eða leikskólastjóra.  
Gagnkvæmt traust og trúnaður er forsenda samvinnu.   
Að sama skapi þykir okkur einstaklega gaman að heyra hvað er vel gert hjá okkur í 

leikskólanum   
Við hlökkum til að kynnast ykkur betur og vonumst eftir farsælu 

samstarfi!  
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Fylgiskjal H -SMT skráning  

  

  
Nafn _____________________________________  Aldur: __________  

Dags: _________ Kl: ________   Hver skráði:__________________________________  

    

Staðsetning  Lýsing á atviki sem átti sér stað  
____ Kubbastarf  Minniháttar atvik  

____ Púðaherbergi  ____ Pota, ýta við barni  

____ Leikherbergi/búningar  ____ Ljótt orðbragð  

____ Miðsvæði   ____ Stríða  

____ Leshorn  ____ Klípa  

____ Hópastarf  ____ Fýlustjórnun  

____ Samvera  ____ Frussa/ hrækja  

____ Hvíld  ____ Toga í hár  

____ Salerni  ____ Hrinda, ekki af mikilli hörku  

____ Morgunverður  ____ Klóra  

____ Hádegisverður  ____ Rífa af  

____ Nónhressing  ____ Fela sig   

____ Fataklefi  Meiri háttar atvik  

____ Gangur  ____ Slá/kýla/sparka  

____ Útisvæði  ____ Kasta grjóti/kasta sandi  

____ Hreyfing  ____ Hrinda af mikilli hörku  

____ Fornigarður  ____ Ljótt orðbragð  

____ Sérstakir viðburðir (t.d. Vettvangsferðir)  ____ Yfirgefa skólalóðina  

____ Annað ________________________________  ____ Eyðileggja eigur annarra  

_________________________________________  ____ Bíta    

_________________________________________  
____ Annað  
____________________________________________  

_________________________________________  ____________________________________________  

     

Möguleg ástæða   Afleiðingar  

____ Að fá athygli félaga  ____ Leyst á staðnum/skýr fyrirmæli gefin, barnið fer eftir   

____ Að fá athygli fullorðinna  fyrirmælunum, farið yfir regluna, reglan æfð, rétt, rangt,   

____ Að fá hlut eða að fá að gera eitthvað  rétt  

____ Forðast félaga  ____ Vísað úr aðstæðum  

____ Forðast fullorðna  ____ Missti svæði  
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____ Komast undan því að gera eitthvað  ____ Missti ákveðin réttindi  

____ Veit ekki  ____ Samband haft við foreldra  

____ Annað ______________________________________  ____ Einvera  

_______________________________________________  ____ Annað _____________________________________  

_______________________________________________  _____________________________________________  

_______________________________________________  _____________________________________________  

    

  Viðbrögð barns _______________________________  
____________________________________________________  

____________________________________________________  
  

  

    

    

    

    

  

  

  


