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Ágrip 

Hér verður sagt frá starfendarannsókn sem unnin var í leikskólanum Jökulheimum sem 

sameinaðist úr tveimur leikskólum og flutti í nýtt húsnæði haustið 2018. Við breytingarnar 

urðu miklar mannabreytingar á skömmum tíma og mikið af óreyndu starfsfólki kom til starfa 

við leikskólann. Markmið rannsóknarinnar var að byggja upp námsumhverfi í anda 

lærdómssamfélags og yfirfara efnivið leikskólans Jökulheima ásamt því að leggja grunn að 

farsælu skólastarfi. Rannsóknin var unnin á árunum 2019 – 2021 með hléum vegna Covid19 

og anna í skólanum. Gagnaöflun fór fram með hálfopnum einstaklings- og hópviðtölum, 

vettvangsathugunum og rannsóknardagbók  

Mikilvægir þættir í lærdómssamfélagi er faglegt samstarf, starfsþróun og að hópurinn sé 

opinn fyrir því að tileinka sér nýja þekkingu. Til að skapa gott lærdómssamfélag þarf 

hópurinn að hafa sömu sýn á nám og kennslu, stefna að sameiginlegum markmiðum og 

áherslum til að nota í starfinu og hafa sömu framtíðarsýn. Námsumhverfið á að endurspegla 

áherslur leikskólans, viðhorf og gildi sem liggja að baki leikskólastarfsinu. Sá efniviður sem er 

í námsumhverfinu, staðsetning hans og hvernig hann virkar, þrengir og víkkar möguleika 

barnsins til að vinna með hann. Gæði námsumhverfisins hefur áhrif á leik og nám barna, þ.e. 

leikskólabyggingin sjálf, skipulag á deildum og sá búnaður og efniviður sem umhverfið hefur 

að geyma. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að starfendarannsóknin hefur lagt grunninn að 

farsælu skólastarfi. Þátttakendur voru sammála um að ferlið hafi verið það sem 

starfsmannahópurinn þurfti á að halda á þeim tíma þegar verið var að koma sér fyrir í nýju 

húsnæði og mikil ringulreið átti sér stað. Einnig voru þeir sammála um að rannsóknin hafi 

haft áhrif á sameiningarferli leikskólans og að sú þekking sem hún skilaði sé eitthvað sem 

leikskólinn Jöklulheimar á sameiginlegt og þjappaði hópnum saman. Þátttakendur sjá fyrir 

sér að framtíðin sé björt og vilja halda áfram að þróa námsumhverfið. Einnig telja þeir sig 

mun meðvitaðri um námsumhverfið og efniviðinn og eru farin að sjá það smitast til annarra 

starfsmanna. 

 

 

 

 



 

Abstract 

Together we become one whole 

In autumn 2018 two preschools joined forces, moved into a renovated building and the 

preschool Jökulheimar was founded. Right at the beginning there were many changes in the 

employees’ group and many new educators with no experience started work in the preschool, 

and therefore it was necessary to establish a common ground for a successful education. This 

research follows the merger and the aim was to build a learning community about the learning 

environment and play material used in Jökulheimar. The research was conducted in the years 

2019-2021 intermittently due to Covid-19 and other schoolwork. Data collection took place 

through semi-open individual and group interviews, observations and research diaries. 

Important aspects of the learning community are professional cooperation, professional 

development and acquiring new knowledge. In order to create a good learning community, 

the group must have shared understanding and vision of education and teaching as well as 

aiming for common goals and values to use in practice. The learning environment should 

reflect the preschool’s emphasis along with beliefs and values that are highlighted. The 

material placed in the learning environment, its location and function, narrows and expands 

the child's ability to work with it. The quality of the learning environment affects the 

education and play, for example the school building itself, the arrangement of the classroom 

as well as the equipment and materials. 

The results of the research show that the project has established a common ground for a 

successful education. The employees agreed that the process was exactly what they needed 

at that time when the moving took place and there was a great deal of confusion. They also 

agreed that the project had influenced the merger as well as pushed the group together and 

the knowledge that it provided is something that will help the preschool move towards the 

goal. The participants see that the future is bright, and they want to continue to develop the 

learning environment. They also consider themselves more aware of the learning 

environment and the material and they are beginning to see changes with other educators 

as well.  
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1 Inngangur  

Samkvæmt lögum nr. 90/2008 er kveðið á um að öllum íslenskum leikskólum beri skylda að 

leggja áherslu á gæða skólastarf. Þar sem velferð og hagur barna er hafður að leiðarljósi og 

að í öllu skipulagi og viðfangsefnum leikskólastarfsins sé stuðlað að alhliða þroska og 

menntun barna. Rannsakendur eru sammála um að gæði í skólastarfi hafi margvísleg góð 

áhrif á barnið sjálft og samfélagið bæði til lengri og styttri tíma. Gæða skólastarf hefur áhrif á 

líðan barna til að mynda með snemmtækri íhlutun, námsárangur og síðast en ekki síst eykur 

það möguleika allra og ýtir undir jafnrétti (Barnette og Frede, 2010; Boyd, 2013; Silva og fl., 

2011). Börn eru sterkir og hæfir einstaklingar sem hafa mikið fram að færa og þau læra í 

þeim aðstæðum og af þeim tækifærum sem þeim eru gefin og sköpuð. Kennarinn spilar stórt 

hlutverk í námi barna með því að skapa þeim tækifærin, hlusta og taka mark á þeirra 

hugmyndum (Biermeier, 2015; Thornton og Brunton, 2014). 

Námsumhverfið á að endurspegla námskrá leikskólans, sýna áherslur hans og 

endurspegla viðhorf og gildi. Námsumhverfið er mikill áhrifaþáttur í námi barna, það hefur 

áhrif á hvað börnin læra og hvernig samskipti þau þróa með öðrum börnum. Sá efniviður 

sem er í námsumhverfinu, staðsetning hans og hvernig hann virkar, þrengir og víkkar 

möguleika barnsins að vinna með hann. Efniviður er yfirheiti yfir allt leikefni og efnivið sem 

leikskólinn notar og getur hann verið bæði opinn og lokaður og er lögð áhersla á að hafa 

jafnvægi þar á milli. Gæði námsumhverfisins hefur áhrif á leik og nám barna, þ.e. byggingin 

sjálf, skipulag á deildum, búnaðurinn og efniviðurinn sem umhverfið hefur að geyma 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011; Forman og Fyfe, 2012; Lewin-Benham, 2011; Thornton og 

Brunton, 2014). Gæðanámsumhverfi styður jafnt við leik, nám og kennslu þar sem öll börn fá 

að tilheyra. Gott aðgengi að efniviðnum styður vel við val barna en þó þurfa að vera reglur 

svo að börnin læri að fara vel með efniviðinn og að hann eyðileggist ekki eða jafnvel skapi 

hættu (Wood, 2013). Mikilvægir þættir í lærdómssamfélagi er faglegt samstarf, starfsþróun 

og að hópurinn sé opinn fyrir því að tileinka sér nýja þekkingu. Til að skapa gott 

lærdómssamfélag þarf hópurinn að hafa sömu sýn á nám og kennslu, stefna að 

sameiginlegum markmiðum og áherslum til að nota í starfinu ásamt því að hafa sömu 

framtíðarsýn (Anna Kristín, 2013, Darling – Hammond og fl., 2017; Vesico og fl., 2007). 

Kveikjan að verkefninu var sú að ég hafði hug á að vinna með þátttöku barna í 

lokaverkefninu mínu. Þegar ég hóf störf á Jökulheimum 2018 sá ég að það væri ekki það sem 

var mikilvægast að vinna með á þessari stundu. Þar sem að mínu mati vantaði að vinna með 

grunnstoðir í leikskólastarfi þ.e. að leggja sterkan grunn sem hægt væri að byggja ofan á og 

sameina sýn stafsmanna og stefna í sömu átt. Annars vegar vegna hversu miklar 

mannabreytingar höfðu orðið og hins vegar mikil þekking og reynsla sem hafði tapast.  
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Einnig var mikil ringuleið á þessu tímabili þar sem við vorum nýflutt í nýtt húsnæði með allan 

þann efnivið og gögn frá skólunum tveimur. Mikið var um að fólk fann ekki hlutina sem það 

var að leita af. Hlutirnir áttu ekkert endilega sinn stað og notaði fólk því mikið sama 

efniviðinn og ekki var samræmi hvað var verið að nota í skólanum. Gaf það því til kynna að ef 

áherslur væri ólíkar innan veggja leikskólans að það myndi að einhverju leyti ekki myndast 

samfella í starfinu og ekki væri verið að byggja ofan á reynslu og þekkingu barna vegna ólíkra 

áherslna.  

 Í náminu hefur það verið rauði þráðurinn í mínum verkefnum að skapa gæðastarf með 

börnum og hvernig hægt er að skapa umhverfi sem er uppsprettu náms. Lá það því augum 

uppi að við val á verkefni myndi það vera eitthvað sem tengdist að efla starf leikskólabarna. 

Markmið rannsóknarinnar er að styðja starfsmannahópinn við að móta námsumhverfi 

leikskólans í anda lærdómssamfélags. Mikilvægt er að allur hópurinn taki þátt og sé að stefna 

að sömu markmiðum og finna leiðir til þess að efla fagmennsku svo að grunnþættir 

menntunar séu rauði þráðurinn í starfinu. Einnig að auka mína þekkingu og reynslu sem 

faglegur leiðtogi við að efla starf Jökulheima til framtíðar. Á leikskólanum starfa 36 

starfsmenn í heildina, að meðtöldum starfsmönnum sem sinna ræstingu og eldamennsku. 

Hlutfall fagmenntaðra starfsfólks nær ekki viðmiðum lagana. Á Jökulheimum starfa ellefu 

starfsmenn sem hafa fagmenntun leikskólakennara, þroskaþjálfa, grunnnám í 

leikskólakennara- og þroskaþjálfarafræðum eða samsvarandi nám frá erlendum háskólum. 

Fyrir utan þá sem hafa fagmenntun eru tveir starfsmenn sem hafa starfað í leikskóla í 10 ár 

eða lengur og tveir sem eru með leikskólaliða og stuðningsfulltrúa menntun. Í lögum nr. 

95/2019 um menntun, hæfni og ráðningu kennara kveður svo á að lágmarki skuli tveir þriðju 

hlutar stöðugilda í leikskóla vera skipuð kennaramenntuðu starfsfólki (Lög um menntun, 

hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 

nr. 95/2019) 

Rannsóknin snýst meðal annars um það að skoða mig sem faglegan leiðtoga en áhugi 

minn fyrir styrkleikum mínum og mikilvægi þess að þekkja þá jafnt sem veikleika mína 

kviknaði í áfanga í náminu um jákvæða sálfræði og núvitund í skólastarfi. Könnuðum við 

styrkleika okkar með því að taka styrkleikapróf. Kom þar margt mér á óvart varðandi 

styrkleika sem ég hafði ekki gefið gaum en einnig komu veikleikar mínir fram. Mínir helstu 

styrkleikar eru vinnusemi, drifkraftur, jákvæðni, skipulagssemi, fyrirhyggja, ígrundun, forvitni, 

að vilja bæta og finna lausnir. Veikleikarnir mínir eru hugrekki, sjálfsálit, að vera í kastljósinu 

og koma fram. Ég er mjög meðvituð um mína veikleika og þá staðreynd að ég þurfi að vinna 

með þá ef ég ætla að vera faglegur leiðtogi. Ég vil bæta þessi atriði og hefur námið í 

Háskólanum styrkt mig mikið. Tel ég mikilvægt að vera meðvitaður um kosti sína og veikleika 

þegar maður skoðar sjálfan sig sem leiðtoga. Peter G. Northouse (2021) kemur inn á að sá 

sem er í forystu þarf m.a. að hafa góða yfirsýn og góða þekkingu á viðfangsefninu til að skila 
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áhrifaríkustu niðurstöðunum. Forysta er einnig að vita hvert þitt hlutverk er og hegðun 

leiðtogans birtist þegar hann er í forystu. Leiðtogi þarf að láta hlutina ganga ásamt því að 

styðja, svo að fólki finnist það tilheyra hópnum (Northouse, 2021). 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast er eftir að svara í þessari ritgerð eru:  

Hvernig nýtist mín fagþekking og hvaða aðferðum get ég beitt við að styðja við mótun 

námsumhverfis í anda lærdómssamfélags í leikskólanum Jökulheimum? 

Á hvaða hátt get ég stutt við fagmennsku svo að grunnþættir menntunar séu rauði 

þráðurinn í starfinu? 

Uppbygging ritgerðinnar er að í fyrstu verður fjallað um þann faglega bakgrunn sem 

rannsóknin byggir á og leitast við að gera lykilhugtökum verkefnisins skil. Fjallað er um helstu 

rannsóknir og fræði sem beinast að gæðum í skólastarfi og mikilvægi þess og á hvaða hátt er 

hægt að meta gæði leikskóla. Einnig verður fjallað almennt um námsumhverfi leikskólabarna 

og áherslur við mótun námsumhverfis sem byggist upp á miklum gæðum þar sem 

grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Hugtakinu faglegur leiðtogi er gerð skil, 

hvað það felur í sér að vera faglegur og hvað þarf til að vera góður leiðtogi. Því næst verður 

fjallað um lærdómssamfélag og hvaða áherslur og kosti hægt er að nýta sér við mótun 

lærdómssamfélags og í lokin verður svo fjallað um námskrár, hvað hugtakið felur í sér. Eftir 

fræðilega kaflann verður farið í aðferðafræði rannsóknarinnar, framkvæmd hennar, 

þátttakendur, gagnagreiningu og siðferðileg álitamál. Í niðurstöðukaflanum verður fjallað um 

ferli rannsóknarinnar og sagt frá helstu niðurstöðum út frá þemum sem komu í ljós í 

gögnunum. Kaflanum er skipt upp í þrjá undirkafla þar sem hver undirkafli tilheyrir tilteknu  

tímabili í rannsókninni. Því næst er umræðukafli þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru 

skoðaðar og ræddar og bornar saman við fræðilegan bakgrunn.  

Í lokaorðum dreg ég saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og hvaða lærdóm hægt er að 

draga af henni. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

“Börn læra í leik og daglegu starfi í leikskólanum, innan dyra sem utan. Þau læra í samvinnu 

við önnur börn og þegar þau fá stuðning og hvatningu frá hinum fullorðnu” (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 41). Hér verður fjallað um þann fræðilega bakgrunn sem styður við 

rannsóknina, það er hvernig eigi að byggja upp áhrifaríkt námsumhverfi og faglegt gæðastarf 

í leikskólum. Byrjað verður á því að fjalla um gæða skólastarf, því næst um námsumhverfi 

leikskólabarna. Eftir það verður fjallað um faglegan leiðtoga og lærdómssamfélag og endar 

kaflinn á umfjöllun um námskrá og samantekt á fræðunum sem styðja við rannsóknina. 

2.1 Gæði í leikskólastarfi 

Í lögum nr. 90/2008 kveður á að öllum íslenskum leikskólum beri skylda til að leggja áherslu á 

gæða skólastarf. Þar sem velferð og hagur barna er hafður að leiðarljósi og að í öllu skipulagi 

og viðfangsefnum leikskólastarfsins er stuðlað að alhliða þroska og menntun barna.  

Ber kennurum að byggja upp öruggt og hvetjandi uppeldisumhverfi þar sem börnum eru 

sköpuð jöfn tækifæri til leiks og náms og að allt nám þeirra fari fram í leik og skapandi starfi. 

(Lög um leikskóla nr. 90/2008). Í lögum um menntun, hæfni og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla nr. 95/2019 kveður svo á að, að lágmarki 

skuli tveir þriðju hlutar af stöðugildum leikskóla vera skipaðir kennaramenntuðum. 

Rannsakendur eru á sammála að gæði í skólastarfi hafi margvísleg góð áhrif á barnið sjálft og 

samfélagið bæði til lengri tíma og styttri. Gæðaskólastarf hefur áhrif á líðan barna, til að 

mynda með snemmtækri íhlutun, námsárangur og síðast en ekki síst eykur það möguleika 

allra og ýtir undir jafnrétti (Barnette og Frede, 2010; Boyd, 2013; Silva og fl., 2011).  

Rannsókn Silva og félaga (2011) um áhrif gæða í leikskólum út frá ECCERS kvarðanum 

sýndi að mikill munur var á börnum sem höfðu verið í leikskóla sem flokkaðist með mikil 

gæði og börnum sem höfðu verið í leikskóla sem flokkaðist með lakari gæði. Gögnin sýndu 

mun á námsgetu, hegðun og félagstengslum við 11 ára aldur og mun á félags- og 

vitsmunaþroska við 7 ára aldur. Í lögum um leikskóla er tekið fram að starfshættir í leikskóla 

eigi að mótast að umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, 

umhyggju og sáttfýsi (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Í rannsókn Barnette og Frede (2010) er 

fjallað um tíu viðmið á gæða skólastarfi í Bandaríkjunum en eru þetta einungis grunnviðmið. 

Fyrstu fjögur viðmiðin fjalla um menntun og hæfni kennara. Samkvæmt rannsóknum er 

menntun þeirra sem starfa með börnunum talinn einn af lykilþáttum í gæða skólastarfi 

(Barnette og Frede, 2010; Boyd, 2013).  
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Gæða skólastarf helst í hendur við betri kennslu og þjálfun kennara þar sem þeir eru miklir 

áhrifa þættir í skólastarfinu. Viðmið fimm og sex fjalla um stærð deildar og fjölda barna á 

starfsmenn. Fjallað er sérstaklega um þá athygli sem börnin fá og  félagsleg og námsleg áhrif 

. Sjöunda viðmiðið snýr að alhliða þroskaþáttum og vellíðan barnsins, að þessum þáttum sé 

sinnt og kennarinn sé meðvitaður um þá. Áttunda og níunda viðmið snúa að vellíðan og 

gengi barnsins ásamt þátttöku og fræðslu foreldra á starfinu. Í tíunda viðmiðinu er verið að 

meta barnið, fylgjast með þroska þess og veita því aðstoð eftir þörfum. 

Mikilvægt er að þeir sem starfa með ungum börnum veiti þeim stöðugleika og eigi í 

jákvæðum samskiptum við þau ásamt því að veita þeim þá örvun sem þau þurfa hverju sinni. 

Gott er að hafa í huga að nám á sér stað í öllu starfinu ekki einungis í ákveðnum stundum 

(Donoghue, 2017). Rannsókn Sigríðar Sítu Pétursdóttur (2009) fjallar um viðhorf starfsfólks til 

umhyggju í starfinu. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á skilning leikskólakennara á 

umhyggju í leikskólastarfinu og þýðingu þess fyrir þroska og færni barna til náms. Í 

niðurstöðum hennar kemur fram að ekki er hægt að sinna starfinu í leikskólanum á faglegan 

og fullnægjandi hátt nema bera umhyggju fyrir hagsmunum barnanna (Sigríður Síta 

Pétursdóttir, 2009). Mat er mikilvægur þáttur í því að auka gæði leikskólastarfsins og í 

skólanámskrám á að vera gerð grein fyrir mati sem skólinn notast við. Með innra og ytra mati 

er fylgst með gæðum hvers skóla fyrir sig og er það í höndum leikskólastjóra að fylgjast með 

starfinu í sínum skóla, að unnið sé eftir lögum og aðalnámskrá leikskóla og verið sé að bjóða 

upp á gæða skólastarf. Sveitarfélögin bera ábyrgð á að innra og ytra mat leiði til umbóta í 

hverjum skóla fyrir sig (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Ytra mat er framkvæmt af 

Menntamálastofnun og í því felst að leggja mat á starfsemi skólans með hliðsjón af gildandi 

viðmiðum í landinu, þ.e. lög, reglugerðir og aðalnámskrá. Matið er framkvæmt með 

vettvangsathugunum, viðtölum við börn, starfsfólk, foreldra og fyrirliggjandi gögnum 

(Menntamálastofnun, 2016).  

2.2 Námsumhverfið 

Námsumhverfið á að endurspegla námskrá leikskólans og sýna áherslur hans og endurspegla 

viðhorf og gildi. Námsumhverfið er mikill áhrifaþáttur í námi barna og hefur áhrif á hvað 

börnin læra og hvernig samskipti þau þróa með öðrum börnum. Sá efniviður sem er í 

námsumhverfinu, staðsetning hans og hvernig hann virkar, þrengir og víkkar möguleika 

barnsins að vinna með hann. Gæði námsumhverfisins hefur áhrif á leik og nám barna, þ.e. 

byggingin sjálf, skipulag á deildum, búnaðurinn og efniviðurinn sem umhverfið hefur að 

geyma. Mikilvægt er að leikskólinn/deildirnar hafi hlýleika og bjóði börn, starfsmenn og 

foreldra velkomin. Leikskólinn er samt sem áður ekki staðgengill heimilis heldur er hann 

staður sem eflir þroska barns og þarf því að skapa ákveðna menningu innan veggja 
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leikskólans sem endurspeglast svo í umhverfinu. Námsumhverfi samanstendur af öllum þeim 

svæðum sem börnin eru á á leikskólatíma þ.e. leikskólahúsnæðið, útisvæðið og 

nærumhverfið en einnig af þeim búnaði og efnivið sem er á þessum svæðum (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011; Forman og Fyfe, 2012; Lewin-Benham, 2011; Thornton og Brunton, 2014). 

Námsumhverfi sem byggt er upp á miklum gæðum styður jafnt við leik, nám og kennslu þar 

sem öll börn fá að tilheyra. Gott aðgengi að efniviðnum styður vel við val barna en þó þurfa 

að vera reglur svo að börnin læri að fara vel með efniviðinn og að hann eyðileggist ekki eða 

jafnvel skapi hættu (Wood, 2013). 

Samkvæmt fræðimanninum Loris Malaguzzi (2012) telur hann að börn hefðu hundrað 

tungumál og væri það tilfærsla milli tungumála að hugsa og læra, dæmi um þetta er þegar að 

barn upplifir sjóinn með því að skoða hann og er það síðan tilfærsla frá einu tungumáli til 

annars að túlka sjóinn með líkama sínum eða teikna hann (Forman og Fyfe, 2012). Tónar það 

vel við kenningu John Dewey (1997), að læra með því að gera, þar sem barnið lærir með því 

að fá að snerta og upplifa. Í góðu námsumhverfi er börnum gefin tækifæri til þess að upplifa 

og tjá sig á ólíkan hátt, prófa fjölbreyttan efnivið og vera með skapandi hugsun. Í skrifum Lev 

Vygotsky (1978) fjallar hann um aukinn skilning barna á viðfangsefnum og dýpri málþroska 

með því að eiga í samskiptum og ræða við fullorðna og jafnaldra um daglega hluti. Mikilvægt 

er að námsumhverfið bjóði upp á tækifæri til að spjalla saman í rólegheitum sem og að 

umhverfið sé útbúið áhugaverðu áreiti til að ræða um. Einnig er gott að horfa til kenningar 

fræðimannsins Lev Vygotsky um þroska og nám barna ber hún heitið Svæði mögulegs þroska 

(e. Zone of proximal development). Hann telur að það myndist ákveðið bil milli þess sem 

barnið veit og þess sem það getur lært með stuðningi frá öðrum samnemanda eða kennara 

(Vygotsky, 1978).  

Meistararannsókn Fannýjar Kristínar Heimisdóttur (2010) fjallar um að fá fram þekkingu 

deildarstjóra á hagnýtu og efnislegu umhverfi deilda í leikskólanum þar sem hún vann 

rannsóknina. Niðurstöður rannsóknar hennar sýndu að staðsetning efniviðar hafði áhrif á 

aðgengi barna og sjálfstæði þeirra. Einnig kemur fram að hugmyndaflug starfsfólksins, vilji 

þess og geta séu lykilatriði í starfinu með börnunum. Þá fjallar Fanný um það að viðhorf 

starfsfólksins til starfsins og efniviðarins geti spilað inn í hvernig börnin leika sér með 

efniviðinn, til dæmis hvort þeim sé leyfilegt að fara milli svæða með efniviðinn eða leika með 

efniviðinn á annan hátt en venja er til, svo sem að púsla á gólfinu en ekki við borð. Fanný 

komst að því að starfsfólkið gat stundum haft of fastheldin viðmið sem ekki hefðu við nein 

rök að styðjast. 
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2.2.1 Skipulag og efniviður 

“Minna er meira, með öðrum orðum sköpum skýrleika, ekki ringulreið. Þú ættir að geta lesið 

í svæðin út frá efnivið og staðsetningunni” (Lewin-Benham, 2011, bls. 72). Staðsetning 

efniviðar skiptir miklu máli og er það hlutverk kennarans að hafa það í huga þegar hann raðar 

efniviðnum á svæðin og ákveður hvað tilheyri hverju svæði. Ef við viljum að börnin þrói 

leikinn þá þurfa hlutirnir að vera nálægt hvor öðrum og má þá til dæmis nefna ef þú værir 

með Einingakubba en ekkert annað nálægt þeim, t.d. dýr eða karla, þá er ólíklegt að börnin 

þrói leikinn með því að nota þann efnivið og verður leikurinn ef til vill frekar lokaður. 

Í námsumhverfi sem byggir á sýn Reggio Emilia skipta öll smáatriði miklu máli og allur 

efniviður og búnaður þjónar sínum tilgangi. Fagurfræði er mikilvægur þáttur þegar 

námsumhverfi er mótað og er það virðing við börnin og þeirra starf. Við uppsetningu er 

mikilvægt að rannsaka vel svæðið hverju þú vilt ná fram með því og hvernig þú getur 

hámarkað nýtnina. Horfa þarf til þess hvaða sambönd barnið getur byggt upp í rýminu.  

Áhugavert er að athuga hvernig sambönd eða tengsl barnið myndar á tilteknu svæði við 

efniviðinn, börn eða kennara og hvernig umhverfið styður við reynsluheim barnsins og á 

hvaða hátt það dýpkar sýna þekkingu. Skynjun er einnig mikilvægur þáttur í sýn Reggio og á 

hvaða hátt er hægt að örva skynfæri barnanna með því að vera með ólíkan efnivið með 

mismunandi áferð, lykt eða hljóð. Ljós spila einnig stóran þátt og gott er að spá í hvernig er 

hægt að nota sólargeisla í rýminu og er það einnig sterkur leikur að geta breytt lýsingunni. 

Námsumhverfið á að styrkja sjálfsmynd barna, sjálfræði og öryggi. Veita þeim tækifæri til að 

tjá möguleika sína, getu og forvitni, kanna og rannsaka.  

Hver deild þarf að hafa ákveðin svæði til að mæta þörfum barnanna og má þar nefna 

kubbasvæði, hlutverkaleik, svæði til að skapa og svæði til að vera í rólegum verkefnum eins 

og að lesa bók eða hlusta. Þá þarf meðal annars að hafa í huga að útbúa rými þar sem börnin 

geta annars vegar verið í leik í minni hópum og hins vegar í stórum hópum og á hvert svæði 

að þjóna sínum tilgangi (Lewin-Benham, 2011; Rinaldi, 2006; Thornton og Brunton, 2014).  

Vel skipulagt námsumhverfi sem er ríkt af áhugaverðum og hvetjandi efnivið, höfðar til 

fjölbreytts barnahóps. Efniviðurinn þarf að vera margvíslegur, bæði opinn og lokaður, ásamt 

því að hafa marga möguleika sem ýta undir ímyndunarafl, sköpunarkraft og tjáningu barna 

þannig að hugmyndir þeirra fái að njóta sín sem best. Efniviðurinn þarf að vera örvandi, ýta 

undir að börnin geti rannsakað/kannað og hann þarf einnig að vekja athygli og forvitni 

barnanna. Mikilvægt er að börnin hafi afnot af ólíkum efnivið og fái tækifæri til að nota 

fjölbreyttan efnivið. Þó svo það sé mikilvægt að hlutirnir eigi sinn stað og að staðirnir sem 

þeir eiga heima á séu merktir bæði með mynd af hlutnum og texta, sem ýtir undir læsi, þá 

þurfa kennarar að hafa opinn huga og sjá að efniviðurinn þarf ekki einungis að vera á tilteknu 

svæði.  
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Skipulag á námsumhverfinu þarf að vera þannig að börnin geti kannað efniviðinn sem er í 

boði á hverjum stað og fái tækifæri til að velja og setja saman ólíkan efnivið. Einnig þarf að 

efla börnin í að taka þann efnivið sem þau þurfa á að halda til að byggja upp sinn leik. 

Mikilvægt að muna eftir því að námstækifærin eru víðs vegar og eru matartímar ekki 

undanskildir svo að gott er að skapa fallegt umhverfi þar sem börnin borða. Að auki er 

tækifæri til þess að eiga  samskipti við jafnaldra og auka þannig  félagsþroska sinn með því að 

taka þátt í samræðum við matarborðið (Aðalnámskrá leikskóla, 2011; Gandini, 2012; Lewin-

Benham, 2011; Thornton og Brunton, 2014). 

2.2.2 Hlutverk leikskólakennarans í námsumhverfinu 

Börn eru sterkir og hæfir einstaklingar sem hafa mikið fram að færa og þau læra í þeim 

aðstæðum og af þeim tækifærum sem þeim eru gefin og sköpuð. Leikskólakennarinn spilar 

stórt hlutverk í námi barna með því að skapa þeim tækifæri, hlusta og taka mark á þeirra 

hugmyndum. Kennarinn á að gefa börnunum tækifæri til að tjá sig á fjölbreyttan og skapandi 

hátt og leyfa þeim að koma fram með sínar sjálfstæðu skoðanir. Til að efla skapandi hugsun 

er mikilvægt að kennarinn spyrji opinna spurninga, sé viðbúinn að bregðast við svörum og 

fara lengra með hugmyndir þeirra. Börn læra með því að prófa og upplifa og er það hlutverk 

kennarans að koma með kveikjuna eða uppsprettuna inn í leikinn eða starfið, t.d. með því að 

velja efnivið sem boðið er upp á í takt við námsmarkmið. Hann á ekki að hafa öll réttu svörin 

um þetta tiltekna viðfangsefni heldur leyfa börnunum sjálfum að rannsaka og upplifa 

(Biermeier, 2015; Thornton og Brunton, 2014). 

Í rannsókn Ingibjargar Sigurðardóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2012) um hlutverk 

kennara í leik barna er fjallað um skipulagningu umhverfisins og mikilvægi þess að kennarar 

skipuleggi umhverfið eftir að hafa kynnst börnunum og þörfum þeirra því hver hópur hefur 

ólíkar þarfir. Því þarf námsumhverfið að vera lifandi og geta tekið breytingum eftir 

áhugasviði barnanna hverju sinni. Ingibjörg og Jóhanna leggja áherslu á að gæði leiksins séu 

háð því hvernig umhverfið er og hvaða efniviður er í boði. Eins og fram hefur komið spilar 

kennarinn stórt hlutverk í að skapa námsumhverfið og koma með kveikjuna, það er því 

mikilvægt að hafa faglegan leiðtoga sem leiðir stafsmannahópinn áfram og er gagnrýninn á 

að starfið sé gæðastarf (Thornton og Brunton, 2014). 
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2.2.3 Námsumhverfið úti og nærsamfélagið 

Útisvæði barna er ekki síður mikilvægt námsrými en svæðin inni, en úti gefst börnum 

tækifæri til að rannsaka, hreyfa sig og tjá sig á fjölbreyttan hátt. Við hönnun á leikskólalóð 

þarf að hafa í huga að hún á að þjóna fjölbreyttum hópi, bæði í aldri og áhugasviði. Lóðin 

þarf að vera krefjandi og bjóða upp á fjölbreyttan efnivið og landslag (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011). Nærumhverfið er allt það svæði sem er notað í starfinu með börnunum, en það getur 

verið náttúran og manngerðir staðir, sbr. bókasöfn eða leikvellir. Nærumhverfi leikskóla er 

fjölbreytt og fer það eftir staðsetningu hvers leikskóla, en náttúran býður upp á ýmis 

tækifæri til rannsókna og uppgötvana (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Rannsókn Nedovic og Morrissey (2013) fjallar um hvaða áhrif það hefur á börn að vera úti 

í náttúrunni. Niðurstöðurnar þeirra sýndu að börnin urðu rólegri/yfirvegaðri og einbeittari 

við útiveruna og benda Nedovic og Morrissey á það að í nútíma samfélagi gefast börnum 

gjarnan færri tækifæri til að leika úti í náttúrunni. Markmið rannsóknar þeirra var að kanna 

viðhorf kennara á viðbrögðum barna þegar garðurinn var gerður náttúrulegri með því að 

bæta við blómum, trjám og öðrum náttúrulegum efnivið. Niðurstöðurnar sýndu að viðhorf til 

leiksvæðisins voru sambærilegar hjá börnum og fullorðnum. Þau voru sammála um að þetta 

hefði góð áhrif. Hlutverkaleikur barnanna þróaðist mikið eftir að náttúrulega efniviðnum var 

bætt við en börnin urðu einnig meira líkamlega virk. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna því 

að náttúrulegt umhverfi eflir vellíðan, lærdóm og þroska barna. Rannsókn Kristínar Norðdahl 

og Jóhönnu Einarsdóttur (2014) fjallar um skoðanir og óskir barna um útiveruna. Sýndu 

niðurstöður þeirra að börnin vildu nota útiveruna á fjölbreyttan hátt meðal annars í 

áskoranir og að taka áhættur en þó var mikilvægt að finna til öryggis, kanna hluti, eiga í 

samskiptum við aðra, njóta fegurðarinnar og búa til einskonar hreiður sem afmarkar leik 

þeirra frá umhverfinu. Niðurstöðurnar sýndu jafnframt að börnin óskuðu þess að hafa 

kennara nálægt þegar þau væru að taka áhættur. Út frá þessu er greinilegt að það þarf að 

vera jafnvægi á milli öryggis og áhættu og því er mikilvægt að hafa í huga þegar verið er að 

hvetja börn til að prófa eitthvað nýtt að öryggi sé til staðar (Kristín Norðdahl og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2014). 

Einn af mörgum kostum við sýn Reggio Emilia er hvernig námsumhverfin eru tengd 

saman. Þá er verið að nýta námsumhverfið úti sem uppsprettu fyrir leik og starf í 

námsumhverfinu inni. Dæmi um þetta er þegar að börnin safna gögnum úti með því að 

upplifa það sem er í kringum þau, kanna, safna saman efnivið og/eða taka myndir og 

myndbönd (Gandini, 2012). 
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2.3  Faglegur leiðtogi 

Markmið rannsóknarinnar var að leiða umbótastarf um námsumhverfið og því mikilvægt að 

gera hugtakinu faglegur leiðtogi skil. Sigurður Kristinsson fjallar um að það sem einkennir 

fagmennsku óháð starfsvettvangi er kunnátta, færni og alúð í því fagi sem einstaklingurinn er 

menntaður til að sinna. Órjúfanlegir þættir fagmennsku eru einnig siðferðilegu gildin 

heiðarleiki, trúnaður og heillindi (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Það að vera faglegur í leikskólastarfi þýðir að þú vinnir með hag barna, starfsfólks og 

foreldra að leiðarljósi og látir ekki sérhagsmuni ráða för. Hlutverk kennara er að skapa 

börnum hvetjandi námsumhverfi og ríkuleg tækifæri til náms, að þeir vinni gegn fordómum 

og ýti undir jafnrétti (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Sem fagmaður tekur þú á þeim 

vandamálum sem upp koma á faglegan hátt og tekur ákvörðun með það að leiðarljósi að 

þetta sé það rétta í stöðunni út frá þinni fagþekkingu (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Hlutverk kennara er að skapa góðan starfsanda og mikilvægt að vinna með samstarfsfólki á 

faglegan hátt. Viðhalda þarf starsfhæfni sinni með ígrundun á eigin stafsháttum og sækja sér 

endurmenntun (Kennarasamband Íslands, e.d.). Sem fagmaður ertu að skuldbinda þig 

starfinu og því fagi sem þú tilheyrir. Skuldbindingunni er hægt að skipta upp í þrennt, í fyrsta 

lagi ertu að skuldbinda þig starfinu og innri gildum þess og eru kennarar því skuldbundnir 

menntun. Í öðru lagi er gerð krafa um almenn siðferðisleg gildi á borð við heilindi og 

heiðarleika. Í þriðja lagi er það skuldbindingin að tileinka sér vandaða starfshætti sem notast 

er við viðurkennda þekkingu og aðferðir á fagsviðinu (Sigurður Kristinsson, 2013). Starfsfólk 

leikskóla á að sinna starfinu af fagmennsku, alúð og samviskusemi (Lög um leikskóla nr. 

90/2008). Lög um leikskóla og Siðareglur leikskólakennara ýtir undir fagmennsku og eru til að 

tryggja gæði starfsins.  

Mikilvægt er að þeir sem eru í stjórnunarstöðu og þeir sem leiða ákveðin verkefni hafi 

góða leiðtogafærni. Það er ekki alltaf meðfæddur eiginleiki því er mikilvægt að vera 

meðvitaður um sína styrkleika og veikleika og vinna í því að styrkja sig. Því til að hámarka 

vinnuna eða viðfangsefnið sem um ræðir þá eru ýmsir þættir sem leiðtogi þarf að hafa. 

„Góður leiðtogi byggir upp teymi þar sem framlag allra hefur eitthvað vægi“ (Rodd, 2013, 

bls. 144). Til að byggja upp gæðastarf þarf að hafa sterkan fagmann við stjórnvölin. Þau atriði 

sem mikilvæg eru fyrir faglegan leiðtoga að tileinka sér eru að byggja upp traust við 

samstarfsfólkið sitt og hafa það vel upplýst. Mikilvægt er að styðja við starfsfólkið og vera 

duglegur að segja þeim ef þau taka framförum í starfi. Hafa góð samskipti og einna helst að 

hlusta vel á það sem samstarfsfólkið hefur að segja. Mikilvægt er að taka á ágreiningum en 

ekki horfa framhjá þeim heldur að finna þeim sátt og styðja við samstarf (Rodd, 2013).  
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Peter G. Northouse (2021) fjallar um leiðtogahæfni og hvaða eiginleika leiðtogi þarf að hafa. 

Hann heldur því fram að allir leiðtogar hafi ákveðna eiginleika sem eru einstaklingum 

meðfæddir eða lærðir og geta einkennt hann sem leiðtoga. Er því mikilvægt að ígrunda sína 

starfshætti og vera meðvitaður um sína kosti og veikleika. Forystuhæfileika má skipta niður í 

þrjú hugtök: getu, hæfni og hegðun. Öll erum við mismunandi hæfileikum og styrkleikum 

gædd og er því geta sumra meiri þegar kemur að forystu og hæfni við að klára verkefni á 

áhrifaríkan hátt. Sá sem er í forystu þarf m.a. að hafa góða yfirsýn og góða þekkingu á því 

sem hann er að stjórna til að verkefnið skili áhrifaríkustu niðurstöðunum. Forysta er einnig 

að vita hvert þitt hlutverk er og hegðun leiðtogans birtist þegar hann er í forystu. Leiðtogi 

þarf að láta hlutina ganga ásamt því að styðja starfsfólkið, svo að því finnist það tilheyra 

hópnum. Sambönd leiðtogans við fylgjendur sína er einnig mikilvægur þáttur í leiðtogafærni. 

Þeir eiginleikar sem gera góðan leiðtoga eru greind, vera skiljanlegur, góð rökhugsun, 

sjálfsöryggi, heilindi, ákveðni, félagslyndi og tilfinningagreind.  

Ef þessir þættir eru mátaðir við leikskólastarf þá er mikilvægt að sá sem er að leiða 

verkefni sé öruggur í sinni vissu um það sem hann er að leiða því það missir verulega mark 

sitt ef hann hefur ekki þekkingu á viðfagnsefninu eða kemur ekki fram að sjálfsöryggi. Á þetta 

við alla þá sem eru að stjórna í leikskóla, leikskólastjórar og deildarstjórar. Yfirsýn er einn 

mikilvægast þáttur í leikskólastarfi þar sem bæði þarf að hafa yfirsýn yfir barnahópinn og 

þarfir hans, verkefni sem er verið að vinna og skipulagið. Einnig til að dagurinn gangi sem 

best fyrir sig þarf að hafa góða yfirsýn og nýta tækifærin þegar þau gefast. Neikvæð hlið 

forystu er þegar leiðtoginn notar hæfni sína til persónulegra nota eða skilur fylgjendur sína 

eftir í verra ásigkomulagi en áður en hann fór að leiðbeina þeim. Áhrifaríkur leiðtogi tengist 

fólkinu eða hópnum sínum og hefur skilning á því verkefni sem þarf að gera og hvaða 

hæfileika þarf til að ljúka verkefninu. Hann hvetur fólk áfram til að vinna sem ein heild. 

Góður leiðtogi þarf að hafa góða færni í mannlegum samskiptum og er hægt að skipta þeirri 

færni upp í þrennt. Í fyrsta lagi er það tilfinningagreind en leiðtoginn þarf að geta skilið sínar 

eigin tilfinningar og annarra, haft skilning á því að setja sig í spor annarra og geta tjáð 

tilfinningar sínar. Í öðru lagi þarf leiðtoginn að hafa hæfileika til að vinna úr ágreiningum. Í 

þriðja lagi þarf hann vera góður að lesa í aðstæður, að geta lesið í hvað öðrum finnst 

mikilvægt og hvernig hans eigin hugmyndir passa annarra. Að hafa puttann á púlsinum og 

geta lesið starfsmannahópinn sinn. Áhrifaríkur leiðtogi byggir upp ákveðna sýn sem gefur 

hópnum ákveðna hugmynd af því hvert verið er að stefna (Northouse, 2021).  

Eitt það mikilvægasta í fari leiðtoga í skólum er að hafa ástríðu og brenna fyrir starfinu 

almennt eða ákveðnu viðfangsefni og nota það sem drifkraft í að skila gæðastarfi. Í 

breytingarferli stórum og litlum þá er hlutverk leiðtogans þríþætt: koma með framtíðarsýn, 

samræma hópinn og vera hvetjandi. Er það einnig mikilvægur þáttur að sá sem leiðir hóp í 

breytingarferli hafi ástríðu fyrir því sem er verið að breyta því það verður árangursríkara og 
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hámarkar ferlið. Góð leiðtogafærni felst í því að hafa ástríðu fyrir því að ná markmiðum 

sínum, veita góða umönnun, samvinnu, traust og að skuldbinda sig. Hann þarf að koma fram 

með ákveðna framtíðarsýn og útvega þau verkfæri og aðferðir sem þarf til að ná 

breytingunum. Samræma hópinn og passa að allir séu á sömu braut. Vera hvetjandi og veita 

innblástur þegar verið er að vinna að breytingum (Day, 2004; Kotter, 2012). 

Eitt af markmiðum mínum sem faglegur leiðtogi í þessu verkefni er að skapa faglegt 

lærdómssamfélag um námsumhverfið. 

2.4 Lærdómssamfélag 

Lærdómssamfélag í skólum hefur verið skilgreint sem hópur fólks sem deilir 

sameiginlegum áhuga og sýn á nám barna. Þau vinna sem ein heild í að styðja hvort annað 

við að finna lausnir og nýjar aðferðir í starfinu. Þau vinna að sameiginlegum markmiðum og 

efla starfshætti hópsins í að bæta og innleiða nýja sýn með það markmið að bæta árangur 

barna. Allir starfsmenn tilheyra lærdómssamfélaginu, bæði kennarar og ófaglært starfsfólk, 

og allur hópurinn sem starfar innan veggja skólans myndar eina heild (Anna Kristín, 2013; 

Stoll og Louis, 2007). Til að skapa gott lærdómssamfélag þarf hópurinn að hafa sömu sýn á 

nám og kennslu, stefna að sameiginlegum markmiðum og áherslum til að nota í starfinu 

ásamt því að hafa sömu framtíðarsýn. Munurinn á því lærdómsferli sem einstaklingur fer í 

gegnum einn, og  svó sem hópurinn getur áorkað saman sem lærdómssamfélag, er að í 

síðarara tilvikinu á starfsmannahópurinn á í faglegu samtali sín á milli. Það getur bæði styrkt 

einstaklinginn og hjálpað við að finna lausnir. Einnig getur einstaklingurinn speglað sína 

þekkingu í öðrum úr hópnum, eflst með því að tala um viðfangsefnið og fengið ólík 

sjónarhorn á viðfangsefnið. Til þess að ferlið gangi upp þarf hópurinn að ígrunda starfið 

saman en í lærdómssamfélagi er leitað eftir nýrri þekkingu. Þó er ekki verið að vísa til þess að 

starfsmennirnir hafi ekki haft þekkingu eða reynslu áður, heldur átt við að þeir séu að byggja 

ofan á sinn reynsluheim. (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013; Darling – Hammond og fl., 2017; 

Vesico og fl., 2007). 

Lieberman og Miller (2011) fjalla um að hver hópur sem myndar lærdómssamfélag 

þróar sínar aðferðir. Hafa þær tekið saman helstu niðurstöður úr fimm rannsóknum á sviði 

lærdómssamfélags þ.e. til að auka skilning á hvað lærdómssamfélag er og á hvaða hátt þau 

þróasat og hvaða áhrif þau hafa á gæði starfsins. Hópurinn hittist reglulega og þarf að gefa 

sér tíma til að mynda sterk tengsl innbyrðis sem byggja á trausti. Hópurinn þarf í sameiningu 

að hafa skýra sýn á það sem hann ætlar að þróa og hvaða vandamál stefnt er að því að leysa. 

Þá er mikilvægt að skapa venjur um opin samskipti og upplýsingagjöf. Hópurinn tekur þátt í 

að kanna aðstæður, finna lausnir, veita gagnkvæman stuðning, jafningjafræðslu og kennslu. 

Hópurinn þarf að leggja áherslu á það sem mun efla starfið með börnunum og þróa kenningu 
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um aðgerðir í þeim efnum. Árangursríkt faglegt lærdómssamfélag getur eflt og haldið uppi 

námi allra fagaðila í skólasamfélaginu með sameiginlegum tilgangi til að efla nám barna. 

Lykiltilgangur lærdómssamfélags er að auka gæði starfsins og auka skilvirkni kennara fyrir 

hag barnanna. Rannsóknir Bolam o.fl. (2005) og Stoll o.fl. (2006) sýndu að það sé áhrifaríkara 

að allt skólasamfélagið vinni saman að finna leiðir að bættum kennsluháttum til að auka 

árangur nemenda. Ávinningur þess að vinna í anda lærdómssamfélags er mikill fyrir alla ekki 

einungis nemendur en starfsmenn þróa sína starfshætti reglurlega og  til lengri tíma er 

skólinn að byggja upp heildar skipulag skólans.  

Svava Björg Mörk og Rúnar Þór Sigþórsson (2011) fjalla um áhugaverðan vinkil 

lærdómssamfélags í grein sinni um rannsókn sem gerð var í leikskólanum Bjarma. En þar 

fjalla þau um að skólasamfélag í Reggio Emilia skólum svipi til lærdómssamfélags þar sem 

markmiðið er að verða samfélag þar sem allir læra og með hagsmuni barnsins að leiðarljósi. 

Áhersla er á rannsóknir og sköpun og að kennarinn sé til staðar og styðji við nám barnsins 

með því t.d. að spyrja opinna spurninga. Ígrundun kennarans um eigin starfshætti er 

mikilvægur þáttur í ferlinu og tala þau Svava og Rúnar um að samábyrgðin á skólastarfinu sé 

undirstaða starfsþróunar. Mikilvægt er að í námskrám leikskólanna séu gerð skil á hvernig 

námið skuli fara fram, hvernig starfshópurinn þrói sínar kenningar og skapi vænlegt 

námsumhverfi. Gott er að hafa það í huga að starfsmenn tileinka sér þá menningu sem 

ríkjandi er í skólanum þó svo að starfsmenn séu með ólíkan bakgrunn sé fjölbreytileikanum 

fagnað. Skólamenningu skapa allir þeir sem tilheyra skólanum og mynda samfélagið bæði 

starfsmenn, börn og foreldrar. Þar hafa gildi og skoðanir áhrif þ.e. viðhorf starfsfólksins til 

náms og hefð skólans til samstarfs, samskipta, ígrundunar, tengsla og samkenndar (Rósa 

Eggertsdóttir, 2013).  

2.5 Námskrár leikskóla 

Markmið rannsóknarinnar er að styðja starfsmannahóp Jökulheima í að skapa námsumhverfi 

sem byggist upp á miklum gæðum og styður við nám barna. Er því mikilvægt að kynna sér 

fræði um námskrár almennt og aðalnámskrá leikskóla. Niðurstöður verkefnisins verða nýttar 

í að móta stefnu skólans sem verður svo notuð í námsskrágerð. 

Námskrá vísar til ákveðins skipulags, hvernig eigi að kenna og hvaða gildum kennarinn 

skal fylgja í starfinu. Námskrá getur verið fyrir alla leikskóla á landinu, eins og Aðalnámskrá 

leikskóla sem öllum leikskólum ber að fylgja, eða fyrir einn ákveðinn skóla, en hverjum 

leikskóla á Íslandi er gert að búa til sína eigin skólanámskrá. Skólanámskrá þarf m.a. að 

innihalda áherslur og markmið skólans, hvaða kenningar hann styðst við og hvernig eigi að 

meta starfið (McLachlan, Fleer og Edwards, 2013). Allar námskrár byggja á mismunandi 

áherslum varðandi þekkingu og nám sem talið er að gagnist barninu núna og í framtíðinni og 
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hvað gagnast jafnframt samfélaginu (Wood, 2013). Við skipulagningu námskrár þarf að hafa í 

huga að hún eigi við um fjölbreyttan barnahóp þannig að öll börn geti tilheyrt 

leikskólasamfélaginu óháð menningu, trú, kynferði, fötlun o.s.frv. Námskrár aðlagast þeirri 

menningu sem er ríkjandi í því landi sem skólinn tilheyrir en fagnar þó menningu annarra 

barna sem og heimamenningu þeirra. Gott er fyrir kennara að hafa í huga að menning barna 

getur endurspeglast í leik þeirra og hvernig þau leika sér. Að auki þarf námskráin að innihalda 

praktíska hluti svo sem hvernig námsumhverfið er skipulagt, hvernig samskipti eru meðal 

barna og starfsfólks, reglur, skipulag og starfsemi skólans. Það er mikilvægt að öllum börnum 

finnist þau tilheyra hóp í leikskólanum, fái tækifæri til að vera með og að það sé stutt við þau 

í því sem þau geta orðið (McLachlan og fl, 2018).  

Aðalnámskrá leikskóla er frá árinu 2011 og er hlutverk hennar meðal annars að samræma 

menntun, uppeldi og umönnun leikskólabarna á Íslandi. Hún á að tryggja að öll börn landsins 

njóti jafnréttis til menntunar og uppeldis óháð því hvaða skóla þau eru í eða hvar á landinu 

þau búa. Námskráin er safn af sameiginlegum markmiðum sem leikskólar eiga að hafa að 

leiðarljósi. Aðalnámskráin er reist á sex grunnþáttum menntunar og gegnir hver þáttur sínu 

hlutverki þó svo að þeir skarist og séu háðir hver öðrum. Því geta skólar ekki eingöngu 

starfað eftir einum grunnþætti. Hugmyndin á bakvið grunnþætti menntunar er að þeir eigi 

að vera rauði þráðurinn í starfinu ásamt því að vera sýnilegir, þ.e. að þeir endurspeglist í 

starfsháttum skólanna, samskiptum og skólabrag. Vinnubrögð þeirra sem starfa innan veggja 

skólans eiga að mótast af grunnþáttum menntunar (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Námsmat er hluti af námskrá, þ.e. hvernig og hvað á að meta í leikskólanum. Þá getur 

verið gott að spyrja sig að tilgangi matsins, er það fyrir barnið sjálft eða kennarann eða 

jafnvel fyrir eitthvað formlegt kerfi. Mat getur annars vegar verið leiðbeinandi, þ.e. ýtt undir 

styrkleika barnsins og stutt við þá veikleika þess. Mat getur hins vegar verið staðlað þar sem 

ekki er metið út frá barninu sjálfu heldur stöðluðum matstækjum og þá er barnið metið út 

frá því  hvað önnur börn á sama aldursbili eiga að geta gert (McLachlan, o.fl., 2018). 

Leikmiðuð námskrá hefur leikinn sem þungamiðju í starfinu með því að nota kraft leiksins til 

að efla og styðja við þroska og nám barna. Kennararnir spila stórt hlutverk í að viðhalda 

jafnvægi milli frjáls leiks, kennslumiðaðs leiks og viðfangsefna frá kennara. Við gerð námskrár 

er barnið haft í forgrunni og lögð er áhersla á að viðfangsefnin séu innan áhugasviðs 

barnanna svo að þeirra þekking og styrkleikar njóti sín betur (Frost, Wortham og Reifel, 

2012; Wood, 2013). 

Aðalnámskrá Nýsjálendinga, Te Whariki, byggir á fjölmenningarlegum gildum, m.a. 

arfleið, trú og hefðum Maori fólksins. Námskráin aðlagast vel fjölmenningarlegum 

samfélögum og er samofin námsumhverfinu, hvað börnin læra og upplifa. Einnig er mikil 

tenging milli heimilis og skóla. Horft er til jafnréttis þar sem markmiðið er að öll börn eigi að 

upplifa að vera, að verða og að tilheyra. Í námskránni er miðað við að þungamiðja námsins 
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fari fram í gegnum frjálsan og skipulagðan leik. Til að meta námið er notast við 

námssöguskráningar sem byggja á þátttöku barna og sjónarmið þeirra kemur fram. Fylgst er 

með barninu í sínu eðlilega umhverfi, niðurstöðurnar skráðar og myndir teknar en þannig er 

sagan tengd við áherslur námsins (Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015; 

Wood, 2013). Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir (2015) fjalla um þær 

breytingar sem urðu á eldri aðalnámskrá leikskóla og núverandi aðalnámskrá leikskóla. Áður 

fyrr var lögð meiri áhersla á hvað barnið ætti að geta í lok leikskólagöngu. Nú er meiri áhersla 

lögð á að meta þroska og velferð barna með því að safna upplýsingum um það sem börnin 

eru að fást við hverju sinni og því sem þau hafa áhuga á.  

Elizabeth Wood (2013) fjallar um í bók sinni Play, Learning and the Early Childhood 

Curriculum um námskrárlíkan sem hún kallar Samþætt námskrá. Líkanið byggir á jafnvægi 

milli skipulags starfs sem er stýrt af kennara og leik þar sem barnið hefur frumkvæðið. Á 

líkaninu eru tvö uppeldisfræðileg svæði þ.e. barnmiðað og kennarastýrt. Kennarastýrt getur 

til dæmis verið heimsóknir á bókasöfn, samstarf við nærumhverfið, kynning á nýjum efnivið 

eða hvernig á að nota tól á öruggan hátt, t.d. skæri eða hamar. Hitt svæðið er frumkvæði 

barnsins í frjálsum leik þar sem barnið notar sitt ímyndunarafl og fer í hlutverk með eins lítilli 

stjórnun frá þeim fullorðnu og án pressu um ákveðna útkomu. En hinsvegar getur kennarinn 

verið partur af leiknum þ.e. ef barnið kýs að hafa hann sem leikfélaga eða ef það þarf aðstoð. 

Á milli þessara tveggja svæða er kennarastýrður leikur, þar sem kennarinn kemur ef til vill inn 

með kveikjuna en börnin bregðast sjálf við hvernig þau framkvæma. Wood fjallar um að 

þetta líkan sýni mikilvægi þess að hafa jafnvægi milli þátta sem kennarinn skipuleggur og 

frumkvæði barnsins. Ekki megi halla eingöngu á annað svæðið, til að mynda það sem stýrt er 

af kennara, því þá séu meiri líkur á að starfið miði ekki út frá leik, áhuga og styrkleika barna. 

Leikskólastarf snýst ekki bara um einn þátt heldur byggir á mörgum þáttum og stór hluti 

starfsins veltur á því hvernig þátttakendur, bæði börn og kennarar, geta myndað brú milli 

þess skipulagða og frjálsa. Áhersla er á að börnin geti haft áhrif á skipulagið með því að 

auðga leikinn og setja sér áskoranir í starfinu. Einnig er áhersla á það hvernig hægt er að 

framlengja leikinn og byggja starfið upp út frá áhugasviði barnsins. Þetta sameinar þessi tvö 

svæði með kostum þeirra beggja en tryggir þó að skipulagi skólans sé framfylgt ásamt 

markmiðum námsskrárinnar. (Wood, 2013). 
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Samantekt fyrri rannsókna 

Þau fræði sem hafa verið kynnt hér að framan fjalla um gæðaskólastarf, námsumhverfið, 

faglegan leiðtoga, lærdómssamfélag og námskrá. Námsumhverfi leikskólabarna er víðtækt 

hugtak og því margt sem fellur undir, eins og skipulag skólabyggingarinnar, uppsetning á 

rýmum, efniviðurinn og staðsetning hans, útisvæði og nærsamfélag (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011). Kennarinn spilar stórt hlutverk í námsumhverfinu þ.e. hvaða tækifæri hann skapar og 

hvernig hann nýtir umhverfið. Menning skólans leikur einnig stórt hlutverk í námsumhverfinu 

og hlutverki kennarans við að skapa námsumhverfið. Staðsetning efniviðarins þrengir og 

víkkar möguleika barnsins til að dýpka leik sinn og þarf hann að vera aðgengilegur. Smáatriði 

skipta miklu máli og allur efniviður og búnaður þjónar sínum tilgangi. Rannsakendur telja að 

gæði leiksins sé háð því hvernig umhverfið er og hvaða efniviður er í boði (Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012; Lewin-Benham, 2011; Rinaldi, 2006; Thornton 

og Brunton, 2014). 

Börn læra í leik og daglegu starfi og er því mikilvægt að námsumhverfi þeirra sé byggt á 

miklum gæðum og að tækifærin til náms séu mörg. Lögum samkvæmt ber starfsfólki 

leikskóla að búa börnum góð skilyrði til náms og leggja alúð í starfið. Rannsóknir sýna 

mikilvægi þess að leggja góðan grunn fyrir áframhaldandi nám og lífsgæði, sem um leið veitir 

börnum jafnari tækifæri til náms. Þar spilar sterkt inn í hversu vel skólinn er mannaður af 

fagmenntuðu starfsfólki og hvernig starfið er byggt upp, t.d. hvað snemmtæka íhlutun 

varðar. Helstu rannsóknir sem sagt hefur verið frá hér að framan sýna hvernig hægt er að 

byggja upp skólastarf með gæði í forgrunni. Þær sýna einnig að fagmennska kennarans 

skiptir höfuðmáli er kemur að gæðum starfsins (Aðalnámskrá leikskóla, 2011; Barnette og 

Frede, 2010; Lög um leikskóla nr. 90/2008; Boyd, 2013; Silva og fl., 2011). Mikilvæg atriði 

fyrir leiðtoga er að hafa góða yfirsýn og þekkingu á viðfangsefninu til að geta skilað af sér 

áhrifaríkustu útkomunni. Góður leiðtogi þekkir sitt hlutverk og hvernig leiðtogi hann er birtist 

þegar hann er við stjórnvölin. Það sem gerir góðan leiðtoga eru greind, vera skiljanlegur, góð 

rökhugsun, sjálfsöryggi, heilindi, ákveðni, félagslyndi og tilfinningagreind (Day 2004; Kotter, 

2012; Northouse, 2021). Lærdómssamfélag í skólum myndast þegar hópur starfsfólks hefur 

það að  sameiginlegu markmiði að vilja auka gæði starfsins og skilvirkni kennara, með hag 

barna að leiðarljósi.  Mikilvægt er að skapa sterk tengsl í hópnum sem byggir á trausti og 

kanna aðstæður, finna lausnir og veita gangkvæman stuðning á jafningjagrundvelli. Áhersla 

er á kanna og sköpun og að kennarinn sé til staðar til að styðja við nám barnsins með því t.d. 

að spyrja opinna spurninga. Ígrundun kennarans á eigin starfsháttum er mikilvægur þáttur í 

ferlinu og samábyrgðin á skólastarfinu er undirstaða starfsþróunar. (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013; Darling – Hammond og fl., 2017; Svava Björg Mörk og Rúnar Þór 

Sigþórrsson 2011; Vesico og fl., 2007). 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar, rannsóknaraðferðina og 

rannsóknarsniðið, gagnaöflun, þátttakendur, gagnagreiningu og siðferðileg álitamál. 

3.1 Rannsóknaraðferð og rannsóknarsnið 

Til að svara rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með í upphafi var notast við 

eigindlega rannsóknaraðferð. Eigindleg rannsókn er yfirhugtak yfir margvísleg eigindleg 

rannsóknarsnið og er ef til vill erfitt að skilgreina þær því þau eru það fjölbreytt. En það sem 

einkennir þessar rannsóknir oft á tíðum er að leitast er við að skilja og lýsa tilteknum 

mannlegum fyrirbærum sem geta verið af ýmsum toga. Við val á rannsóknarsniði var haft í 

huga að skólinn bæri ávinning af þátttökunni, því varð starfendarannsóknarsnið fyrir valinu 

þar sem það snið líkist helst þróunarverkefni og starfsmenn á vettvangi taka virkan þátt 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2016).  

Starfendarannsókn er það rannsóknarsnið sem minnir að einhverju leyti á 

þróunarverkefni þar sem rannsakandinn vinnur náið með starfsmönnum og greinir hver 

þörfin er á vettvangnum svo hægt sé að betrumbæta eða þróa starfið. Starfendarannsókn er 

vel til þess fallin að tengja fræðasamfélagið við vettvanginn en í þessu ferli situr eftir þekking 

sem nýtist vettvangnum til að skapa gott námsumhverfi. Rannsakandinn er hluti af ferlinu og 

er því ekki óháður aðili heldur er hann að miðla reynslu og þekkingu til vettvangsins. Þar 

vinnur starfsfólk í sameiningu og hafa allir það markmið að vilja bæta starfið eða þann þátt 

sem unnið er að. Erfitt getur verið að setja fram tilgátur í starfendarannsóknum þar sem 

niðurstöður leiðir rannsakandann áfram ásamt því hversu viljugt starfsfólkið er að taka þátt 

og hversu langt það er tilbúið að fara. Rannsakandinn setur markmið í upphafi rannsóknar út 

frá því sem hann vonast eftir að fá út úr rannsókninni og er mikilvægt að þátttakendur séu 

jákvæðir, móttækilegir fyrir að breyta og skoða starfshætti sína (Koshy, 2010; Mertler, 2018).  

Samkvæmt Mertler (2018) eru fjögur stig í hverjum hring eða spíral sem maður gengur í 

gegnum í starfendarannsóknum. Ekki er hægt að segja til um það fyrirfram hversu marga 

hringi ef hægt er að komast svo að orði, farið verður í gegnum í rannsóknarferlinu.  

Fyrsta stig er skipulagning og skiptist það í fjóra undirþætti: 

• Finna hver þörfin er 

• Gögnum safnað saman sem tilheyra viðfangsefninu  

• Heimildir um viðfangsefnið skoðaðar og sankað að sér 

• Uppsetning á rannsóknaráætlun 
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Annað stig er gagnaöflun og úrvinnsla og skiptist það niður í tvo undirþætti: 

• Gögnum safnað saman á fjölbreyttan hátt 

• Unnið úr gögnunum 

 

Þriðja stig er þróunarstig og skiptist það niður í tvo undirþætti: 

• Þróa aðgerðaráætlun 

• Innleiðingin, sjálft breytingarferlið 

 

Fjórða stig er mat eða ígrundun og skiptist það niður í tvo undirþætti: 

• Miðla niðurstöðum og ræða um niðurstöðurnar 

• Ígrundun um ferlið  

 

Mertler (2018) fjallar um að starfendarannsókn sé hvatning fyrir kennara til að vinna 

saman að því að bæta starfið. Er hver rannsókn því sérsniðin að hverjum og einum skóla. Má 

þar nefna sem dæmi áherslurnar í þessari rannsókn þar sem námsumhverfið var megin 

viðfangsefnið og spurt, hvar tækifærin í þessum skóla liggja og hvernig skipulag sé best að 

hafa í skólanum út frá þeim efnivið og búnaði sem er til staðar. Þeir kennarar sem tekið hafa 

þátt í starfendarannsóknum samkvæmt Mertler hafa haft orð á því að þær séu valdeflandi 

fyrir þá og byggi upp sameiginlega þekkingu. Margir nefna einnig faglega samtalið sem á sér 

stað í ferlinu og er svo mikilvægt, en gefst ekki alltaf tími til að eiga í daglegu starfi. Mikilvægt 

er að það sé ekki einungis hver í sínu horni heldur séu allir að vinna saman sem styrkir 

samband kennara og úr verður lærdómssamfélag um viðfangsefni rannsóknarinnar. 

Ávinningur þess að vera þátttakandi í starfendarannsókn er sá að verið er að vinna með 

möguleg vandamál á vinnustaðnum eða það sem kennurum þykir ábótavant. Því er þetta 

nærtækt og skapast meiri skilningur á þessu tiltekna viðfangsefni sem leiðir til þess að starfið 

verður betra. Skólinn sem heild þróast og verður að betra umhverfi fyrir börnin (Mertler, 

2018).  

Einn af lykilþáttum í starfendarannsóknum er ígrundun og hugmyndin um hinn íhugula 

fagmann sem byggir á því að fólk skapi þekkingu með því að læra af reynslunni. Ígrundun 

getur átt sér stað í einrúmi eða í samvinnu við aðra en þá er sjónum beint að því að greina 

markvisst sín eigin gildi, samskipti og hugmyndafræði með það í huga að bæta eigin 

starfshætti (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2016). Við skipulag þessarar 

rannsóknar stuðst við ferlið sem Mertler (2018) fjallar um. Því var mikilvægt að finna hver 

þörfin væri í leikskólanum og á hvaða hátt hægt væri að betrumbæta starfið. Fyrir mér var 

mikilvægt að leikskólinn nyti góðs af þátttöku í rannsókninni ásamt því að það skildi eftir 

þekkingu sem og ég myndi þróa mína starfshætti sem faglegur leiðtogi. Vann ég eftir stigum 

Mertler og fór rannsóknin í tvo hringi eða spírala.  
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3.2 Gagnaöflun  

Markmið rannsóknarinnar var að byggja upp námsumhverfi og yfirfara efnivið leikskólans 

Jökulheima og leggja grunn að farsælu skólastarfi í anda lærdómssamfélags. Gagnaöflun fór 

fram með hálfopnum einstaklings- og hópviðtölum, vettvangsathugunum og 

rannsóknardagbók. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast er eftir að svara eru:  

Hvernig nýtist mín fagþekking og hvaða aðferðum get ég beitt við að styðja við mótun 

námsumhverfis í anda lærdómssamfélags í leikskólanum Jöklaheimum? 

  Á hvaða hátt get ég stutt við fagmennsku svo að grunnþættir menntunar séu rauði 

þráðurinn í starfinu? 

Í upphafi var gerð vettvangsathugun þar sem námsumhverfi leikskólans var virt fyrir sér, 

þ.e. kannað hvaða efniviður var til staðar, hvar hann var staðsettur og hvernig starfsfólkið 

nýtti hann. Hluti af tilganginum með fyrstu vettvangsathuguninni var að sjá hver þörfin var 

og meta hvar við vorum stödd. Vettvangsathuganir eru mjög mikilvægar þegar kemur að því 

að meta vettvanginn því þá er verið að skoða rannsóknarefnið í sínu eðlilega umhverfi. 

Rannsakandi skráir niður atburði, samskipti og það sem fyrir augu ber. Athuganir geta bæði 

verið formlegar, þar sem rannsakandinn hefur fyrirfram ákveðinn gátlista með atriðum sem 

hann ætlar að skoða og byggist á ákveðinni talningu, eða óformlegar þar sem rannsakandinn 

skrifar niður það sem hann upplifir, sér og heyrir.  

Í þessari rannsókn skrifaði ég niður mína upplifun og það sem ég sá en markmiðið var að 

skoða námsumhverfið, skipulag, efniviðinn og fylgjast með ínámsumhverfinu (Kristín 

Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2016). Í kjölfarið voru tekin hálfopin viðtöl við 

þátttakendur þar sem stuðst var við viðtalsramma. (sjá viðauka A og B). Upphafsviðtölin voru 

einstaklingsviðtöl og voru þátttakendur spurðir út í viðhorf sín til leikskólastarfs og hvaða 

áherslur þeim þætti mikilvægar. Spurt var um námsumhverfi og efnivið á Jökulheimum og 

hvað þætti mikilvægt í skipulagningu á námsumhverfi. Viðtölin voru þrettán talsins og voru 

frá hálftíma upp í klukkustund. Viðtöl gegna mikilvægum tilgangi í rannsóknum, þau eru góð 

til að afla gagna, greina stöðu mála áður en rannsóknarferlið hefst, fylgjast með framvindu 

rannsóknarinnar og í lokin til að meta áhrif aðgerða. Hálfopnar spurningar eru þegar 

rannsakandi er með ákveðna punkta til að leiða viðtalið en viðmælandinn hefur mikið 

frjálsræði í svörum og stefnu viðtalsins (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2016. 

Rannsóknardagbók er haldin á meðan rannsókn stendur þar sem rannsakandi skrifar 

niður sýnar hugleiðingar og skráningu á því hvenær hvað gerist, t.d. ef tekin er ákvörðun um 

ákveðna stefnu í verkefninu. Rannsakandinn getur skrifað sinn eigin þankagang út frá 

tilfinningum sínum á meðan rannsókn stendur. Einnig fengu þátttakendur stílabók þar sem 

þeir gátu skrifað sína þannka og deilt með rannsakanda ef þeir kusu.  
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Áhugavert er að sjá hvernig verkefnið þróast á þeim tíma sem rannsakandi heldur dagbókina 

(Koshy, 2010; Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2016). 

Brugðist var við  niðurstöðum úr vettvangsathugun, rannsóknardagbók og viðtölum með því 

að vinn að því að sameina sýn starfsmanna og skapa heildarsýn leikskólans. Haldinn var 

hópfundur á miðju tímabili rannsóknarinnar og vinnudagur þar sem þátttakendur komu 

saman og unnu í því að skipuleggja aukarými leikskólans, þ.e. leikrými sem eru ekki innan 

deilda. Þátttakendur áttu faglegar umræður um efniviðinn og tóku ákvarðanir varðandi hann. 

Þeim var skipt niður á svæði út frá áhuga og styrkleika, svæðin yfirfarin, merkt og skráð var 

niður það sem vantaði eða mátti bæta. 

Stór hluti af starfendarannsókn er ígrundun sem fer stanslaust fram á ferlinu en það þarf 

að bregðast við aðstæðum hverju sinni. Rannsakandi hélt úti rannsóknardagbók meðan á 

rannsókninni stóð þar sem hann skrifaði sinn þankagang og allir þátttakendur fengu stílabók 

þar sem þeir gátu skrifað sína þanka um námsumhverfið og deilt með rannsakanda eða 

jafnvel haldið fyrir sig. 

Í lok starfendarannsóknarinnar voru tekin hópviðtöl og var hópnum skipt upp í yngri og 

eldri væng, stjórnendur og starfsmenn stoðþjónustu og var hvert viðtal um hálftími. Í þessum 

viðtölum var spurt um áhrif rannsóknarinnar á þátttakendur, leikskólann og 

starfsmannahópinn. Spurt var út í hvort þátttakendum fyndist áherslur aðalnámskrár og 

leikskólans endurspeglast í námsumhverfinu og hvort þeim fyndist að verkefnið hafi hjálpað 

til við að skapa lærdómssamfélag. Einnig var spurt hvernig þátttakendur sæju framtíðina fyrir 

sér og hvort þeir teldu að verkefnið muni nýtast þeim og þá hvernig. 

3.3 Þátttakendur 

Notast var við tilgangsúrtak við val á þátttakendum en þá er leitast eftir að velja einstaklinga 

sem hafa þekkingu á því sem verið er að rannsaka (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2016). Haft var í huga að starfsfólkið væri ekki að láta af störfum, að það væri í 

stjórnunarstöðum þ.e. leikskólstjóri, yfirmaður stoðþjónustu og deildarstjórar, með 

fagmenntun sem tengist starfinu eða í námi, lykilstarfsmenn með starfsreynslu og síðast en 

ekki síst að það starfaði á öllum, deildum leikskólans. Þátttakendur voru í upphafi rannsóknar 

fimmtán talsins en tveir þeirra létu af störfum og bættust því við tveir nýir við á tímabilinu. 

Þátttakendurnir sendu mér tölvupóst með upplýsingum um aldur, starfsaldur, menntun og 

því nafni sem þau vildu nota í rannsókninni en mjög mikilvægt er að halda nöfnum 

þátttakenda leyndum til að gæta trúnaðar og til að koma í veg fyrir að hægt sé að rekja 

niðurstöður til einstakra þátttakanda (Koshy, 2010). Þátttakendur í rannsókninni mynda hóp 

sem hefur samþykkt að leggja rannsókninni lið og eru allir á þeirri skoðun að vilja sjá 

breytingar og horfa fram á við til að móta stefnu og starf leikskólans. Eins og kom fram í 
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upphafi á vali þátttakenda var úrtakið valið á þann hátt að verkefnið bæri sem mestan 

árangur og að sem fjölbreyttust sjónarmið kæmu fram. Hér eru helstu bakgrunnsupplýsingar 

um þátttakendur: 

• Aníta er leikskólaliði og stuðningsfulltrúi að mennt og hefur starfað í leikskóla í 24 

ár. Hún hefur gengt starfi leiðbeinanda á deild, stuðnings á deild og deildarstjóra. 

Hún starfar núna sem deildarstjóri. 

• Anna hefur starfað í leikskóla í 9 ár og hefur gengt starfi leiðbeinanda á deild og 

deildarstjóra. Hún starfar núna sem leiðbeinandi á deild. 

• Auður er leikskólakennari að mennt og hefur starfað í leikskóla í 20 ár. Hún hefur 

gengt starfi leiðbeinanda á deild, stuðnings á deild, deildarstjóra og sérkennara. 

Hún starfar núna sem sérkennari í stoðþjónustu. 

• Ása er leikskólakennari að mennt og hefur starfað í leikskóla í 20 ár. Hún hefur 

gengt starfi leiðbeinanda á deild, stuðnings á deild og deildarstjóra. Hún starfar 

núna sem leikskólakennari á deild. 

• Bella er leikskólakennari að mennt og hefur starfað í leikskóla í 22 ár. Hún hefur 

gengt starfi leiðbeinanda á deild, deildarstjóra, aðstoðarleikskólastjóra, 

sérkennslustjóra og leikskólastjóra. Hún starfar núna sem leikskólastjóri. 

• Beta er þroskaþjálfanemi og hefur starfað í leikskóla í 5 ár. Hún hefur gengt starfi 

leiðbeinanda á deild og stuðnings á deild. Hún starfar núna sem stuðningur á 

deild. 

• Eva  er leikskólakennari að mennt og hlaut menntun sína í Króatíu. Hún er í 

meistaranámi í leikskólakennarafræðum í Háskóla Íslands. Hún hefur starfað í 

leikskóla í 5 ár og gengt starfi leikskólakennara á deild og deildarstjóra. Hún 

starfar núna sem deildarstjóri. 

• Halla er þroskaþjálfi að mennt og með viðbótar diplóma í uppeldis- og 

menntunarfræðum. Hún hefur starfað í leikskóla í 31 ár og hefur gengt starfi 

leiðbeinanda á deild, deildarstjóra og yfirmaður stoðþjónustu. Hún starfar sem 

yfirmaður stoðþjónustu 

• Lovísa er með B.Ed í leikskólakennarafræðum og hefur starfað í leikskóla í 5 ár. 

Hún hefur gengt starfi leiðbeinanda á deild, stuðnings á deild og deildarstjóra. 

Hún starfar núna sem deildarstjóri. 

• Lóa  hefur starfað í leikskóla í 21 ár og hefur gengt starfi leiðbeinanda, stuðnings á 

deild og deildarstjóra. Hún starfar núna sem leiðbeinandi á deild. 

• María er með stúdentspróf og hefur starfað í leikskóla í 7 ár. Hún hefur gengt 

starfi leiðbeinanda á deild, stuðnings á deild og leyst af sem deildarstjóri. Hún 

starfar núna sem leiðbeinandi á deild. 
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• Rósa er leikskólakennari að mennt og hefur starfað í leikskóla í 20 ár. Hún hefur 

gengt starfi leiðbeinanda á deild, deildarstjóra, sérkennslustjóra, aðstoðar- 

leikskólastjóra og leikskólastjóra. Hún starfar núna sem aðstoðarleikskólastjóri. 

• Stína er leikskólakennari að mennt og hlaut menntun sína í Bosníu. Hún hefur 

starfað í leikskóla í 7 ár. Hún hefur gengt starfi leiðbeinanda á deild, stuðnings á 

deild og deildarstjóra. Hún starfar núna sem deildarstjóri. 

3.4 Gagnagreining 

Gögnin voru greind með þemagreiningu sem byggir á hugmyndum Braun og Clarke (2006). 

Þemagreining er aðferð til að bera kennsl á, greina og finna mynstur/þemu í gögnum. 

Þemagreining Braun og Clarke skiptist niður í sex stig. Fyrsta stigið er að skoða gögnin og 

vera þeim vel kunnugur, m.a. afrita viðtöl. Annað stigið felst í því að skilgreina ákveðna lykla í 

gögnunum þar sem dregnar eru fram staðreyndir sem og vekja áhuga þess sem greinir. Á 

stigi þrjú er leitað að þemum í lyklunum sem hafa verið kóðaðir og farið er yfir hvort 

mynstur/þema er í kóðunum. Stig fjögur felst í því að fara yfir þau þemu sem hafa verið 

fundin, greina hvaða þema er sterkast og hvaða þema hefur mestu gögnin á bak við sig. Á 

stigi fimm eru komin þau þemu sem valin hafa verið, þau eru skilgreind og fundið er út hver 

kjarni þeirra er. Á stigi sex eru gögnin sett fram í skýrslu (Braun og Clarke, 2006; Koshy, 

2010).  

 Í ljósi þess að rannsóknin er starfendarannsókn þá er ákveðnu ferli fylgt í hverjum hring 

eða spíral fyrir sig. Í fyrsta hringnum voru þemun: Þörf á fræðslu, stuðningi og heildarsýn - 

Skortur á skipulagi og plássi - Sameiginleg sýn. Í ljósi niðurstaða í fyrsta hringnum var 

brugðist við þörfinni fyrir fræðslu, stuðning og að skapa heildarsýn leikskólans. Finna þurfti  

lausnir á skipulagi og plássleysi. En í kjölfarið, eftir að vinnu í námsumhverfinu lauk á 

miðjutímabilinu, voru þemun greind í eftirfarandi: Skýrleiki: Aðgengi barna og kennara – 

Heildarsýn og miðlun - Efniviður og áreiti. Í lokaviðtölunum birtust þemun: Sameinaður 

hópur, jákvæðni og góður grunnur. Niðurstöður rannsóknarinnar verða settar fram út frá 

þessum þemum sem birtust á hverju tímabili.  

3.5 Siðferðileg álitamál 

Ekki var talin þörf á að tilkynna rannsóknina til persónuverndar þar sem engin 

persónugreinanleg gögn koma fram í niðurstöðum. Þátttakendur skrifuðu undir upplýst 

samþykki um þátttöku í rannsókninni sem sjá má í viðauka C og var þeim gerð grein fyrir 

hvað því fylgir að taka þátt í rannsókninni. Fengin voru leyfi hjá leikskólastjóra og 

fræðslustjóra sveitafélagsins. Leikskólastjóri var með í ráðum á öllum stigum 

rannsóknarinnar og var vel upplýstur um gengi og ákvarðanatökur varðandi innkaup og 
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skipulagningu á fræðslu fyrir starfsfólkið. Fræðslustjóri var einnig upplýstur um tilgang og 

framvindu verkefnisins og veitti leyfi til að vinna á vinnudegi sem greitt var með frítöku 

starfsmanna. Öllum þátttakendum var boðið að lesa yfir verkefnið áður en niðurstöður voru 

birtar. Þátttakendur hafa allir fengið tilbúin nöfn, sem og leikskólans sem hefur hér eftir 

fengið nafnið Jökulheimar.  

Með því að samþykkja þátttöku eru þátttakendur að leggja sitt af mörkum við að skapa 

lærdómssamfélag um námsumhverfi leikskólabarna og veita leyfi til að nota gögn úr 

viðtölum sem tekin voru við þau. Þátttakendum var gert það kunnugt að þeir gætu hætt 

þátttöku á öllum stigum rannsóknarinnar. Helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru að meiri 

tíma hefði þurft í fundi og/eða vinnudag, enda var vinnudagurinn sem tekinn var, mikill 

vendipunktur í rannsókninni. Hafa þarft í huga að rannsakandi er stafsmaður leikskólans og á 

síðari hluta rannsóknarinnar var hann í starfi aðstoðar leikskólastjóra.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Markmið 

rannsóknarinnar var að byggja upp námsumhverfi og efnivið leikskólans Jökulheima og kanna 

á hvaða hátt ég gæti stutt við þá vinnu með því að vera faglegur leiðtogi. Kaflanum er skipt 

upp í þrjá undirkafla og hver undirkafli er tileinkaður tímabili í rannsókninni. Fyrsti 

undirkaflinn fékk heitið Skóli á krossgötum sem vísar til þess upphafs þar sem skólinn var ný 

sameinaður og stóð á krossgötum. Miðbik rannsóknarinnar var tileinkað vinnu í 

námsumhverfinu og hlaut því nafnið Þróun námsumhverfis á Jökulheimum.  

Á lokatímabilinu var horft yfir farinn veg, áhrif rannsóknarinnar ígrunduð og horft til 

framtíðar og hlaut sá undirkafli heitið Áhrif á starf Jökulheima og framtíðarsýn. Í fyrsta 

kaflanum er fjallað um upphafið og tilurð rannsóknarinnar sjálfrar, vettvangsathuganir og 

viðtöl sem tekin voru við þátttakendur. Því næst er fjallað um þá vinnu sem fram fór í 

leikskólanum og hvernig hún gekk fyrir sig og í lokin er fjallað um afrakstur rannsóknarinnar, 

áhrif hennar á leikskólastarfið, mína fagmennsku og mig sem faglegan leiðtoga. Þá er endað 

á vangaveltum um framtíðina. 

4.1 Skóli á krossgötum 

Þrjú þemu voru áberandi í gögnum frá upphafstímabilinu: 

1) Þörf á fræðslu, stuðningi og heildarsýn  

2) Skortur á skipulagi og plássi  

3) Starfsmenn á sömu leið 

Mikilvægt var að vinna m.a. með skilning starfsmanna á námsumhverfi barna, leik og 

skapandi hugsun. Einnig að sameina grunnstoðirnar áður en hægt væri að byggja ofan á þær 

(rannsóknardagbók, 22. ágúst, 2019). Vettvangsathugun haustið 2019 staðfesti þær 

hugleiðingar sem ég hafði haft í rannsóknardagbókinni í ágúst sama ár, að reynsla og þekking 

væri mikil í leikskólanum en ákveðið bil væri á milli starfsfólks með reynslu og þekkingu og 

starfsfólks með minni eða enga reynslu. Að mínu mati vantaði starfsfólkið aðstoð við að finna 

áherslur í starfinu en upplifun mín af leikskólanum var sú að innan veggja hans væru margir 

litlir skólar sem hefðu sínar eigin hugmyndir. Að því sögðu sá ég að þörf var á að sameina 

hugmyndafræði starfsmanna og hvernig væri umhorfs í leikskólanum til að fá heildarmynd á 

starfið. Mín upplifun var að leikskólann skorti heildarsýn og enginn tók ábyrgð á þeim efnivið 

sem var vítt og dreift um skólann. Hlutirnir þróuðust á annan veg og ekki gafst nægur tími til 

undirbúnings né uppsetningu þar sem standsetja þurfti skólann á stuttum tíma og mættu 

börnin í ágúst 2018. Margir voru ósáttir við þann efnivið og þau húsgögn sem deildirnar 

fengu úthlutað og myndaðist því kergja á meðal fólks. Skipulag og umgengni var ábótavant 
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en hlutirnir áttu almennt ekki sinn stað svo starfsmenn gátu ekki gengið að þeim vísum. 

Deildirnar og plássið sem fólk hafði var að einhverju leyti illa nýtt, má þar til dæmis nefna 

skápa á deildum sem hugsaðir voru sem geymslur en voru síðan hálf tómir eða illa nýttir. 

Einnig voru sameiginleg rými illa nýtt, þau voru notuð sem geymsla undir dót sem enginn 

vissi hvar ætti að vera.  

4.1.1 Þörf á fræðslu, stuðningi og heildarsýn 

Fyrsta þemað var áberandi í gögnum, að starfsfólkið þurfti stuðning við að skapa gæða 

námsumhverfi með áherslum aðalnámsskrár leikskóla að leiðarljósi. Var það því augljóst að 

þörfin var að leiða hópinn áfram í þá átt sem námsumhverfi leikskólabarna á að vera 

samkvæmt aðalnámskrá og gildandi lögum um starfsemi leikskóla. Til að starfsmenn 

sameinuðust um sýn var þörf á að veita þeim sameiginlega þekkingu og reynslu en til þess að 

fá starfsmenn til að stefna að því sama taldi ég best að þeir myndu byggja eitthvað upp 

saman. 

Vettvangsathugun leiddi í ljós, eins og kom fram hér að ofan, að fræða þurfti starfsfólkið 

um leik barna, námsumhverfið, efniviðinn og jafnframt kosti þess að skipta börnum niður á 

minni afmörkuð svæði til leiks. Í dagbókarskrifum skrifaði ég hugleiðingar um það hvernig 

reynsluminna starfsfólk hlustar ekki á þá sem hafa meiri reynslu af starfinu 

(Rannsóknardagbók, 13. nóvember 2019). Komu margir inn á það í viðtölunum að mikilvægt 

væri að byggja upp starfsmannahópinn og kenna þeim sem ekki væru með mikla reynslu. 

Voru þó nokkrir viðmælendur sem ekki vissu muninn á opnum og lokuðum efnivið. Tónar 

það við vettvangsathugunina þar sem ekki var notað mikið af opnum efnivið í starfinu og 

sumir sáu ef til vill ekki tilganginn með því að nota hann. Bella nefnir í sínu viðtali að mikið 

álag sé á þeim sem hafa meiri reynslu þar sem kenna þarf nýjum starfsmönnum og að 

símenntun fari mikið í grunnnámskeið. Einnig nefnir hún að starfsmenn hafi ekki allir reynslu 

af opnum efnivið en það sást einnig í fleiri viðtölum og í vettvangsathugun. Bella sagði: 

Það byggist margt á því að starfsmönnum líði vel ef þau upplifa óöryggi 

kannski kann ekki eða veit ekki og þú veist allir að vilja gerðir til að hjálpa þeim 

hér en við erum bara fáliðaðar leikskólakennarar það er ekki hægt að leggja á 

kennarana að kenna allt ... Það skiptir miklu máli að starfsmenn fái fræðsluna því 

horfi ég mikið á símenntunina og tengist hún alltaf meira nýju fólki heldur en 

þessu gamla reyndar sem er kannski svolítið sorglegt en það er af því að obbinn 

eru nýir starfsmenn. Það voru keyptir trékubbar sem voru með svona berki utan 

á og fólk ætlaði að fara henda þessu í ruslið því börnin voru ekki að leika sér með 

þetta, rándýr efniviður þá vantaði svolítið að ræða hvernig getum við notað 

þetta. 
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Halla var á svipuðu máli og Bella, en kemur með annan vinkil á málið og talar um að 

starfsfólkið með meiri reynslu hafi ef til vill verið óöruggt þar sem það  var  að fara úr sínu 

öryggi yfir í einhverja óvissu. Halla segir í sínu viðtali þegar hún er spurð út í námsumhverfið í 

Jöklaheimum: 

Ég held að það sem hefur verið að trufla starfið hérna er fyrst og fremst 

óöryggi því þú ert að fara út úr einhverju sem þú ert vanur og svo ertu ekki að 

fara gera það lengur og ert að fara gera það svolítið öðruvísi og þá verður þú 

óöruggur, kannski pínu pirraður því það er kannski einhver annar sem er með 

einhverja aðra hugmynd en hann var vanur að gera þetta svona. 

Þar sem þær báðar segja að það sem hefur einkennt starfið sé óöryggi, bæði hjá þeim 

sem hafa reynslu og þeim sem nýir voru, tel ég að það séu minni líkur á að reynslumeiri 

starfsmenn séu að kenna þeim sem nýir eru þar sem þau sjálf eru ekki nógu örugg með 

hvernig starfið á að vera. Einnig voru margir á því máli að óþægilegt væri að starfa á leikskóla 

án stefnu og að hlutirnir væru að einhverju leyti í lausu lofti. Eins og nefnt hefur verið þá er 

mikilvægt að sameina hópinn og að allir séu að stefna að sömu markmiðum. Einnig var 

áberandi í gögnunum að þátttakendur töldu mikilvægt að sameinast um sýn þó það tæki 

tíma, þar sem við verið var að ganga í gegnum stórar breytingar.  

Það hefði þurft að yfirfara efniviðinn og gera heildrænt skipulag á námsumhverfi 

leikskólans, og tryggja að deildirnar væru svipað uppbyggðar þó ekki með sama efnivið en 

byggðu á sömu hugmyndafræði. Starfsmenn voru spurðir út í öryggismál og voru flest allir 

sammála um að í heildina væri verið að spá í þessi mál í leikskólanum en mætti þó yfirfara 

efnivið svo hann hentaði deildunum og skerpa á öryggismálum útisvæðis. Fólki þótti bæði 

opinn og lokaður efniviður mikilvægur í starfinu eftir að ég útskýrði fyrir þeim sem ekki vissu 

muninn á þessu tvennu. Þau voru sammála um að gott jafnvægi væri á milli opins og lokaðs 

efniviðar í leikskólanum. Samrómur var um að það mætti yfirfara efniviðinn og sjá hvort það 

væri þörf á einhverju meira áður en nýtt væri keypt, og töldu að margt væri til sem þyrfti að 

læra á. Halla talaði um sameiningu leikskólanna tveggja þegar spurt var um hennar sýn á 

námsumhverfi Jöklaheima, hún sagði að það tæki tíma að sameinast og að verið væri að 

vinna í að byggja upp starfið: 

Við vorum að ganga í gegnum fæðingu [það að sameina tvo skóla] ... Við erum 

að fóta okkur og erum ennþá að stilla saman strengi okkar og við erum að máta 

okkur inn í allt og sumt hefur orðið útundan af því að við erum náttúrulega ... við 

vorum bara að búa til eitthvað nýtt og erum bara að setja kjöt á beinið ... Og við 

erum bara ekkert búin að því ... Já það mun bara taka tíma. 
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Segja má að þetta sé lýsandi fyrir það að starfsmannahópurinn var mikið í sömu hjólförunum 

og komst ekki upp úr þeim bæði með tilliti til þess að fræðslan var mikið til grunnfræðsla og 

því hefur ekki verið mikil þróun í starfinu sem og það vantaði að leiða hópinn áfram. Þegar 

fólk er óöruggt um það sem er að fara að gerast og fer út fyrir sinn þægindaramma myndast 

oft kergja og ef til vill erfitt fyrir stjórnendur að leiða hópinn áfram. Það mátti einnig greina 

að starfsfólki fannst  það ekki öruggt með hvernig hlutirnir eiga að vera og það væri  engin 

stefna til að leiðbeina þeim á réttan veg. Einnig má velta fyrir sér  hvort starfsfólk sé 

einungis/fyrst og fremst pirrað yfir þessum breytingum þar sem það var ósátt við sameiningu 

leikskólanna og fór sjálfkrafa í ferlið með lokuðum hug. Einnig vantaði leiðtoga til að leiða 

starfsmannahópinn áfram í að skapa námsumhverfið því eins og Halla kom inn á þá skiptir 

tími miklu máli í þessu samhengi, það þarf að gefa fólki tíma til að sameinast og aðlagast 

nýjum háttum. 

4.1.2 Skortur á skipulagi og plássi 

Starfsmenn voru sammála um að lítið pláss væri í leikskólanum og ekki möguleiki á að hafa 

ákveðin svæði inn á deildunum. Hugsanlega má túlka það þannig að starfsfólk sé eða hafi 

verið vonsvikið með húsnæðið að einhverju leyti. Allir þátttakendur tóku það fram að þeir 

hefðu viljað stærri deildir og meira geymslupláss. Töluðu margir um að námsumhverfið þyrfti 

að vera meira aðlaðandi og þótti sumum það vera kuldalegt og of mikið í lokuðum skúffum 

Vettvangsathugun leiddi í ljós að ekki hafi verið hugsað til þess að skipta deildunum upp í 

ákveðin svæði og gátu börnin því ekki gengið beint að efniviðnum og má segja að það hafi 

ekki verið skýrleiki varðandi það. Efniviðurinn var að einhverju leyti ekki sýnilegur né 

aðgengilegur börnunum og var mikil ringulreið á mörgum deildum. Þar að auki virtist vera 

óljóst hver væri ábyrgur fyrir efniviðnum og frágangi hans í sameiginlegum rýmum. Starfsfólk 

virtist ekki vita hvernig hægt væri að blanda efnivið saman og völdu því einungis eina tegund 

af leikefni. Mikið af opna efniviðnum var ekki notaður, t.d. Holukubbar og Einingakubbar. Er 

því ekki samræmi milli vettvangsathugunar og viðtala starfsmanna, en þeim fannst við vera 

að nota opinn efnivið jafnt við þann lokaða. Einnig var áberandi að starfsfólk hafði ekki 

þekkingu á öllum efniviðnum, eins og vísindaefnivið og opnum efnivið.  

Þegar starfsmenn voru spurðir hvort þeir sæju fyrir sér mismunandi svæði inn á deildum, 

t.d. svæði fyrir rólegan leik, hlutverkaleik eða kubbasvæði, var fólk almennt sammála um að 

ekki væri hægt að mynda þessi svæði þar sem hvergi væri pláss né rými fyrir það. En aftur á 

móti töldu sumir það vera mögulegt þó þeim fyndist ekki hægt að láta byggingar barnanna 

standa til lengri tíma og yfir nóttu heldur bara part úr degi. Beta var ekki á sama máli og 

flestir aðrir, en hún hafði  starfað á deild þar sem hugsað var út í það að hafa afmörkuð 

svæði alveg frá upphafi, hún sagði: 
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Já eins og við erum með sér herbergi fyrir hann [hlutverkaleikinn] og þar sem 

við notum líka holukubbana fyrir skapandi byggingar. 

Nokkur samrómur var um að starfsfólki fyndist þau ekki vera með yfirsýn yfir það sem 

væri til né kynni að nota allan efniviðinn og töldu mikilvægt að hver efniviður ætti sinn stað. 

Einnig voru nokkrir sem töluðu um þann möguleika að geyma hluta af efniviðnum annars 

staðar og geta síðan náð í hann eða skipt út og þannig fengið meiri fjölbreytni. Starfsmenn 

voru nokkuð sammála því að aðgengi barna að efnivið þyrfti að vera betra og að merkja 

þyrfti efniviðinn því margt væri í lokuðum skúffum í innréttingu og því ekki sýnilegt 

börnunum. Einhverjir nefndu að þetta væri ekki síður mikilvægt fyrir starfsmenn til að geta 

skilað hlutunum á réttan stað. Mikill samrómur var um listastofuna, að hún væri ekki 

aðgengileg og að fólk myndi oft ekki leggja í að fara þangað inn til að vinna með börnum. 

Fólk virtist heldur ekki vita hvað það ætti að gera þar eða nefndi að jafnvel þyrfti það að 

byrja á því að ganga frá áður en það gat farið að vinna þar inni. Þetta hafði Lóa að segja um 

listastofuna: 

Mér finnst hún hundleiðinleg, hún er bara, já ég bara, það er ekkert þarna inni 

sem heillar mig ... Þú nennir ekki, þó svo það sé búið að taka til þá er það komið í 

sprengju eftir tvo daga ... Ég hefði mikið frekar viljað sjá ekki beina innréttingu 

bara opna skápa, þú þarft að sjá það sem er til og ef þú sérð það ekki þá nennirðu 

ekki að vera eyða tíu mínútum að leita af hlutunum 

Út frá þessu má greina það að starfsfólki finnst vanta skýrleika og meira skipulag í 

listastofuna. Þeim finnist þau ekki geta sinnt vinnunni og þar af leiðandi sleppa því frekar 

vegna þess að þau vita ekki hvað skal aðhafast eða að það sé of mikið drasl til að geta sinnt 

vinnunni. Einnig er greinilegt að starfsfólkið telur það skipta máli að allt sé merkt svo að 

umgengni sé betri. Það er því greinilegt að þörf er á frekari kennslu á efniviðinn þar sem 

starfsmönnum og rannsakanda ber ekki saman um notkun opins efniviðs svo dæmi séu tekin. 

Einnig skín það í gegn að starfsmenn séu ósáttir við stærð deilda og finnist þeir ekki geta 

framkvæmt sína vinnu eins og þeir gátu gert áður, t.d. með því að láta byggingar barna 

standa.  

 

4.1.3 Starfsmenn á sömu leið 

Þó svo það hafi verið greinilegt að starfsmenn þyrftu stuðning á ýmsum sviðum var áberandi 

í viðtölunum hvað starfsfólk var sammála um margt, eins og lesa má hér að ofan. Eitt af því 

sem spurt var um í einstaklingsviðtölunum var viðhorf þeirra til starfsins og hvað þeim þætti 

mikilvægast í starfi með börnum. Samrómur var um að þeim þætti félagsþroski, andleg líðan, 
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vellíðan barna og að veita þeim öryggi mikilvægustu þættirnir. Þátttakendur nefndu einnig 

lýðræði, skapandi hugsun, leikurinn og læsi. Bella fjallar um þá þætti sem henni þykir 

mikilvægastir í leikskólastarfinu: 

Sko mér finnst skipta svakalega miklu máli að kenna þessi samskipti og 

lýðræði það skiptir mig miklu máli að börnunum sé mætt svona eins og þau eru 

og vera umhugað að hugsa vel um börnin, að þeim líði vel ... Svo finnst mér líka 

skipta miklu máli að hafa skapandi starf. 

Lovísa tekur svo undir orð Bellu varðandi lýðræði, að hlusta á raddir barna og hafa 

skapandi starf en bætir því við að efla þurfi sjálfstraust og almennan þroska á þeirra 

forsendum: 

Barnalýðræði og þeirra skoðanir, þeirra hugsanir og hvað þau vilja gera 

komist á framfæri og einnig er mikilvægt að við séum að vinna með þeirra þroska 

sem guideline. Annars þau gildi sem ég myndi vilja vinna með er öryggi og 

umhyggja, að þeim líði vel og við leyfum þeim, að við virkjum ímyndunaraflið 

þeirra og þannig finnst mér við vera að virkja sjálfstraustið þeirra því þá eru þau 

að skapa og gera sjálf á sínum forsendum og við erum að segja þeim að þau séu 

nóg og það sem þau vilja gera hafi rétt á sér og eflir allan þroska. 

Auður nefnir svo að henni þykir mikilvægast að halda málörvun á lofti og fjallar um að 

gera það í gegnum leik og talar um mikilvægi leiksins: 

...sko mér finnst í leikskóla mjög mikilvægt að halda málörvun á lofti en ég er 

kannski komin á það núna með yngri börn að gera það í gegnum leik á einhvern 

hátt. Leikurinn er ofboðslega mikilvægt tæki sem við eigum að nýta okkur. Því 

það er hægt að læra allt í gegnum leikinn. Mér finnst að sýna börnunum hlýju, 

koma fram við þau og samstarfsfólkið að virðingu. 

Út frá niðurstöðum úr viðtölum má greina að starfsmenn séu á sama máli með marga 

þætti í starfinu og harmóna þeirra áherslur við þær áherslur sem eru í aðalnámskrá leikskóla. 

Það var því nokkuð greinilegt á gögnum úr fyrsta tímabili rannsóknarinnar að þörf væri á að 

veita starfsmönnum stuðning við að byggja upp starfið með þessar áherslur í 

námsumhverfinu. Á þessu stigi sá ég að þörf var á að ramma inn þessar áherslur, ef hægt er 

að komast svo að orði, meðal annars með því að móta stefnu fyrir leikskólann. Einnig móta 

lærdómssamfélag þar sem allir stefna að því sama, þar sem starfsfólk hefur svipaðar áherslur 

og fær tækifæri til að eiga í faglegum samskiptum og skapa umræður um starfið. 
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4.2 Þróun námsumhverfis í Jökulheimum 

Á þessum stað í rannsókninni var búið að ígrunda það sem fram hafði komið í 

vettvangsathugunum og viðtölum og komið að því að bregðast við. En í 

starfendarannsóknum þá er ferlið eins og hringur eða spírall þar sem stöðugt er verið að 

ígrunda, bregðast við  niðurstöðum og byggja upp þekkingu (Koshy, 2010). Tekin var 

ákvörðun um að einbeita sér eingöngu að námsumhverfinu inni en í upphafi var hugsunin að 

fara einnig í útisvæðið. Þátttakendur voru sammála um að best væri að byrja á innisvæðinu 

þar sem af nógu væri að taka. Einnig var betra að einbeita sér eingöngu að þeim stað. 

Niðurstöður leiddu í ljós að starfsmenn þyrftu stuðning við að skipuleggja 

námsumhverfið. Eins og fram kom hér að ofan voru þeir með sameiginlega sýn á hvaða 

þættir þóttu mikilvægir í starfi með börnum. Einnig var, á þessu stigi, greinilegt að þörf væri 

á leiðtoga sem myndi leiða hópinn áfram og hafa yfirsýn yfir það sem þyrfti að gera. Haustið 

2019 urðu breytingar á starfi mínu þegar ég tók við starfi aðstoðarleikskólastjóra í eitt ár og 

var það um leið góður vendipunktur í rannsókninni. Þá gafst meiri tími fyrir mig til að styðja 

við allar deildir og skipuleggja fræðslu á starfsmannafundum og starfsdögum, í takt við 

markmið rannsóknarinnar, til þess að betrumbæta námsumhverfi leikskólans. 

Upplifun mín var að starfsmenn þurftu aðstoð við að fóta sig í nýju umhverfi sameinaðs 

leikskóla svo að það væri öruggt í nýjum aðstæðum, enda kom það fram í gögnunum á fyrsta 

tímabili rannsóknarinnar. Í breytingarferlinu upplifði ég að breytingarnar höfðu mismunandi 

áhrif á starfsfólk, sumir sáu tækifæri á meðan aðrir sáu hindranir. Því var mikilvægt að vinna 

að því að skapa lærdómssamfélag og þjappa hópnum saman. Skapa reynslu sem einungis 

þessi hópur átti sameiginlega en ekki hóparnir sem störfuðu saman á undan. Var það 

áberandi í viðtölunum í upphafi að fólki fannst vanta skýra stefnu og heildarsýn.  

Ferlið var langt frá því að vera beinn og breiður vegur. En eins og í mörgum leikskólum 

kemur ýmislegt upp á m.a. fóru einhverjir í fæðingarorlof eða veikindafrí. Einnig hafði Covid-

19 mikil áhrif á ferlið, m.a. vegna þess að námsumhverfið var ekki eins og það átti að vera því 

fjarlægja þurfti einhver leikföng vegna sóttvarna. Vinnan við rannsóknina fór svo aftur á fullt 

sumarið 2020 og stóð yfir fram í janúar 2021, en þeir starfsmenn sem höfðu verið í 

veikinda/fæðingaorlofi snéru til baka. Ákveðið var að skipta starfsmönnum á svæði út frá 

áhugasviði og styrkleika þeirra. Einnig unnu deildarstjórar í námsumhverfinu á sinni deild 

með leikskólastjóra og rannsakanda. Mikil vinna fór fram á starfsdögum en  áhuginn var 

misjafn hjá starfsfólkinu þó svo að þátttakendur hafi verið áhugasamir upp til hópa. Vegna 

þessa upplifði ég sjálf mikla uppgjöf, sem faglegur leiðtogi í ferlinu og ég sá ekki tilganginn í 

því að halda áfram þar sem mér fannst lítið sem ekkert breytast hjá starfsfólkinu. Má sjá 

dæmi um slíka uppgjöf í rannsóknardagbókinni minni þann 11. ágúst 2020: 
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Á fyrsta degi eftir sumarfrí var fyrirlestur um námsumhverfið og tækifærin 

sem geta legið í því. Eftir það fóru starfsmenn að setja upp deildirnar og fengu 

með sér nokkra punkta, m.a.  áttu þeir að spá í staðsetningu efniviðar, aðgengi að 

honum og hvort deildin væri með afmörkuð svæði.  

Í rannsóknardagbók eftir þennan dag spáði ég mikið í því af hverju ég væri að gera þetta 

eða standa í þessu og hafa fyrir að undirbúa fyrirlestur þegar áhugi sumra starfsmanna væri 

lítill sem enginn. Annaðhvort var það að þeim fannst  ég ekki vera tala af  neinu viti eða þeir 

voru  mér ósammála, en létu það þó ekki í ljós nema með þeim hætti að gera hlutina öfugt 

við það sem búið var að ræða, t.d að snúa ekki hillum upp að vegg svo að börnin gætu haft 

aðgengi að efniviðnum. Þarna var algjört uppgjafartímabil og mér fannst ég ekki vera góður 

leiðtogi þar sem ég náði þessu ekki fram. En svo sá ég að aðrir voru að hlusta og fóru eftir því 

sem rætt var um (Rannsóknardagbók, 11.08.20). Eftir þennan starfsdag skrifa ég í dagbókina 

að mér fyndist sumir ekki vera að hlusta eða fara eftir því sem verið væri að miðla. Ég fór að 

spá hvernig hægt væri að ná betur til starfsfólksins og það var þá sem ákveðið var að vinna 

meira með hverjum og einum deildarstjóra, maður á mann. Ákveðið var að finna lausnir fyrir 

þeirra deildir og skipta hópnum upp svo þau gætu unnið að ákveðnum sameiginlegum 

rýmum. Þessi lausn bar mun meiri árangur og náði ég að tengjast betur deildarstjórunum, ég 

náði að tala við þá á jafningjagrundvelli í stað þess að halda fyrirlestur sem þeir áttu að 

meðtaka.  

Eins og ég hef nefnt áður þá fóru hjólin meira að snúast eftir þetta og gat ég komið með 

fræðslu út frá minni fagþekkingu og varpað fram spurningum sem ýttu undir ígrundun. Var 

þessi dagur einn af vendipunktum í verkefninu hvað varðar það að ná til starfsfólksins. Þarna 

sá ég að þetta snérist ekki um áhugaleysi fólks heldur vantaði því þekkingu og var að spá í 

einhverju öðru. Á þessu tímabili var erfitt að finna tíma til að vinna að verkefninu. Aðstæður 

vegna Covid-19 og sóttvarnaraðgerða höfðu einnig áhrif á framganginn. En til að virkja alla 

var fundin góð lausn því ákveðið var að þeir starfsmenn sem hefðu tök á og reynslu á 

ákveðnum sviðum myndu bjóða upp á örnámskeið, í stað þess að ég væri ein að leggja inn 

þekkingu um allan efniviðinn.  

Á tímabilinu hafa verið haldin námskeið í listastofunni, í tengslum við tónlist og málörvun. 

Þetta hefur reynst vel og er stefnan að halda þessu áfram. Þemu sem voru áberandi á 

miðbiki rannsóknarinnar, í breytingarferlinu sjálfu sem lýst hefur verið hér að ofan, voru sem 

hér segir og verður þeim gerð skil í undirköflum: 

• Skýrleiki: Aðgengi barna og kennara 

• Heildarsýn og miðlun 

• Efniviður og áreiti 
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4.2.1 Skýrleiki: Aðgengi barna og kennara  

Unnið var að því að gera meiri skýrleika og bæta skipulagið í námsumhverfinu með því að 

afmarka leikrými og gefa þeim ákveðin hlutverk sbr. kubbahorn og hlutverkaleikur o.s.frv. 

Öllum hlutum var gefinn staður og sá staður síðan merktur til að auðvelda bæði börnum og 

starfsmönnum að átta sig á þessu. Aukarýmin fengu sitt hlutverk og er að finna efnivið sem 

tengist því svæði sbr. í tónlistar- og vísinda herberginu er ekki eingöngu að finna vísindadót 

og hljóðfæri en einnig allar bækur sem tengjast tónlist og vísindum. Allur efniviður 

leikskólans var yfirfarinn og færður á milli deilda svo jafnt væri á deildum eða hann færður á 

annan hentugan stað. Sem dæmi má nefna að öllum dúkkufötum og búningum var safnað 

saman og deilt niður á deildir. Dúkkufötum var svo raðað niður eftir stærð og það sem 

hentaði hverri deild og skráð var niður hvað vantað. Var þetta gert við allan efniviðinn. Farið 

var yfir allar deildir, hvað ætti að vera inn á hverri deild út frá aldri barna og stærð rýmis. 

Farið var yfir efnivið sem hafði safnast saman, það sem ekki hentaði okkur út frá því sem við 

höfðum tekið ákvörðun um var gefið eða hent, má þar til dæmis nefna barbie og annað sem 

við viljum að gangi úr sér og við munum ekki endurnýja né  leitast eftir að fá gefins frá 

velunnurum, má þar nefna petshop leikföngin. Nefnt var í upphafsviðtölunum að gott væri 

að hafa stað þar sem hægt væri að ná í efnivið sem ekki væri í notkun á hverjum degi og kom 

upp sú hugmynd að útbúa skiptimarkað fyrir leikföng. Þessi staður ætti að hýsa þann efnivið 

sem ekki væri mikið til af en allir myndu vilja hafa aðgang að öðru hverju, má þar til dæmis 

nefna Mekkanó, Gírakubba, Knex, brúður, smíðadót, Legodúkkur, karla sem við fengum 

okkur í staðinn fyrir Barbie, Pet shop og playmó. Nú er komin hilla á einum ganginum sem 

geymir þessa hluti.  

Ákveðið var að samræma allar merkingar á skúffum og skápum sem geyma  efnivið 

barna. Einnig eru allar deildir með samskonar dagsskipulag, á eldri deildum verður það hins 

vegar flóknara en þó sama kerfið með sömu myndum. Aðgengi í listastofunni var einnig tekið 

fyrir og keyptar voru opnar hillur og hluti efniviðarins færður í þær. Einnig voru settar upp 

merkingar fyrir efniviðinn, upplýsingar um pensla og reglur um umgengni. Nú sjá börnin 

opna efniviðinn, allir hlutir eiga sinn stað og börnin geta náð í það sem þau vantar. Þegar 

farið er yfir göngnin frá þessu tímabili, má sjá mikla samvinnu starfsmanna sem unnu að því 

að byggja upp sameiginlega reynslu og heildarsýn á leikskólastarfið var byrjuð að myndast.   

4.2.2 Heildarsýn og miðlun 

Mín hugmynd var sú að fyrirlestrar og fræðsla væru góð leið til að vekja áhuga stafsfólks á 

námsumhverfinu. Einnig að skapa sameiginlega þekkingu með námskeiðum og ýmiss konar 

fræðslu. Eins og kom fram hér ofar þá þurfti einnig að notast við annarskonar áherslur til að 

vekja áhuga starfsmanna til samvinnu á jafningjagrundvelli. Áberandi var í gögnunum að það 
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vantaði að skapa heildarsýn fyrir leikskólann. Lögð var áhersla á að hafa svipaða hugsun á 

öllum deildum, að þær væru svipað uppsettar, með sömu merkingum og væru ekki 

misvísandi fyrir börnin. Einnig var reynt að hafa einskonar tröppugang í efnivið, má þar nefna 

kubba sem  eru stærri eftir því sem börnin eru yngri og í einingakubbum eru fleiri form eftir 

því sem börnin eldast. Efniviðurinn er því ekki alveg sá sami á öllum deildum heldur verður 

flóknari eftir því sem börnin eldast. Á yngri deildum er ekki allur efniviðurinn sýnilegur 

börnunum eða takmarkað magn haft sýnilegt og þegar þau sýna honum áhuga er hægt að 

bæta við efniviðinn. Eftir að efniviðurinn var yfirfarinn var skrifað niður hvað vantaði til að 

auðga leikinn og farið var í að safna þeim hlutum eða kaupa þá. Ákveðið var m.a. að leggja 

áherslu á að fagna fjölbreytileikanum í hlutverkaleik, má þar nefna að keyptar voru dúkkur af 

báðum kynjum og kynþætti og bætt var við fjölbreyttari mat sem notaður er í hlutverkaleik. 

Skynjun er mikilvæg hjá ungum börnum og mikið er hugsað út í að hafa skynjunarleikföng á 

öllum deildum í takt við aldur og þroska barna. Á bókasafninu er meðal annars nuddkarfa 

sem hægt er að nota í rólegri stund. Í tónlistar- og vísinda herberginu og á yngstu deild eru 

komnir speglar í mismunandi litum sem tengist skynjun.  

Haldinn var einn vinnudagur á laugardegi þar sem unnið var í aukarýmum leikskólans sem 

eru fjögur rými sem allur leikskólinn hefur afnot af bókasafn, tónlista- og vísindaherbergi, 

listastofa og salur. Starfsfólk átti í faglegu samtali um efniviðinn, sérstaklega þann efnivið 

sem var á gráu svæði má þar nefna til dæmis hermenn sem voru hluti af efnivið/körlum sem 

voru keyptir og komst hópurinn að þeirri niðurstöðu að þetta væri starfsheiti í mörgum 

löndum og því var ákveðið að halda þeim inni. Það myndaðist uppbyggileg umræða og tekin 

var ákvörðun í lokin að halda þessum efnivið inni en jafnfram að losa okkur við Barbie dúkkur 

sem að mati hópsins var ekki góð fyrirmynd um fjölbreytileika. Á þessum degi var einnig 

byrjað að útbúa söguhilluna svokölluðu sem geymir allt tengt sögugerð og leikmunum fyrir 

sögustundir, m.a. sögutöskur. Málaðar voru svokallaðar sögusleifar með persónum úr 

þekktum barnabókum sem við notum mikið. Þessi vinnudagur var einnig mikill vendipunktur 

í verkefninu en þarna gafst starfsfólki tími til að ígrunda námsumhverfið og þjappaði þessi 

dagur hópnum saman. Má greina að þarna hafi átt sér stað vinna við að auðga 

námsumhverfið og áherslur leikskólans gerðar sýnilegri.  

4.2.3 Efniviður og áreiti 

Út frá niðurstöðum var umræðan sú að það vantaði að yfirfara efniviðinn og sjá hvað við 

ættum áður en keypt yrði meira, einnig var mikilvægt að gera hann aðgengilegri fyrir börnin. 

Eins og fram hefur komið hér að ofan fór mikil vinna í að auðga námsumhverfið og setja upp 

það áreiti sem við vildum hafa, m.a. bókstafi og myndir af öllum börnum skólans fyrir neðan 

sinn staf en þar er m.a. komið inn á stærðfræði því hægt er að telja hversu margir eiga hvern 

staf. Allar deildir eru í grunninn með sama áreiti, bók- og tölustafi, form og tákn með tali svo 
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dæmi séu tekin. Við erum dugleg að setja upp áreiti sem tengist viðfangsefnum hverrar viku 

eða tímabils sbr. ljós og skugga eða Þorravika. Litablöndunarhringir eru í listastofunni svo 

börnin sjái hvernig litirnir eru blandaðir og haft er í huga að auðga námsumhverfið með áreiti 

sem börnin geta lært af. Við viljum fagna fjölbreytileikanum á fjölbreyttan hátt og lauma inn 

fræðslu víðsvegar um skólann, til dæmis er hilla í listastofunni með húðlitum og eru það 

mismunandi húðlitir í málningu, trélitum og vaxlitum, þannig að ef verið er að útbúa 

manneskju þá gefur þetta börnunum val um hvernig húðlit hún hefur. Einnig var fundin lausn 

varðandi vísindaefnivið.Deildirnar eiga tónlista- og vísindaherbergið einu sinni í viku og við 

áttum auka listavagn til að fara með inn á deildir, og þá var ákveðið að útbúa vísindavagn 

sem hægt væri að keyra milli deilda sem myndi geyma helsta vísindaefniviðinn, eins og þann  

sem notaður er með ljósaborðum. Bókasafnið var yfirfarið og bækur teknar frá sem ekki 

þóttu viðeigandi má þar nefna sögur sem fjalla á niðrandi hátt um fólk sbr. hörundslit, bækur 

um Kristna trú og gamlar bækur um líkamann sem fjölluðu um getnað á mjög myndrænan 

hátt og að mati hópsins væri ekki viðeigandi að leikskólinn væri að sýna. Allt bókasafnið var 

sameinað en það kom úr tveimur leikskólum og flokkun bóka því ólík að einverju leyti. Nú er 

bókum leikskólans raðað eftir því hvað þykir henta hverju aldursbili. 

 Eins og sjá má var farið ítarlega yfir allan efnivið, öll svæði ígrunduð og bætt við áreiti 

og/eða efnivið til að auðga starfið. Öll þessi vinna var gerð með það í huga að námstækifæri 

barnanna yrðu fleiri, að engir þættir yrðu útundan og að hægt væri  að lauma fræðslu inn 

víðsvegar án þess þó að hún missti marks og tæki  yfir leik barnanna. Líta má á sameiningu 

bókasafnsins sem skref í sameiningu leikskólanna tveggja því núna eru þetta ekki sitthvort 

kerfið heldur kerfi Jökulheima. 
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4.3 Áhrif á starf Jökulheima og framtíðarsýn 

Í lok starfendarannsóknarinnar var horft yfir farinn veg,  þau áhrif sem verkefnið hefur haft 

ígrunduð og hvað það skilur eftir sig. Þau þemu sem birtust í lokaviðtölunum voru:  

• Sameinaður hópur  

• Jákvæðni og góður grunnur.  

Tekin voru þrjú hópviðtöl í lokin og hópnum skipt upp í eldri og yngri væng eins og notað 

er í daglegu tali á leikskólanum og stjórnendur og starfsmenn stoðþjónustu í einum hóp. 

4.3.1 Sameinaður hópur 

Markmið rannsóknarinnar var að hópurinn myndi sameinast um sýn um námsumhverfi 

leikskólabarna, að mínu mati er það grunnurinn að því hvernig leikskólar starfa því allt 

endurspeglast í umhverfinu. Einnig var markmiðið að skapa lærdómssamfélag um 

námsumhverfi og efnivið leikskólans. Fyrsta þemað í lokaviðtölunum var áberandi,en það var 

Sameinaður hópur. Samrómur var um að starfsfólk væru orðið ein heild og þau hefðu  byggt 

upp sameiginlega þekkingu í gegnum ferlið. Áberandi var að starfsfólk væri farið að tala 

meira um námsumhverfið, efniviðinn og almennt um nám leikskólabarna. En Lovísa og Beta 

ásamt fleirum voru sammála um að fyrirlestrar og vinnan í námsumhverfinu hafi haft áhrif og 

hafi þjappað hópnum saman. Með því að kynna fyrir öllum starfsmannahópnum mikilvægi 

þess að byggja upp gæða námsumhverfi og að fólk gerði sér grein fyrir hvað námsumhverfi 

væri, gerði það að verkum að það fékk svipaða sýn á hlutina. Í lokaviðtalinu sagði Lovísa: 

Til dæmis fyrirlesturinn sem þú hélst um námsumhverfið tel ég að hafi skipt 

gríðalega miklu máli bara til að fólk geri sér grein fyrir námsumhverfinu 

Já vinnuaðstaðan er betri og auðveldar okkur vinnuna og þegar við vorum að 

vinna saman þá þjappast hópurinn og svo lætur maður það smitast til sinna 

starfsmanna. 

Halla tekur undir orð hinna og nefnir að við séum byrjuð að skapa lærdómssamfélag, að 

það þurfi að halda þessu á lofti til að staðna ekki og að það sé hennar ósk að það verði gert: 

Já við erum farin af stað að skapa lærdómssamfélag en þá er bara hvað 

ætlum við að gera með það ætlum við að halda áfram eða stoppa þar sem við 

erum og staðna eða fara til baka, en í allri framþróun þarf maður að vera rosa 

vakandi fyrir því og það þarf einhver að vera ábyrgðamaður. En við ætlum alls 

ekki til baka né staðna! 

Gögnin sýna að starfsmenn telji að dreifing inn á allar deildir leikskólans skipti máli við að 

skapa lærdómssamfélag svo að fræðslan breiðist út til allra. Einnig kom fram í viðtölum að 
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starfsfólk taldi að áherslur mínar í verkefninu og við val á aðferðum hafi verið árangursríkar. 

Að áherslurnar hefðu ekki orðið svona árangursríkar ef verkefnið hefði verið með því sniði að 

ég og leikskólastjórinn hefðum sagt öllum hvað ætti að gera, heldur höfðu allir hlutdeild. 

Einnig var greinilegt að eftir vinnudaginn talaði fólk meira um þætti tengda námsumhverfinu. 

Umræðan sem við áttum um efniviðinn virtist hafa skilað sér og starfsfólk talaði um 

námsumhverfið á faglegum nótum. Áhrifin leyndu sér ekki í starfinu því að námsumhverfið 

var orðið betra. Beta kemur inn á að ef verkefnið hefði verið þannig að ég væri eingöngu að 

vinna með leikskólastjóranum í stað þess að fræða starfsfólk og dreifa ábyrgðinni, þá hefði 

það ekki orðið eins farsælt: 

Fannst þessi aðferð þín með verkefnið þitt, en þú ert að virkja alla inn í, 

þannig smitast þetta og að maður fái tækifæri til að taka þátt, ekki bara þitt 

verkefni og hugarfóstur, hvernig ætlarðu að selja starfsmannahópnum og það er 

ekki gert nema að fá fólk til að taka þátt.  

Það er skýrt að þátttakendur eru farnir að tala sem ein heild, má til dæmis nefna að þeim 

finnst þau hafa skapað eitthvað sameiginlegt sem bara þessi hópur og skóli eiga. Áhrifin eru 

bersýnileg á námsumhverfið en myndast hefur heildarsýn yfir allan skólann. Áherslur 

leikskólans eru orðnar sýnilegar, námsumhverfið er meira aðlaðandi en það er mikilvægt út 

frá virðingu við börnin og þeirra námsumhverfi. Áhrifin hafa einnig gert vart við sig á meðal 

starfsmanna sem ekki voru beinir þátttakendur í rannsókninni, og þeir eru farnir að horfa 

öðrum augum á námsumhverfið og finnst þeim þessi hugsunarháttur vera að breiðast út til 

annarra. Starfsfólk virðist  einnig vera orðið öruggara og var samrómur um að nú fyndist 

þeim auðveldara að kenna nýju starfsfólki starfshættina og segja frá námsumhverfinu. Nú er 

starfsfólk komið með ákveðið efni í hendurnar og á þess vegna hafa hlutirnir greinilega 

breyst töluvert hvað frá því sem nefnt var í upphafi rannsóknarinnar, þar sem starfsfólk 

talaði um að það væri óöruggt.  

4.3.2 Jákvæð áhrif og góður grunnur 

Annað þemað sem var áberandi í lokaviðtölunum var jákvæðni og að verkefnið hafi verið 

góður grunnur fyrir leikskólastarfið í Jökulheimum. Það var áberandi að þátttakendur voru 

jákvæðari fyrir starfinu og stoltir af sinni vegferð og leikskólans, en sá tónn var ekki í upphafi 

rannsóknar. Ég skrifaði í dagbókina 17. mars 2021 eftir samtal við einn þátttakanda sem 

talaði um að hún hefði ekki í fyrstu skilið hvað ég ætlaði að gera og ekki séð tilganginn. Í lokin 

hefur hún aðra skoðun, henni finnst þetta mjög mikilvægt ferli sem hefur opnað hennar 

augu. Þetta styður við mína upplifun varðandi það að starfsfólk var ekkert endilega að kaupa 

verkefnið fyrst þó svo að enginn hafi sagt það beint. Það tók þátttakendur smá tíma að taka 

mark af því sem ég var að segja.  
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Allir hópar töluðu um framtíðina í lokaviðtölunum, að ferlið hafi verið góður grunnur fyrir 

starfið í leikskólanum  og að nú þyrftum  við að viðhalda þessu. Ég met það sem svo að 

starfsfólk vilji halda áfram að taka þátt í að byggja upp leikskólann og að það sé komin sátt í 

mannskapinn. Lovísa nefndi að nú séu betri forsendur til þess að fara dýpra í starfið: 

Góður byrjenda punktur [vinnan í námsumhverfinu] til að hafa forsendur í að 

fara í eitthvað stærra síðan og gott að hafa undirstöður  

Halla nefndi að það sé mikilvægt að nýta nýjustu fræðin í starfi með börnum. En hún 

sagði að það hafi verið til happs að ég hafi verið í námi og getað komið með nýjustu áherslur 

og fræði á sviði leikskólastarfs þegar verið var að mynda nýjan skóla: 

Mér finnst skipta alveg ótrúlega miklu máli að þú komir hérna inn og í allri 

þessari sameiningu og við byrjum hreinlega á núlli með allt óunnið og bara á 

hverju á að byrja og hvernig ætlum að koma okkur öllum í gang, og ótrúlega flott 

að fá tækifærið að einhver sem er í námi kemur og tekur eitthvað ákveðið fyrir og 

er að mennta sig og nýta það nýtt og ferskt með allskonar fræði og rannsóknir á 

bak við sig og að við getum nýtt það strax í starfinu bara takk fyrir það, mér 

fannst gaman að taka þátt. 

Þátttakendur nefndu að starfsfólkið væri  farið að tala meira saman á faglegum nótum og 

gæti  nú farið að vinna í því að skapa stefnu fyrir leikskólann. Það var samrómur um að færri 

streituvaldar væru í skólanum og þar spilar helst inn í betra skipulag og það að geta gengið 

að hlutunum á vísum stað, því léttara er yfir öllum þegar snyrtilegt er í kringum okkur. Allir 

voru sammála um að við værum komin á þann stað sem við vildum vera á og allt það sem 

búið væri að gera væri  virkilega að skila árangri. Einnig fundu allir fyrir þeim jákvæðu 

breytingum sem höfðu átt sér stað. Börnin hafi gott aðgengi að fjölbreyttum efnivið, að 

svæðin séu afmörkuð og hafi ákveðinn skýrleika svo að þau geti gengið að þeim vísu. Einnig 

nefndu þeir að námsumhverfinu hafi verið lyft upp á hærra plan þar sem efniviðurinn var 

yfirfarinn og allt sé til alls. Sem dæmi má nefna að ef fólk er að vinna með sögugerð eða 

vantar leikmuni fyrir sögustund þá er farið í söguhilluna okkar þar sem hægt er að finna allt 

tengt því. Allir hlutir eigi sína heimastöð og hægt sé að ganga að þeim vísum, t.d. ef þú ert að 

leita að einhverju tengt tónlist eða hljóðfærum þá er að finna það í tónlistar- og 

vísindaherberginu, en auðvitað getur þessi efniviður dreifst inn á deildirnar og mikilvægt að 

muna að þetta herbergi er aðeins heimastöð.  

Höfum við nú rammað inn leikskólann og séð hverjar áherslurnar eru. Við leggjum 

áherslu á skapandi starf með fjölbreyttum opnum efnivið til að nota í frjálsum leik ásamt því 

að leggja áherslu á kubba af ýmsum gerðum. Börnin geti skapað í listastofunni, bókasafninu, 
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tónlistar- og vísindaherberginu og salnum og að hægt sé að vinna á skapandi hátt í öllum 

rýmum. Við leggjum áherslu á læsi í víðum skilningi, má þar nefna sjónrænt skipulag þar sem 

allt er merkt með bókstöfum og myndum, einnig leggjum við áherslu á sjálfbærni og vísindi. 

Síðast en ekki síst leggjum við áherslu á félagsþroska og vellíðan barna.  

Í kjölfarið er m.a. stefnt að því að yfirfara gildi leikskólans og að sú vinna nýtist við 

námskrárgerð og stefnumótun. Halla talaði um að leikskólinn ætti að eiga hlutdeild í 

verkefninu og ætti þetta að vera viðmið um hvernig námsumhverfið eigi að vera: 

Að mínu mati á þetta að vera hvernig námsumhverfið okkar er en ekki bara 

verkefni sem við tókum þátt í og að Jökulheimar ætti formlega hlutdeild í þessu 

verkefni, og ætti að vera námsumhverfið okkar, ætti að einkennast að því sem 

við erum búnar að gera. 
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5 Umræður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að auka mína þekkingu og reynslu sem faglegur leiðtogi við að 

efla starf Jökulheima til framtíðar. Markmið rannsóknarinnar var að styðja 

starfsmannahópinn við að byggja upp námsumhverfi leikskólans í anda lærdómssamfélags og 

finna leið til þess að efla fagmennsku svo að grunnþættir menntunar væru rauði þráðurinn í 

starfinu. Í þessum kafla verða niðurstöður skoðaðar í fræðilegu samhengi. Kaflanum er skipt 

upp í fjóra undirkafla: Fagmennska og gæða leikskólastarf, Námsumhverfið, Ég sem faglegur 

leiðtogi og Lærdómssamfélag og framtíðin. 

5.1 Fagmennska og gæða leikskólastarf 

Samkvæmt rannsóknum er menntun þeirra sem starfa með börnunum talinn einn af 

lykilþáttum í gæða skólastarfi (Barnette og Frede, 2010; Boyd, 2013). Eins og fram kom í 

inngangi um starfshlutfall leikskólakennara í Jökulheimum þá er það ekki nálægt því sem 

lögin kveða á þó svo að þeir sem ekki hafa lokið menntun sinni séu teknir inn í töluna, þ.e. 

þeir sem eiga eftir að fá titil kennara og/eða eru með próf sem samsvarar grunnnámi í 

leikskólakennarafræðum eins og réttindi frá öðrum löndum en Íslandi. Einnig eru teknir inn í 

þroskaþjálfi og þroskaþjálfanemi sem eru ekki kennaramenntaðir en eru með menntun sem 

styður við starfsemi leikskólans.  

Rannsakendur eru sammála um að gæði í skólastarfi hafi margvísleg góð áhrif á barnið 

sjálft og samfélagið til lengri og styttri tíma. Gæða skólastarf hefur áhrif á líðan barna til að 

mynda með snemmtækri íhlutun, námsárangur og síðast en ekki síst eykur það möguleika 

allra og ýtir undir jafnrétti (Barnette og Frede, 2010; Boyd, 2013; Silva og fl., 2011). Rannsókn 

Silva og félaga (2011) sýnir áhrif gæðastarfs á framvindu barna í framtíðinni hvað varðar 

námsgetu, hegðun og félagstengsl. Einnig ber mörgum rannsakendum saman um að 

menntun þeirra sem starfa með börnum sé einn af lykilþáttum í gæða skólastarfi (Barnette 

og Frede, 2010; Boyd, 2013). 

Eins og kom fram í niðurstöðum þá fékk starfsmannahópurinn einungis grunnfræðslu þar 

sem meirihluti starfsmanna var að hefja sína vegferð í starfi með ungum börnum. Margir 

hverjir ætla ekki að leggja fagið fyrir sig heldur má segja að þetta sé einskonar stoppistöð hjá 

ungu fólki áður en það fer í annað nám. Maður spyr sig því hvort það sé forsenda til þess að 

halda uppi mjög faglegu starfi og hvort það sé réttmætt að búast við faglegum 

vinnubrögðum af þeim. Einnig kom fram að mikið álag væri á fagmenntuðu starfsfólki við að 

kenna nýjum starfsmönnum og um leið reyna að halda fagmennskunni á lofti.  

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 kemur fram að leikskólum ber skylda til að hafa gæða 

skólastarf þar sem velferð og hagur barna er hafður að leiðarljósi og allt skipulag og 
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viðfangsefni beri þess merki (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Leikskólakennarar eru einnig 

bundnir siðareglum kennara þar sem m.a. er tekið fram að kennarar eigi að vinna á faglegan 

hátt og skapa hvetjandi námsumhverfi ásamt því að viðhalda eigin starfshæfni og auka hana. 

Jafnframt að kennarar eigi að gæta heiðurs og hagsmuna stéttar sinnar (Kennarasamband 

Íslands, e.d.). Ég tel að að enginn fagmenntaður einstaklingur vilji starfa á vinnustað þar sem 

þessar kröfur eru minnkaðar og því þarf að snúa vörn í sókn og finna leiðir til að efla 

fagmennskuna jafnvel þó að hlutfall leikskólakennara nái ekki viðmiðum laganna. Eins og 

fram hefur komið í gögnunum var starfsfólk leikskólans óöruggt, bæði þeir nýju og þeir sem 

höfðu starfað lengur. Það var því mikilvægt að byrja á að byggja upp öryggi í gegnum 

fræðslu. Tekið var fram í gögnunum að mikið myndi mæða á faglærða starfsfólkinu og þá 

sem væru með mikla reynslu en til að einfalda starfið fyrir þessum starfsmönnum var útbúið 

efni svo þeir gætu haft eitthvað í höndunum við að leiðbeina þeim sem nýir koma til starfa 

og eru með litla sem enga reynslu. Einnig má nefna í þessu samhengi að í amstri 

leikskólastarfsins gefst sjaldan tími í mikla fjarveru frá deild og því getur verið erfitt að finna 

tíma til að leiðbeina nýju starfsfólki. 

Í rannsóknarferlinu komu nokkrar hugmyndir upp sem hafa verið framkvæmdar eða eru í 

framkvæmd til þess að auka fagmennskuna og gæði starfsins. Fyrst ber að nefna gagnabanka 

um námsumhverfi og efnivið Jökulheima en þar er að finna uppbyggingu deildanna þ.e. 

upplýsingar um þann efnivið og búnað sem þar er að finna og hvernig hann er nýttur. Einnig 

upplýsingar um leik barna á því aldursbili sem er á deildinni og hlutverk kennarans í leik 

barna. Þar er líka að finna framtíðarsýn deildarinnar, þ.e. hvað er stefnt á að gera, kaupa eða 

útbúa. Upplýsingar um þann efnivið sem við leggjum áherslu á og af hverju hann sé 

mikilvægur auk upplýsinga um aukarými, hver hugsunin sé á bak við þau og hvaða efnivið 

þau hafa að geyma. Gagnabankinn nýtist á fjölbreyttan hátt, t.d. nota leikskólastjórar hann 

við innkaup og til að hafa yfirsýn yfir efnivið og búnað í skólanum, starfsmenn nota hann til 

upprifjunar um efniviðinn og deildarstjórar nota hann til að hafa yfirsýn yfir hluti á sinni 

deild. Gagnabankinn nýtist nýjum starfsmönnum til þess að komast inn í starf með ungum 

börnum og þeim starfsmönnum sem flytja á milli deilda. Hann hjálpar okkur að hafa yfirsýn 

og styðja við uppbyggingu skólans. Þetta plagg er ekki meitlað í stein og því nauðsynlegt að 

uppfæra það reglulega og endurskoða. Gagnabankinn er heldur ekki lausn á öllum 

vandamálum en ætti að halda fagmennsku á lofti og tryggja að engir grunnþættir verði 

útundan. Í örðu lagi var ákveðið að reynslumeiri starfsmenn byðu upp á örnámskeið. Með 

þessu nýtum við mannauðinn og um leið er verið að vinna í anda lærdómssamfélags þannig 

að allir geti lagt eitthvað á vogaskálarnar og er stefnan að halda því áfram. 
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Námsumhverfið þarf að vera með úrval af leik- og námsefni og höfða til fjölbreyttra 

barnahópa. Hafa skal í huga mismunandi þarfir og áhugasvið barna og efniviðurinn á að 

endurspegla margbreytileikann. Efniviðurinn þarf að bjóða upp á mismunandi skynjun og 

vera bæði hvetjandi og krefjandi. Mikilvægt er að námsumhverfið, starfið, skipulagið og 

efniviðurinn sé endurmetinn reglulega og fjarlægja þarf það sem er ábótavant sbr. ef 

efniviður er ónýtur og getur skapað hættu og/eða hentar ekki út frá aldri barnanna. Dagurinn 

þarf að hafa jafnvægi bæði þar sem börn geta verið athafnasöm og hvílst ásamt að hafa 

jafnvægi milli leikja barna og skipulags starfs (Wood, 2013).  

Öll sú vinna og yfirferð sem fram hefur farið í leikskólanum Jökulheimum í 

rannsóknarferlinu var gerð til þess að byggja upp námsumhverfi sem getur boðið upp á 

gæðaskólastarf. Umhverfið hefur tekið stakkaskiptum og eins og fram hefur komið þá eru 

starfsmenn mun meðvitaðri um námsumhverfið nú en áður, þeir hafa meiri skilning á 

mikilvægi þess og að það sé grunnurinn að því að bjóða upp á gæðaskólastarf. Eins og áður 

hefur komið fram þá var starfsfólk ekki sérlega hrifið af verkefninu í upphafi. Starfsfólkið var 

smá stund að koma sér af stað og taka mark á því sem ég var að segja. Það var mín upplifun 

að allir starfsmenn væru ekki að tengja saman mikilvægi námsumhverfisins og áhrif þess á 

börnin. Að bjóða upp á gæða námsumhverfi er bein tengt því að dýpka þekkingu barna og 

styrkja nám þeirra og efla alhliða þroska.  

5.2 Námsumhverfið 

Í lokaviðtölum voru þátttakendur sammála um að námsumhverfi Jökulheima hafi tekið 

stakkaskiptum. Deildir, aukarými, efniviður og búnaður hafa verið yfirfarin og fengið 

yfirhalningu. Markmiðið var að skapa námsumhverfi sem byggir á miklum gæðum og styður 

við leik, nám og kennslu þar sem í leikskólum þarf að vera jafnvægi milli þessa þátta. 

Nauðsynlegt er að námsumhverfið sé einnig hugsað til að auðvelda kennurum og starfsfólki 

starfið með því að efniviður og búnaður sé aðgengilegur og flokkaður eftir þeirri þörf sem 

þeir eru að leita af. Má þar nefna söguhilluna okkar þar sem hægt er að finna allt sem tengist 

sögustundum. Leikskólinn er byggður þannig upp að allir áhersluþættir skólastarfsins eigi 

sinn stað. Í sýn Reggio Emilia skipta öll smáatriði miklu máli og allur efniviður og búnaður 

þjónar sínum tilgangi. Fagurfræði er mikilvægur þáttur þegar námsumhverfi er mótað og 

mikilvægt að rannsaka vel möguleika rýmisins til að laða fram það besta í því (Lewin-

Benham, 2011; Rinaldi, 2006). Við mótun námsumhverfisins í Jökulheimum var horft til þess 

að allur efniviður og búnaður þjónaði tilgangi í því rými sem hann var staðsettur. Einnig var 

reynt að kalla fram hlýleika í rýmunum og hugsað út í fagurfræði og hvað fangar augað hjá 

börnum. Horft var til smáatriða sbr. á bókasafninu er að finna nuddkörfu og körfu með 

böngsum sem eru lestrarfélagar barnana. 
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Elizabeth Wood (2013) fjallar um að námsumhverfi sem byggt er upp á miklum gæðum 

styður jafnt við leik, nám og kennslu þar sem öll börn fá að tilheyra. Gott aðgengi að 

efniviðnum styður vel við val barna en þó þurfa að vera reglur svo að börnin læri að fara vel 

með efniviðinn og að hann eyðileggist ekki eða jafnvel skapi hættu. Mikilvægt er að skapa þá 

menningu að börnin gangi frá eftir sig og beri virðingu fyrir efniviðnum. Áhersla var lögð á að 

skapa skýrleika í námsumhverfinu til að auðvelda börnunum að sjá ákveðin svæði á deildinni 

og á þessum ákveðnu svæðum væri ákveðinn leikur til að mynda á kubbasvæði þar sem væri 

verið að vinna með kubba. Lewin-Benham (2011) leggur áherslu á þetta og bendir á að skapa 

eigi skýrleika, ekki ringulreið og að þú eigir að geta lesið í svæðin út frá efnivið og 

staðsetningu. Hún nefnir einnig að minna sé meira því er mikilvægt að hafa það í huga að 

deildirnar og svæðin séu ekki yfirfull (Lewin-Benham, 2011). Einnig þarf að hafa í huga við 

skipulagningu að til þess að börnin þrói leikinn þarf efniviður að vera nálægt hvort öðrum. 

Hefur það verið gert á Jökulheimum en má þar til dæmis nefna kubbasvæði þar sem bætt 

hefur verið steinum, efnisbútum, dýrum, körlum og bílum. Jafnframt, eins og hefur verið 

tekið fram í niðurstöðum, þá verða svæðin flóknari eftir því sem börnin eldast.  

Mikilvægt er að allar deildir hafi að geyma ákveðin svæði fyrir fjölbreytt áhugasvið og 

þarfir. (Lewin-Benham, 2011; Thornton og Brunton, 2014). Þátttakendur voru sammála um 

að betra væri að skipta deildinni upp í ákveðin svæði. Þeim fannst við vera búin að skapa 

mikinn skýrleika með því að flokka efniviðinn og hafa hann sýnilegan börnunum. Þetta virtist 

skila sér til barnanna þar sem þau eru farin að biðja meira um hluti sem áður voru í lokuðum 

skúffum eða skápum ásamt því að blanda mismunandi efnivið saman í leiknum. Efniviðurinn 

þarf að vera örvandi, ýta undir að börnin geti rannsakað/kannað og hann þarf einnig að vekja 

athygli og forvitni barnanna. Mikilvægt er að börnin hafi afnot af ólíkum efnivið og fái 

tækifæri til að nota fjölbreyttan efnivið. Mikið var spáð í skynjun, að börnin gætu upplifað 

ólíka skynjun með því að auka við ljósakubbum sem hægt er að taka inn á deildir, efniviður 

með ólíka áferð, skynjunarglös og speglar í mismunandi litum.  (Aðalnámskrá leikskóla, 2011; 

Gandini, 2012; Lewin-Benham, 2011; Thornton og Brunton, 2014; Rinaldi 2006).  

Í niðurstöðum kom fram að rannsakanda og þátttakendum bar ekki saman um að notað 

væri jafnt af opnum og lokuðum efnivið. Að mínu mati var meira verið að nota lokaðan 

efnivið þó að opninn væri notaður að einhverju leyti. Að mínu mati var opni efniviðurinn ekki 

nógu mikið notaður í leikskólanum og ekki á þann hátt sem hægt er að nota hann m.a. með 

því að blanda saman opnum og lokuðum efnivið. Mikill munur hefur orðið á þessu í gegnum 

rannsóknarferlið þó svo það þurfi að efla þennan þátt enn meira. Þá helst að starfsmenn 

þurfi að þjálfast í lagni við að starfa með opinn efnivið og spyrja réttu spurninganna en það 

er gert með því að vera styðjandi við leikinn. Rannsakendur eru sammála um að gæði leiksins 

sé háð því hvernig umhverfið er og hvaða efniviður er í boði. Að börnin læri í þeim 

tækifærum sem þeim eru gefin og hlutverk kennarans sé að skapa þeim tækifærin, hlusta og 
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taka mark á þeirra hugmyndum. Til að efla skapandi hugsun er mikilvægt að kennarinn spyrji 

opinna spurninga, sé viðbúinn að bregðast við svörum og fara lengra með hugmyndir þeirra. 

Börn læra með því að prófa og upplifa og er það hlutverk kennarans að koma með kveikjuna 

eða uppsprettuna inn í leikinn eða starfið. Hann á ekki að hafa öll réttu svörin um þetta 

tiltekna viðfangsefni heldur leyfa börnunum sjálfum að rannsaka og upplifa (Biermeier, 2015;  

Ingibjörg Ósk Sigurðadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012; Thornton og Brunton, 2014). Það 

verður áhugavert að sjá áhrif rannsóknarinnar næsta skólaár og jafnvel enn lengra því að 

mínu mati munum við byggja upp sterkari einstaklinga ef við einbeitum okkur enn meir að 

því að byggja upp gæða starf með gæða námsumhverfi. 

5.3 Ég sem faglegur leiðtogi 

Þegar horft er yfir ferli rannsóknarinnar þá tel ég að ég hafi þroskast sem fagmaður og 

leiðtogi. Northouse (2021) fjallar um þá eiginleika sem góður leiðtogi þarf að hafa í 

farteskinu, sumir séu meðfæddir en aðrir séu lærð hegðun. Hann telur að mikilvægt sé að 

hafa góða yfirsýn og þekkingu á því sem þú ert að stjórna svo að verkefnið skili áhrifaríkustu 

niðurstöðunum. Einnig að vera meðvitaður um þitt hlutverk því að hegðun leiðtogans birtist 

þegar hann er í forystu. Leiðtogi þarf að láta hlutina ganga ásamt því að styðja svo að fólki 

finnist það tilheyra hópnum. Þeir hæfileikar sem gera góðan leiðtoga eru m.a greind, vera 

skiljanlegur, góð rökhugsun, sjálfsöryggi, heilindi og ákveðni. Eins og ég nefndi í inngangi 

verkefnisins þá hef ég verið að velta fyrir mér hlutum í þó nokkurn tíma og er meðvituð um 

hverjir mínir styrkleikar eru, einnig hverjir mínir veikleikar eru og því sem ég þarf að vinna í. 

Ég hef mikinn áhuga á skipulagi námsumhverfis, gæðum í starfi og fagmennsku og er það 

sem ég brenn fyrir því tel ég að það sé í grunninn mikilvægast að hafa brennandi áhuga á 

viðfangsefninu og vilja dýpka sína þekkingu.  

Rannsóknarferlið hefur kennt mér að ég er meðvitaðri nú en áður í að lesa í tilfinningar 

annarra. Má þar nefna að það sem birtist mér sem áhugaleysi hjá starfsmönnum var í 

sumum tilfellum óöryggi og að hegðun fólks var í takt við það. Hef ég því tileinkað mér meiri 

varkárni í samskiptum og er farin að treysta meira. Einnig það sem háði mig að einhverju 

leyti var að ég gat átt erfitt með að fá fólk til að vinna verkefnin með mér eða var með þá 

hugsun að ég væri ef til vill fljótari og/eða fólki þætti þetta ef til vill ekki mikilvægt og vildi 

ekki leggja auka álag á aðra. En með því að eiga í samræðunum útskýra mikilvægi þátta um 

skipulagningu á námsumhverfinu eða öðrum viðfagnsefnum þá koma þátttakendur með aðra 

sýn og ef til vill með fleiri hugmyndir. Hefur þetta styrkt mig í að verða betri faglegur leiðtogi 

og fagmanneskju og aukið sjálfstraust mitt. Heilindi er eitthvað sem ég hef í hávegum og 

finnst mikilvægt að fólk treysti mér og ég kem hreint og beint fram. Þannig nýti ég mér 

fræðin sem liggja að baki hugmyndarinnar um faglegan leiðtoga. Ég er mjög ákveðin ef ég 
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ætla mér eitthvað eða sé eitthvað fyrir mér þá fer ég þangað og hef óbilandi trú á. 

Samkvæmt Christopher Day (2004) þá er eitt það mikilvægasta í fari leiðtoga í skólum að 

hafa ástríðu og brenna fyrir einhverju ákveðnu sem í þessu tilfelli væri leikskólastarfið. 

Mikilvægt er að nota ástríðuna sem drifkraft í starfinu. Day telur meðal annars góða 

leiðtogafærni felast í því að hafa ástríðu fyrir að ná markmiðum sínum, veita góða umönnun, 

samvinnu, traust og að skuldbinda sig (Day, 2004). Sem fagmaður ertu að skuldbinda þig 

starfinu og því fagi sem þú tilheyrir, innri gildum þess, almennum siðferðislegum gildum og 

vönduðum starfsháttum sem eiga við á fagsviðinu (Sigurður Kristinsson, 2013). Tel ég það 

mikilvægt að vera meðvitaður um hvað fagmaður standi fyrir. Því hefur mín upplifun verið sú 

að það sé erfitt að halda upp heiðri starfsins með mikið af ófaglærðu starfsfólki eða jafnvel 

starfsfólki sem er orðið samdauna umhverfinu. Að mínu mati er því mikilvægt að halda 

fagmennsku á lofti í starfinu óháð hversu margir fagmenntaðir starfa í leikskólanum. 

Leikskólinn er fyrsta skólastigið og ber okkur skylda að starfa eftir lögum og reglum sem eiga 

við starfsemi leikskóla.  

Mikilvægt er að skapa þá menningu að fagmennska og faglegir starfshættir séu viðhafðir 

og börnum boðið upp á gæðaskólastarf. Rósa Eggertsdóttir (2013) fjallar um að það sé gott 

að hafa það í huga að stafsmenn tileinki sér þá menningu sem er ríkjandi í skólanum. 

Skólamenningu skapa allir þeir sem tilheyra skólanum og mynda samfélagið bæði 

starfsmenn, börn og foreldrar. Þar hafa gildi og skoðanir áhrif þ.e. viðhorf starfsfólksins til 

náms og hvernig hefð í skólanum er til samstarfs, samskipta, ígrundunar, tengsla og 

samkenndar. Er það því undir okkur komið hvernig menning viðgengst í skólanum okkar, en 

starfsmenn sem koma nýir af götunni með enga reynslu af leikskólastarfi vilja oft ekki hlusta 

á reynslu meiri starfsmenn, og eru dæmi um það í Jökulheimum. Að mínu mati er það ekki 

boðlegt, fagmennskan þarf að hafa yfirhöndina. Við þurfum að vera meðvituð að uppfæra 

okkar starfshætti eins og siðareglur leikskóla kveða á um. Einnig talar Halla um það í 

lokaviðtalinu að mikilvægt sé að nýta þá sem eru að koma ferskir úr skóla og  hafa lært 

nýjustu áherslur og rannsóknir á sviði leikskóla og því er ég sammála enda er það í takt við 

það sem fræðimenn leggja áherslu á. 

Starfsmannahópurinn hefur náð að móta sameiginlega sýn um námsumhverfi Jökulheima 

en mikilvægt var að einn aðili, í þessu tilfelli ég, var leiðtogi í því ferli og náði að skapa þetta 

tækifæri og leiðbeina. Einnig tel ég að það hafi verið mikilvægt að ég sem er leiðtogi hafi haft 

ákveðna sýn fyrirfram þó svo hún hafi þróast í ferlinu. Ég sá fyrir mér tækifærin og fór í 

breytingarferlið af opnum hug. Að mínu mati var þetta draumur í dós, að fá að taka þátt í að 

byggja upp nýjan leikskóla og um leið að yfirfara allt það sem við höfum verið að gera og 

endurskoða það og taka það besta úr hvorum skóla og jafnframt nýjar áherslur til þess að 

móta starfið. Starf sem var alveg ómótað og eins og Halla komst að orði þá vorum við að 

ganga í gegnum fæðingu. 
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Þátttakendum tóku það fram í viðtölunum að þeim fannst ég vera styðjandi í öllu ferlinu og 

að mínar áherslur og val um aðferðir hafi verið áhrifaríkar. Ég taldi það mikilvægt að við 

værum að vinna sem ein heild eins og Northouse tekur fram að sé mikilvægt. Hann nefnir að 

góður leiðtogi þurfi  að hafa góða færni í mannlegum samskiptumí. Áhrifaríkur leiðtogi byggir 

upp ákveðna sýn sem gefur hópnum ákveðna hugmynd eða mynd af því hvert verið er að 

stefna (Northouse, 2021). Þó svo að ferlið hafi verið langt þá vorum við með ákveðið 

markmið, að þróa námsumhverfi leikskólans og það var okkar áhersla í ferlinu. Að mínu mati 

var mikilvægt að fá fram hugmyndir stafsmanna í upphafi um þeirra sýn á leikskólastarfið og 

námsumhverfi. Með þann grunn gat ég kortlagt stöðuna og skipulagt ferlið út frá því og þeirri 

þörf sem greina mátti í upphafi. En þetta er einmitt það sem talið er mikilvægt að gera þegar 

lagt er af stað í starfendarannsókn (Koshy, 2010). 

Kotter (2012) telur hlutverk leiðtogans vera þríþætt: Hann þarf að koma með ákveðna 

framtíðarsýn og útvega þau verkfæri og aðferðir sem þarf til að ná breytingunum. Samræma 

hópinn, passa að allir séu á sömu braut og ef til vill þarf að útskýra. Vera hvetjandi og veita 

innblástur þegar verið er að vinna að breytingum. Má segja að það hafi einmitt verið það 

sem ég hafi verið að gera í verkefninu.  

5.4 Lærdómssamfélag og framtíðin 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að styðja við að móta lærdómssamfélag um 

námsumhverfið og efnivið í leikskólanum Jökulheimum. Var samrómur starfsmanna að búið 

væri að skapa lærdómssamfélag í gegnum ferlið en að það þyrfti að hafa í huga að passa að 

viðhalda þekkingunni og halda umræðunni á lofti. En Halla velti einmitt fyrir sér  hvað við 

ætlum síðan að gera með lærdómssamfélagið eins og fram kom í tilvitnun hennar að við 

ætluðum ekki að staðna að það þyrfti að halda þessu á lofti. 

Eru þetta áhugaverðar vangaveltur hjá henni því það er ekki sjálfgefið að 

lærdómssamfélag þrífist og því þarf að halda umræðunni á lofti og eins og hún nefnir og þá 

þarf að vera einhver ábyrgðamaður fyrir því einnig getur það verið heilladrýgst að 

starfsmenn líti á sig sem samábyrga fyrir að viðhalda og þróa lærdómssamfélagið. Lieberman 

og Miller (2011) fjalla um að hver hópur sem myndar lærdómssamfélag þróar sínar aðferðir. 

Innan starfsmannahópsins var samrómur um að hópurinn væri orðinn sameinaður og væri 

orðinn ein heild. Nefnt var að hópurinn hefði byggt upp sameiginlega þekkingu og að 

áberandi væri að starfsfólk væri farið að tala meira um námsumhverfið og efniviðinn og 

almennt um nám leikskólabarna. Einnig að öll þessi vinna hafi þjappað hópnum saman. Eitt 

af einkennum áhrifaríks lærdómssamfélags er einmmitt þetta, að hópurinn hittist reglulega 

og þarf að gefa sér tíma til að mynda sterk tengsl innbyrðis sem byggir á trausti (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013; Darling – Hammond og fl., 2017; Vesico og fl., 2007).  
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Hópurinn þarf í sameiningu að hafa skýra sýn á það sem hann  ætla að þróa og hvað hann vill 

bæta. Í þessari rannsókn kom í ljós að þörfin snérist um það að byggja upp sameiginlega sýn 

á starfið og að móta námsumhverfi leikskólans í takt við þá sýn. Einnig er mikilvægt að 

hópurinn taki þátt í að kanna aðstæður, finna lausnir, veita gagnkvæman stuðning, 

jafningjafræðslu og kennslu. Í þessari rannsókn fundum við lausnir á þeim vandamálum sem 

við komum auga á m.a. það að leikskólinn er ekki stór og því þurfti að horfa til þess hvernig 

hægt væri að nota rýmin sem best. Lykiltilgangur lærdómssamfélags er að auka gæði 

starfsins og auka skilvirkni kennara fyrir hag barnanna. Má segja að þessi setning um tilgang 

lærdómssamfélags sé orðin ein af okkar aðal áherslum í starfinu. Því eins og fram hefur 

komið hér að framan, var mikil þörf á að efla starfið þar sem skólinn er ekki vel mannaður af 

leikskólakennurum og því nauðsynlegt að finna lausnir á því hvernig fáir fagmenntaðir geti 

byggt upp gæða skólastarf. Rannsóknir hafa sýnt að það sé áhrifaríkt að efla stafsmenn til að 

ýta undir jákvæðar breytingar á námsárangri nemenda (Bolam o.fl., 2005; Lieberman og 

Miller,2011; Stoll, o. fl., 2006). Voru starfsmenn því sammála að það hafi skipt höfuð máli að 

þátttakendur dreifðust inn á allar deildir og einsog Beta nefnir að hefði ég eingöngu unnið 

með leikskólastjóra þá hefði ef verkefnið hefði ekki orðið eins áhrifaríkt. Svava Björg Mörk og 

Rúnar Þór Sigþórsson (2011) fjalla um að samábyrgðin á skólastarfinu sé undirstaða 

starfsþróunar. Tel ég það vera mikilvægur vinkill þar sem enginn getur þróað eða haldið upp 

starfi skóla einn heldur þarf þetta vera samábyrgð. 

Eins og hefur verið nefnt hér að framan þá var stefnan að sameina sýn starfsmanna á 

áherslum í starfi með leikskólabörnum. Var því mikilvægt að sjá að starfsmenn höfðu 

svipaðar áherslur hvað þeim þótti mikilvægast og eins og þeir hafa nefnt í lokaviðtölunum að 

þeim finnst þeir vera á sömu braut og að saman værum við búin að móta sameiginlega sýn. 

Einnig var samrómur um að nauðsynlegt væri að þetta verkefni yrði  viðmið um/fyrir hvernig 

við vildum að námsumhverfið okkar ætti að vera og að leikskólinn ætti hlutdeild í  

verkefninu. Stefnan er að nýta niðurstöður verkefnisins til að móta námskrá leikskólans. 

Elizabeth Wood (2013) fjallar um námskrá líkan sem hún kallar Samþætt námskrá. Líkanið 

byggir á jafnvægi milli skipulags starfs stýrt af kennara og leik þar sem barnið hefur 

frumkvæðið. Að mínu mati hentar þetta námskrálíkan okkar skóla vel þar sem það þarf að 

vera jafnvægi í starfinu um frumkvæði barna og kennarastýrðra verkefna og starfsfólkið var 

sammála um þá áherslu. Skólanámskrá þarf m.a. að innihalda áherslur og markmið skólans, 

hvaða kenningar hann styðst við og hvernig eigi að meta starfið (McLachlan, Fleer og 

Edwards, 2013). Allar námskrár byggja á mismunandi áherslum varðandi þekkingu og nám 

sem þau telja að gagnist barninu núna og í framtíðinni og hvað gagnast samfélaginu (Wood, 

2013). Námskrár aðlagast þeirri menningu sem er ríkjandi í því landi sem skólinn tilheyrir en 

fagnar þó menningu annarra barna sem og heimamenningu þeirra. Að auki þarf námskráin 

að innihalda praktíska hluti svo sem hvernig námsumhverfið er skipulagt, hvernig samskipti 
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eru viðhöfð meðal barna og starfsfólks, reglur, skipulag og starfsemi skólans. Það er 

mikilvægt að öllum börn finnist þau tilheyra, fái tækifæri til að vera með og að það sé stutt 

við þau í því sem þau geta orðið (McLachlan og fl, 2018).  

Að mínu mati erum við stafsmenn Jökulheima meira í stakk búin til að svara því hvernig við 

störfum og hvaða áherslur við viljum hafa. Þar að auki höfum við verið að skerpa á þáttum 

sem var þörf á og má þar nefna á hvaða hátt er hægt að fagna fjölbreytileikanum  í leik 

barna. Höfum við m.a. gert það með því að leikefni er orðið fjölbreyttara. Einnig er mjög 

mikilvægt að praktískir hlutir séu á hreinu því oft á tíðum finnst þeim sem hafa starfað lengi 

þeir orðnir sjálfsagðir en fyrir þeim sem nýir eru, eru þeir ekki eins sjálfsagðir. Því tel ég í ljósi 

þess að  starfsmannavelta er hröð að mikilvægt sé að hafa alla þá þætti sem við teljum 

mikilvægt að einkenni starfið okkar, skýra  í námskránni.  

Aðalnámskrá leikskóla er reist á sex grunnþáttum menntunar og gegnir hver þáttur sínu 

hlutverki þó svo að þeir skarist og séu  háðir hvor öðrum. Því geta skólar ekki eingöngu 

starfað eftir einum grunnþætti. Hugmyndin á bakvið grunnþætti menntunar er að þeir eigi 

að vera rauði þráðurinn í starfinu ásamt því að vera sýnilegir, þ.e. að þeir endurspeglist í 

starfsháttum skólanna, samskiptum og skólabrag. Vinnubrögð þeirra sem starfa innan veggja 

skólans eiga að mótast af grunnþáttum menntunar (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Eitt af 

markmiðum rannsóknarinnar var að grunnþættir menntunar væri rauði þráðurinn í starfinu 

og eiga þeir að vera samofnir og sýnilegir í starfinu. Tel ég að við séum á góðri leið með að 

efla starfið á þann veg að grunnþættir menntunar séu rauði þráðurinn. En námsumhverfið er 

nú byggt upp með það í huga að inntak grunnþáttanna er rauði þráðurinn og var það haft 

hugfast í öllu ferlinu. 
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6 Lokaorð 

Rannsóknin fjallaði um á hvaða hátt ég gæti stutt við uppbyggingu námsumhverfis í anda 

lærdómssamfélags á Jökulheimum. Skoðað var á hvaða hátt mín fagþekking gæti stutt við 

uppbygginguna og hvaða aðferðum ég gæti beitt við hana. Í  starfendarannsóknum er ekki 

vitað fyrirfram hvert ferlið fer eða hvaða lærdóm maður hlýtur af því. Mínar forhugmyndir 

voru að við myndum ná að byggja upp og bæta námsumhverfið og hafði ég trú á því frá 

upphafi eða þorði að vona að það tækist. Það sem kom mér hins vegar á óvart var hversu 

örugg ég gat verið í aðstæðum sem höfðu hrætt mig áður og hversu mikið ég styrktist sem 

fagmanneskja. Það að koma fram og vera í forystu hefur ekki verið mín sterkasta hlið hingað 

til. Í rannsóknarferlinu tókst mér vel að koma fram, miðla hugmyndum til samstarfsfélaga og 

leiðbeina þeim á faglegan hátt í vinnu um námsumhverfið.  

Vert er að taka það fram að þetta var alls ekki óttalaust ferli því ég hræddist það að 

mistakast. Ég óttaðist að leiða hópinn í ógöngur þar sem fólk treysti á mig. Því toguðust tvö 

öfl á, annars vegar mín óbilandi trú á að námsumhverfi leikskólabarna sé ein af 

grunnstoðunum í starfinu en með góðu skipulagi og góðum efnivið séu okkur allir vegir færir. 

Hins vegar var það hræðslan við að mistakast þegar allir treystu á mig og að þetta myndi ekki 

bera árangur. Hefur því ferlið verið mikill sigur, bæði fyrir starfsmenn Jökulheima og mig 

sjálfa sem faglegan leiðtoga. Mín ósk er sú að starfsmenn leikskólans, sem og aðrir sem lesa 

ritgerðina, hugi meira að námsumhverfi leikskólabarna og mikilvægi þess ásamt því að huga 

að gæðum starfsins. 

Mín fagþekking nýttist við að móta heildarsýn, fá fram hugmyndir hjá starfsmönnum og 

koma með hugmyndir, skipuleggja aðgerðaráætlun og fræða starfsmenn á fjölbreyttan hátt. 

Ég fann að það skipti máli að vera fyrirmynd og hvetja starfsfólkið áfram en einnig standa 

vörð um fagmennsku og faglega þætti sem þurfa að vera sýnilegir í starfinu og passa að 

ekkert yrði útundan. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að starfsmenn hafa sameinast um 

sýn á starfinu og farnir að ganga í takt. Þeir telja að verkefnið hafi lagt góðan grunn fyrir 

framtíðina, bæði í starfinu eins og það er í dag og að við getum byggt meiri þekkingu ofan á 

það sem er. Núna er möguleiki á að móta stefnu skólans og klára að vinna námskrána. 

Námsumhverfið hefur tekið stakkaskiptum og er aðgengi og skýrleiki sem ber þar helst af. 

Leikskólinn er vel búinn af efnivið og búnaði og vil ég meina að við séum framarlega í þeim 

málum. Mikið er spáð í fagurfræðilega  þætti sem ég tel einnig vera virðing við starf barna. 

Við höfum fundið lausn til þess að vera faglegri og auðveldað reyndari starfsmönnum að taka 

á móti nýju starfsfólki. 
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Það er greinilegur ávinningur rannsóknarinnar að starfsmenn eru farnir að spá meira í 

námsumhverfinu. Tel ég það sem sigur að starfið er orðið faglegra en áður. Auk þess er 

framtíðin björt fyrir leikskólann Jökulheima því með sterkan kjarna af starfsmönnum getum 

við gert allt og saman verðum við ein sterk heild. Þær spurningar sem vöknuðu upp hjá mér 

við gerð verkefnsins að afhverju væri ekki almennt unninn betri grunnvinna þegar er verið að 

stofna eða sameina leikskóla til dæmis ráðin sé einstaklingur til að sinna þessu verki samhliða 

leikskólastjóra. Því oft heyrir maður raddir að ekki gefist tími til að sinna ýmsum þáttum í 

leikskólastarfi. Spila þar eflaust margir þættir til dæmis fjöldi starfsmanna og/eða fjármagn.  

Það er von mín að gerðar verði fleiri rannsóknir á þessu sviði á Íslandi og horft verður í efla 

leikskólastigið. Einnig að skoða enn meira hvaða efnivið leikskólar eru að bjóða upp á því oft 

á tíðum er mikill samtýningur sem hefur verið gefinn á leikskóla og ekkert endilega nein 

hugsun á bakvið hvaða tilgangi efniviðurinn á að þjóna. Þó svo að sá efniviður þjóni sínum 

tilgangi en þurfa leikskólar þó að hafa gagnrýna hugsun. 
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Viðauki A: Spurningarammi 

Spurningarammi 

Var notaður til hliðsjónar í viðtölum. 

1. Ef við byrjum að ræða um viðhof þitt til leikskólastarfs og hvað er mikilvægt að leggja 

áherslu á að þínu mati getur þú sagt mér hvaða gildum þykir þér mikilvægast að fylgja í 

leikskólastarfi? 

2. Hvað dettur þér í hug þegar ég segi  námsumhverfi ? 

a. Viltu segja mér frá námsumhverfinu í leikskólanum okkar ? 

b. Hvað skiptir mestu máli í námsumhverfinu, (við skipulagningu þess)? 

3. Hvaða efniviður þykir þér mikilvægur ? 

a. Hvers vegna er þetta mikilvægur efniviður? 

b. Er eitthvað sem þér finnst að ætti ekki að vera hluti af efnivið í leikskóla?, jafnvel 

eitthvað sem má henda/losa okkur við  ? 

4. Hver er munurinn á opnum og lokuðum efnivið ? Telur þú að við höfum bæði opinn 

og lokaðan efnivið í leikskólanum okkar, og þá bæði úti og inni ? 

5. Telur þú að það sé svæði/rými fyrir börnin að vera í rólegheitum eða rólegum leik, 

hvað sérðu fyrir þér að börnin séu að gera þá þessum svæðum? 

a. Hvað með byggingarleik 

b. Hlutverkaleik 

c. Svæði til sköpunar 

6. Hvar er efniviðurinn staðsettur, spáið þið í hvað hentar hverju svæði?  

a. Ná börnin í efniviðinn sem þeim er ætlaður ? 

b. Eru börnin frjáls að nota þann efnivið sem þeim vantar eða er takmörkun? 

7. Hver ákveður hvaða efnivið á að nota ? 

a. Hver ákveður hvernig á að nýta efniviðinn ?  

b. Telur þú að við notum sömu orðræðu yfir efnivið og svæði ?  

c. Telur þú mikilvægt að við höfum sömu orðræðu ? 

8. Fagurfræði er það eitthvað sem þér þykir mikilvægt, spáið þið í það þegar kemur að 

námsumhverfinu ? 

a. Spáið þið í framsetningu á hlutum skilaboðum að þeir séu huggulega settir upp? 

9. Spáið þið í hvað hentar ákveðnum aldri eða út frá öryggiskröfum  

a. Er það sé nógu krefjandi? 

10. Nærumhvefið er einnig partur af námsumhverfi leikskólabarna, telur þú að 

staðsetning leikskólans sé góð?.  
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a. Hvaða staðir í nærumhverfinu notar þú/þín deild í starfinu, náttúruna og manngerða 

staði 

11. Drullusvæðið úti hvað finnst þér um það svæði, hvernig sérðu fyrir þér að við nýtum 

það?  

12. Býður námsumhverfið upp á að hafa rýmin breytanleg? 

a. Hvað með að vinna í litlum hópum 

b. Hvað með stóra hópa? 

13. Telur þú að námsumhverfið bjóði upp á samskipti milli deilda?  

a. Hvernig sérðu fyrir þér að við nýtum gangana ? 

14. Hvernig sérð þú fyrir þér að nota auka rýmin?, notar deildin þín auka rýmin ? 

a. Hvað finnst þér um efniviðinn sem er í auka rýmunum? 

i. Salnum 

ii. Listastofu 

iii. Bókasafni 

iv. Tónlistar og vísindaherbergið 

15. Hvað finnst þér vera hvetjandi, örvandi í námsumhverfinu okkar ? 

a. Hvað ef eh. í námsumhverfinu okkar ýtir undir að börnin séu að rannsaka og kanna ? 

b. Er eh. sem ýtir undir ímyndunarafl og forvitni ? 

c. Hvað telur þú að þau læri í umhverfinu okkar? 

d. Er svigrúm fyrir þau að þróa sínar hugmyndir? 

16. Telur þú að börnunum líði vel í námsumhverfinu okkar ? 

17. Hvað finnst þér um útisvæðið okkar? 

a. Er það öruggt? 

b. Krefjandi fyrir alla aldurshópa ? 

c. Fjölbreytt, út frá áhuga og hreyfingu? 

d. Hvað finnst þér vanta úti? 

e. Ögrandi hreyfingu? 

18. Námsumhverfið er það að bjóða upp á að börnin bjargi sér sjálf og efli 

sjálfbjargarviðleitini hvað þá sérstaklega ? 

19. Gefst börnunum tækifæri á að efla félagsleg tengsl? 

a. Fá þau tækifæri á að tala saman óáreitt frá fullorðnum  

20. Hvar í umhverfinu okkar fögnum við fjölbreytileikanum ? 

a. Menningu annara barna t.d 

b. Jafnrétti 

21. Telur þú að læsi sé sýnilegt í námsumhverfinu okkar og þá hvar ? 

22. Áreiti er eitthvað að því hjá okkur, hvernig er það framsett, er spáð í hvað við erum að 

setja og hvernig það er útlítandi og hver markmið með þessu áreiti er ? 
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23. Telur þú að stærðfræði og vísindi séu sýnileg í umhverfinu okkar 

a. Sbr. tölur, tákn og mynstur  

24. Hvað í námsumhverfinu okkar hvetur okkur til heilsueflingar  

25. Hvað í námsumhverfinu okkar hvetur okkur til vistvænna hugsana flokka rusl og svo 

framvegis ?  

26. Er eitthvað sem þú vilt bæta við? 

 

Bakgrunnsspurningar 

Nafn 

Aldur 

Starfsaldur 
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Viðauki B: Spurningarammi 

Spurningarammi 

1)      Hvaða áhrif eða breytingar á ykkur , starfsmannahópinn eða leikskólann hefur þetta verkefni 

haft? Hefur þátttaka í verkefninu haft einhver áhrif á ykkur, starfsmannahópinn eða 

leikskólann, jafnvel ýtt undir einhverjar breytingar? 

2)      Finnst ykkur að áherslur leikskólans endurspeglist í námsumhverfinu okkar og þá hvernig?  

3)      Hvernig sjáið þið áherslur Aðalnámskráar leikskóla endurspeglist í námsumhverfinu okkar ?  

4)      Á hvaða hátt ef einhvern finnst ykkur ég hafa stutt við ykkur og vinnuna við að skapa 

lærdómssamfélag um námsumhverfið ?   

5)      Hvað hefði mátt fara betur, er eitthvað sem ykkur finnst vanta ?  

6)      Hvernig sjáið þið fyrir ykkur framtíðna ? Mun verkefnið nýtast í framtíðinni? Í starfinu? 

Hverjum starfsmanni? Hópnum? Hvernig? 
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Viðauki C: Samþykki til þátttöku 

Samþykki til þátttöku 

 

Hornafjörður 11. mars 2019 

 

Rannsókn þessi er meistaraverkefni mitt í Menntunarfræði leikskóla við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Rannsakandi er Svava Kristín Þorsteinsdóttir og leiðbeinandi er Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir 

aðjúnkt við Háskóla Íslands. Markmið með rannsókninni er að finna sameiginlega sýn starfsfólksins á 

barnið, starfið og námsumhverfið. Jafnfram að ígrunda hvernig þessi rannsókn styrkir mig sem faglegan 

leiðtoga og eflt mig sem fagmann. Niðurstöður rannsóknarinnar munu nýtast starfsmönnum í að efla 

sína fagþekkingu, stefnumótun og námskrágerð. 

Í rannsókninni verður stuðst við rannsóknardagbók, viðtöl og vettvangsathuganir. Rannsakandi 

heldur rannsóknardagbók í ferlinu. Í viðtölunum segja starfsmenn frá hvað þeim þykir mikilvægast í 

starfinu með börnunum og hvaða sýn þeir hafa á barnið, starfið og námsumhverfið. Einnig ígrunda þeir 

hvernig grunnþættirnir endurspeglast í starfinu okkar. 

Ég rannsakandi heiti fullum trúnaði í garð þátttakenda og mun nota tilbúin nöfn í stað réttra 

sem og fær leikskólinn tilbúið nafn svo ekki sé hægt að rekja niðurstöður til þeirra. Gögnunum sem 

safnað verður eru í eign rannsakanda sem eftir að rannsókn líkur eyðir. Þátttakendur fá að lesa yfir 

niðurstöður áður en þær verða lagðar fram og hafa tækifæri til að leiðrétta og bæta ef þörf er á.  

Undirrituð samþykkir þátttöku sína í rannsókn þessari og hefur rannsakandi upplýst mig um hvert 

markmið rannsóknar er og hvað felst í því að vera þátttakandi 

Einnig get ég hætt og neitað þátttöku á öllum stigum rannsóknar 

Nafn Þátttakanda 

_________________________________________________________________________ 
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