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Ágrip
Markmiðið með þessari starfendarannsókn er að varpa ljósi á eigin starfshætti í skipulögðu
leikskólastarfi með það að leiðarljósi að gera þá lýðræðislegri. Á sama tíma, þróa ég og
ígrunda eigin starfskenningu með aðferðum starfendarannsókna. Hinar umræddar
skipulögðu stundir eru samverustundir og stöðvavinna, sem er nokkurs konar hópstarf í vali.
Ásamt því skoða ég það sem betur mátti fara í eigin kennsluháttum almennt. Hugmyndin
spratt af því að ég vildi auka gleði, virkni og þátttöku barnanna í skipulögðum stundum hjá
mér. Sem sérkennari var það ósk mín að öll börnin í fjölbreytilegum nemendahópnum væru
þátttakendur. Leiðsagnarkennari á vettvangi, sem ég kalla jafnframt rannsóknarvin,
aðstoðaði jafnframt við að ramma inn rannsóknarspurninguna í fyrsta af fimm
leiðsagnarsamtölum: Hvernig getur skoðun leikskólakennara á eigin starfsháttum bætt
lýðræðislega starfhætti hans í skipulögðu starfi?
Rannsóknin fór fram á tveim deildum í leikskóla á suðvesturhorninu sem starfar
samkvæmt hugmyndum og aðferðum Reggio Emilia. Þar dvaldi ég í sex vikur, sem skiptust
niður í fjórar lotur. Tvær lotur dvaldi ég á deild leiðsagnarkennara og hinar tvær á deildinni
sem ég starfaði á. Með því að skoða aðferðir starfsfólks á elstu deildinni og tileinkun þeirra
urðu framfarir í starfi á deildinni minni, deild barna sem voru árinu yngri. Megin niðurstöður
voru eftirfarandi: Efnið sem borið var fram þurfti að höfða til barnanna og að þau þurftu að
fá að hafa áhrif á efnisval og fá að taka þátt í að stjórna framgangi stundarinnar. Á deild elstu
barna voru starfshættir markvissari, starfsfólk var undirbúnara og búið að skipuleggja sig auk
þess sem meira rúm var fyrir lýðræði. Í ljós kom mikilvægi góðra samskipta og að varast
skyldi óhóflega kennarastýringu. Áralangt samstarf starfsfólks annarrar deildarinnar kann að
hafa haft áhrif, sú deild virtist farsælli í starfinu. Deildin sem meiri velgengni naut, hafði fylgt
hópnum frá fyrsta degi leikskólagöngu. Kaffitímar starfsfólks höfðu einnig áhrif auk annarra
atriða í dagskipulagi. Ýmis lítil en óvænt atriði komu fram, sem gátu gefið tóninn fyrir
framgang stunda. Eins og hvísla ef óróleiki gerði vart við sig í barnahópnum og skipulögð
verkaskipting kennara í samverustund.
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Abstract
The goal of this research paper is to illuminate on how a teacher´s view on democratic
teaching methods impacts his or her practice when organizing and implementing group
sessions in a preschool setting. At the same time, I observed and contemplated my own
working theory using the methodology of action research. These group sessions are mainly
circle time and organized groups, individually chosen each time. I also analyzed my work
habits and made drastic improvements. The idea arose from my desire to increase the
children’s joy, participation and engagement in groups. My research supervisor assisted in
forming my primary research question: How does a preschool teacher's understanding of his
or her own views impact his or her democratic practices in organized group sessions?
The research for this paper took place in two departments of a preschool in south-west
part of Iceland that follows the ideology of Reggio Emilia. I stayed there for six weeks, that
were divided into four sessions. For two sessions in one department, I was an observing the
practice under guidance from research my supervisor, who is also referred to as my critical
friend. In the other two sessions I implemented learned strategies in my own classroom. As
an observer in a department of slightly older children I was able to apply new practice skills
in my own department. The main findings were as follows: I found that the materials
presented in organized group sessions had to be more appealing to the children. They also
needed to participate in the choice of materials and be allowed to influence the progress of
the sessions. What I discovered was that the older children´s working methods were more
purposeful and department staff was better prepared and organized. There was more room
for democracy thus empowering the children to have more impact on the learning process.
My end goal was to implement better practice in organized sessions with the younger
children in my department and thus improve my democratic teaching skills. This paper also
discusses how the results of my research affected my working theory.
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1

Inngangur

Ég hef starfað í leikskóla síðan árið 2014 við sérkennslu. Sem sérkennari og stuðningur á
mörgum deildum með fjölda barna var tilfinning mín sú, að skipulagðar kennarastýrðar
stundir á borð við hópastarf eða stöðvavinnu gætu verið misjafnar að gæðum, jafnvel svo
mjög að börnin sýndu lítinn áhuga og nutu ekki stundarinnar. Þegar ég byrjaði sjálf að stjórna
stundum vildi ég auka gleði og áhuga barnanna í skipulögðum stundum hjá mér. Þær stundir
sem ég skipulagði, samverustund og stöðvavinna, voru misjafnar er litið var til þátttöku,
virkni og gleði barnanna.
Ég ákvað að skoða starfshætti mína og starfskenningu, með lýðræðið að
leiðarljósi. Skoðun og ígrundun færi fram og að lokum yrðu gerðar úrbætur. Gera má ráð
fyrir að aðrir kennarar geti staðið frammi fyrir svipuðum áskorunum. Með því að skoða
starfshætti sína gagnrýnið geta kennarar komist að rót ýmiss vanda ef þeir svo kjósa. Lýðræði
og mannréttindi eru lögbundin á Íslandi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) og
eru mér sérstakt áhugamál, enda hefur reynsla af sérkennslu haft sterk áhrif á starfskenningu
mína. Von mín var að með endurskoðun starfshátta minna gæti starf mitt orðið
lýðræðislegra og innihaldsríkara. Rannsóknir gefa eindregið til kynna að börn vilji hafa áhrif á
umhverfi sitt (Markström og Halldén, 2009). Þau hafa rétt á að láta raddir sínar heyrast og að
lýðræðislegir starfshættir kennara leiði til aukinnar þátttöku barnanna (Bae, 2009).
Rannsóknin var framkvæmd í febrúar 2018. Gagnaöflun fór fram á vettvangi, sem var
leikskóli á suðvesturhorninu. Þar starfaði ég á þeim tíma sem sérkennari og sinnti stuðningi
við einhverft barn. Ritgerðin var skrifuð á árunum 2019-2020. Í upphafi árs 2018 fór ég úr því
að sinna 100% stuðningi og hóf störf við hefðbundið deildarstarf í hálfu starfi með
sérkennslu. Það jók á fjölbreytileika starfsins að sinna sérkennslu ásamt því að stjórna
skipulögðum stundum og vera með börnum í leik og starfi. Sérkennarar stjórna almennt ekki
stundum eins og samverustundum og stöðvavinnu, en eru barninu sem nýtur stuðnings
innan handar. Við sérkennslu eru tækifæri til að vera áhorfandi og fylgjast vel með gengi
stunda.
Rannsóknin er starfendarannsókn. Framkvæmd starfendarannsóknar veitir þekkingu með
því að fylgjast með aðferðum, skoða, greina, ígrunda og skrá með athugunum á vettvangi
(Koshy, 2009). Því var ákveðið að skoða starfið í anda starfendarannsókna á tveim deildum,
deildinni sem ég starfa á og deild leiðsagnarkennara á vettvangi, til að sjá hvort aðferðir
mínar þörfnuðust ef til vill endurskoðunar við. Deildirnar eru nefndar deild eitt og deild tvö.
Á deild eitt fylgdist ég með starfinu og rannsóknarvininum Júlíu sem þar er deildarstjóri. Ég
dró þar lærdóm af og tileinkaði mér nýjar aðferðir sem samræmdust starfskenningu minni.
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Þessar aðferðir voru svo reyndar á deild tvö og vöktu þar athygli samstarfsfólks míns, sem
ákváðu að skoða hjá sér og ígrunda eigin kennsluaðferðir.

1.1 Markmið
Markmiðið með rannsókninni er að skoða hvernig ígrundun leikskólakennara á eigin
starfsháttum geti bætt lýðræðislega starfhætti hans í skipulögðu starfi. Hlustað sé á raddir
barna og þau verði glaðir, virkir þátttakendur. Var því upplagt að skoða gengi í mismunandi
stundum, auk þess að stunda sjálfskoðun í starfi. Eigin kennsluaðferðir í leikskóla eru
skoðaðar og speglaðar í aðferðum annarra kennara, í von um að þær verði lýðræðislegri, sem
leiði til virkari þátttöku barna í starfi. Börnin finni fyrir aukinni valdeflingu á sama tíma og
rannsakandi skoðar eigin starfskenningu. Til stendur að ég læri og tileinki mér viðhorf og
tækni sem gagnleg eru og henta starfskenningu minni. Megin inntak starfskenningar minnar
snýst um hvernig kennari ég vil vera og gagnrýna hvernig kennari ég er, á jákvæðum og
neikvæðum nótum. Fyrst og fremst með hreinskilnina og lýðræðið að leiðarljósi.
Í anda starfs míns við sérkennslu er hugmyndin ekki síður sú að starfið og samveran í
stundunum gangi sem farsælast með tilliti til þátttöku þvert á hópa. Leiðsagnarkennari innan
leikskólans, svokallaður rannsóknarvinur, aðstoðaði við að ramma inn
rannsóknarspurninguna í fyrsta af fimm leiðsagnarsamtölum. Rannsóknarspurningin er:
Hvernig getur skoðun leikskólakennara á eigin starfsháttum bætt lýðræðislega starfhætti
hans í skipulögðu starfi?
Eftirfarandi undirspurningar leiddu rannsóknina :
1. Hvernig birtist lýðræði í skipulagðri stund?
2. Með hvaða hætti hafa lýðræðislegir starfshættir áhrif á þátttöku?
3. Hvernig má sjá samspil lýðræðis, þátttöku, virkni og gleði?
4. Ef virkni, þátttaka og gleði barna skortir, hversu lýðræðislegir eru starfshættirnir?

1.2 Tilgangur
Tilgangurinn var að skoða og greina lýðræðislegar aðferðir í anda starfendarannsókna sem
gætu leitt til þess að bæta skipulagt starf á deildum eða gera gott starf betra, í stöðvavinnu
sem er hópastarf í vali og samverustundum. Helstu rökin að baki rannsókninni eru
eftirfarandi: Að bæta starfið og gera sér grein fyrir vanköntum í kennsluháttum. Eftir að hafa
ígrundað starfs- og kennsluhætti mína með gagnrýnum hætti, að íhuga úrbætur, gjarnan í
samráði við rannsóknarvin, til dæmis samkennara eða kennara deildarinnar. Að lokum að
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innleiða hugsanlegar úrbætur og taka eigin niðurstöðum fagnandi. Gengið er út frá þeirri
skilgreiningu að skipulögð stund sé góð, eða gæðastund þegar:
• Börn og kennarar koma saman og vinna að verkefnum eða njóti þess að vera saman
• Börn njóta þess að vera þátttakendur á eigin forsendum
• Börn eru virk, glöð og áhugasöm
• Börn taka þátt hvert á sinn hátt
• Verkefni eru við hæfi og áhugasvið og styrkleikar barna fá að njóta sín
Skipulagðar stundir eru stöðvavinna í vali og samverustund. Áskoranir inni á deildum geta
verið einstaklingsbundnar á hverri deild fyrir sig, enda leikskólabarn í hópnum einstakt og
hver starfsmaður sömuleiðis. Áhugavert gæti verið að sjá, hvort ígrundun á lýðræðislegum
starfháttum mínum hefði áhrif á gæði starfs á deildinni með áherslu á þátttöku barnanna,
virkni þeirra og gleði. Mig langaði að auka gleði, virkni og þátttöku allra barnanna með því að
ígrunda starfsaðferðir mínar með áherslu á hversu lýðræðislegar þær væru. Ég ákvað að
skoða sjálfa mig gagnrýnið þar sem lýðræði er mér sérstaklega hugleikið, hvort sem er í lífi
eða starfi. Því var ákveðið að lýðræðið yrði útgangspunktur þegar gæði starfsins væri
ígrundað. Þar sem aðrir leikskólakennarar hljóta að hafa sameiginlegan áhuga á framgangi
sínum í starfi og stundi sjálfsskoðun, kann efni rannsóknar að eiga erindi við fleiri. Endurtaka
mætti rannsóknina í öðrum aðstæðum og með önnur markmið, til dæmis með frjálsa leikinn
að leiðarljósi. Hér er gengið út frá því, að sé lýðræði viðhaft markvisst og meðvitað í starfinu
hafi það áhrif á þátttöku barnanna, virkni þeirra og gleði (Dewey, 1939; 1998; Bae, 2009).

1.3 Bakgrunnur rannsakanda
Við framkvæmd hinna ýmsu rannsókna þarf sá sem rannsakar að kíkja í eigin rann, ekki síst
þegar hann hefur sjálfan sig til skoðunar. Ég er uppeldis-og menntunarfræðingur með nánast
eingöngu reynslu af sérkennslu síðastliðin ár, eða þar til ég tók við starfi leikskólakennara á
deild ásamt sérkennslu. Starfsmaður með bakkalárgráðu sem sinnir stuðningi í leikskóla
getur kallað sig sérkennara. Sérkennari, sem sér um stuðning við börn í skipulögðum
stundum á borð við mig, fylgir barni eða börnum í margskonar stundum undir leiðsögn
mismunandi starfsfólks. Hann getur þróað með sér ákveðinn hæfileika til að fylgjast með
umhverfi sínu. Sérkennari er ekki stjórnandi í skipulögðum stundum, heldur einungis til
staðar fyrir þau börn sem þarfnast aðstoðar. Þegar barn með stuðning getur verið sjálfstætt í
verkefnum í lengri eða skemmri tíma hefur stuðningaðili tækifæri til að velta fyrir sér
aðferðum við kennslu. Sem stuðningsaðili gat ég fylgst með ólíku starfsfólki vinna með
barnahópum sem geta verið misjafnir, til dæmis í samsetningu vals frá einum degi til annars,
eða einni stund til annarrar. Starfskenning mín mótaðist vissulega af sérkennslunni.
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Ég er einnig foreldri þriggja barna með greiningar. Elsta barnið sem nú er fullorðið hefur
ADHD greiningu sem er ekki mjög hamlandi, tvö börn á unglingsaldri hafa
einhverfugreiningu, annað barnanna er talið hafa fremur djúpa einhverfu meðan hitt sýnir
vægari einkenni. Hið síðarnefnda hefur einnig ADHD greiningu og fremur hamlandi lesblindu
samkvæmt Logos prófi. Þegar ég þurfti að takast á við leik- og grunnskóla án aðgreiningar
ásamt sonum mínum, í kring um árið 2005, tók áhugasvið mitt og öll mín framtíðaráform Ubeygju.
Ég hafði alla tíð ætlað að verða lögfræðingur. Nám og gengi barnanna minna í leik- og
grunnskóla vakti sérstaka athygli mína á að læra kennslufræði. Ég lagði til hliðar laganámið
og hóf grunnskólakennaranám í Kennaraháskóla Íslands árið 2006. Vegna heilsubrests þurfti
ég að hætta námi í grunnskólakennarafræði. Ég venti síðar, þegar betur stóð á, kvæði mínu í
kross og endaði á að ljúka B.A. gráðu í uppeldis- og menntunarfræði árið 2014. Það hentaði
betur miðað við aðstæður. Að námi loknu hef ég starfað við sérkennslu í leikskóla á
suðvesturhorninu sem starfar í anda Reggio Emilia. Mikil áhersla er lögð á dagsskipulag og
faglegt starf í leikskólanum. Ég hóf svo nám í menntunarfræði leikskóla við Háskóla Íslands til
M.Ed. gráðu haustið 2017 ásamt fullu starfi.
Meðal þess sem hefur haft áhrif á starfskenninguna var verulega skert starfshæfni meðan
á grunnnámi stóð. Það tók mig langan tíma að ljúka B.A gráðu í uppeldis og menntunarfræði.
Það hafðist með jákvæðu hugarfari árið 2014. Ef eitthvað gekk ekki að óskum í náminu eða í
lífinu var markmiðið ávallt að finna nýja leið eða að prófa aftur. Meðal þess sem einkennir
starfskenningu mína er að virk og meðvituð vinna með lýðræði í barnahópnum auki gæði alls
starfs. Lýðræði er valdeflandi, eykur virkni barna, áhuga og þátttöku á forsendum hvers og
eins.

1.4 Uppbygging ritgerðar
Í inngangi er sagt frá tilurð verkefnisins og það reifað stuttlega frá upphafi til enda. Í
framhaldi af inngangi er greint frá tilgangi, markmiðum og uppbyggingu verkefnisins. Einnig
verður greint frá bakgrunni rannsakanda, því þegar rannsakandi er eigið viðfang skiptir máli
hver hann er og hvaðan hann kemur. Annar kafli greinir frá fræðunum sem rannsóknin byggir
á. Lýðræði í leikskólastarfi er þar efst á baugi. Þar er byrjað á Aðalnámskrá leikskóla sem
bindur meðal annars í lög lýðræði í leikskólum auk alþjóða samþykkta sem Ísland er aðili að.
Gerð er grein fyrir rannsóknum sem byggja á lýðræði í leikskólum, kennarastýringu í
skipulögðum stundum og greint er frá leiðsagnarkennara á vettvangi sem kallaður er
rannsóknarvinur. Í lok kaflans er starfskenning til umfjöllunar. Í þriðja kafla er
umfjöllunarefnið rannsóknin sjálf, fræðilegur bakgrunnur og aðferðafræði, viðfangsefni,
þátttakendur og gagnaöflun. Gögnin eru byggð á rannsóknardagbók, viðtölum við
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leiðsagnarkennara á vettvangi, ljósmyndir og myndbönd og vettvangsrannsókn. Þriðja kafla
lýkur svo á greiningu gagna og úrvinnslu. Fjórði kafli inniheldur niðurstöður rannsóknarinnar.
Þar er eru þrír meginkaflar, stöðvavinna, samverustundir og þróun starfskenningar. Síðast en
ekki síst eru umræður og lokaorð.

14

2

Lýðræði, þátttaka, valdefling og virkni leikskólabarna

Annar kafli rannsóknarinnar fjallar um fræðilegan bakgrunn hennar. Fyrsta umræðuefnið er
lýðræði í leikskólastastarfi. Tengt er við Aðalnámskrá leikskóla og þann grunnþátt menntunar
sem snýr að lýðræði og mannréttindum. Lýðræðislegar kennsluaðferðir koma til tals og að
lýðræði leiði til þátttöku samkvæmt rannsóknum. Því næst er kennarastýring í skipulögðum
stundum til umfjöllunar og að lokum mikilvægi þess að hlusta á raddir barna. Mikilvægi
víðs samskiptamynsturs milli kennara og barna kemur víða við sögu í fræðilegum hluta
verkefnisins. Síðast en ekki síst er starfskenning til umræðu ásamt fagmennsku kennara.

2.1 Lýðræði í leikskólastarfi
Lýðræði í leikskólanum er lögbundið. Aðalnámskrá leikskóla (2011) gerir ráð fyrir því að
„börn og ungmenni læri til lýðræðis með því að læra um lýðræði í lýðræði.” Þar er sömuleiðis
gert ráð fyrir þátttöku barna í leikskólastarfi með raunverulega möguleika á að hafa áhrif á
umhverfi sitt. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla eru grunnþættir menntunar sex, þeir hafa
innbyrðis tengingu og eru hver öðrum háðir. Gagnrýnin hugsun, lýðræðislegt gildismat,
vísindalega studdar niðurstöður og viðhorf eiga sér rætur í öllum grunnþáttum menntunar
(Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Einn þeirra er lýðræði og
mannréttindi.
Í framtíð og nútíð leikskólabarna á Íslandi felst að búa í lýðræðislegu þjóðfélagi og njóta
mannréttinda. Leggja skal rækt við gagnrýna hugsun barna, styðja þau í hugðarefnum sínum
og taka tillit til styrkleika hvers og eins. Skólanámskrár hvers skóla byggja á grunnviðmiðum
Aðalnámskrár (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Samkvæmt Barnasáttmála
Sameinuðu þjóðanna hafa börn sjálfstæðan rétt á því að tjá sig og hafa áhrif. Hann var
fullgiltur fyrir Íslands hönd að þjóðarrétti árið 1992 en ekki lögfestur með sjálfstætt ígildi laga
fyrr en 2013. Efnislegar reglur hans fela í sér að börn eiga rétt á vernd, þátttöku og
umönnun. 12. grein Barnasáttmálans felur í sér rétt barna til áhrifa og að láta skoðanir sínar í
ljós (Þórhildur Líndal, 2007).
Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur Kristjánsson fjalla um lýðræði og þátttöku barna í
rannsókninni Þátttaka barna í ákvarðanatöku í leikskólastarfi (2013). Niðurstöður þeirra gefa
til kynna að Reggio Emilia hugmyndafræðin, sem einkennir starfið á vettvangi rannsóknar
þeirra, hafi haft þau áhrif að lýðræði og þátttaka barna væri meiri en algengt er í leikskólum.
Þau flokka þátttöku barna í ákvörðunartöku eftir stigum, frá einu upp í sjö eftir þátttökustiga
Roger Hart frá 1992 og út frá þeirri greiningaraðferð þótti lýðræði og þátttaka barna vera í
efstu tveim þrepunum. Þessi rannsókn getur gefið til kynna að hugmyndafræði Reggio Emilia
sé í eðli sínu lýðræðisleg. Baldur og Guðrún telja sömuleiðis að inntak slíks lýðræðis felist
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einkum í því að hver einstaklingur hafi rétt á að láta rödd sína heyrast, þar með skoðanir og
viðhorf (Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 2013).
Hin ítalska Reggio Emilia hugmyndafræði varð til um miðja síðustu öld. Gengið er út frá,
samkvæmt stefnunni, að börn hafi 100 mál, sem hinir fullorðnu taki síðar af þeim og að á
fullorðinsárum standi börnin uppi með einungis einn tjáningarmáta, hið mælta mál. Hvatt er
til fjölbreytilegra tjáningarleiða og kennsluaðferða sem séu til þess fallnar að viðhalda hinum
margslungnu tjáningarleiðum barna, 100 málunum (Malagucci, 1998).
Könnunaraðferðin kemur við sögu í rannsókninni. Könnunaraðferðin helst gjarnan í
hendur við aðferðir og hugmyndafræði Reggio Emilia, en er í raun bandarísk kennsluaðferð
sem hefur öðlast vinsældir innan leikskóla sem vinna samkvæmt hugmyndafræðinni.
Tilgangurinn er að miðla þekkingu til barna á þeirra forsendum. Könnunaraðferðin byggist á
þemavinnu þar sem hlutverk kennara er fyrst og fremst að byggja ofan á þekkingu barna á
ákveðnu viðfangsefni sem þau hafa áhuga á, eða leggja inn þau viðfangsefni þar sem börnin
geta haft áhrif á framhaldið (Helm og Katz, 2001).
Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007), fjallar um lýðræðið á eftirfarandi hátt: „Nám byggt á
lýðræði hefur beina vísan í innihald hugtaksins og hvað það í raun felur í sér, til þess að
einstaklingur búi yfir hæfni til þátttöku í lýðræðislegu samfélagi.“ Lýðræði á heimilum, í skóla
og í samfélaginu er hornsteinn lýðræðislegs uppeldis og mótunar barna. Sigrún lítur svo á að
lýðræði feli í sér nám en sé ekki einungis byggt á námi. Því má ætla að lýðræðislegir
starfshættir kennara endurspeglist í lýðræði meðal barnanna. Þau er líklegri til að taka tillit
hvert til annars. Þetta skapar einingu, bæði í barnahópnum og milli barna og kennara. Einnig
virðingu og samvinnu.

2.2 Lýðræði leiðir til þátttöku
John Dewey (1939; 1998) fjallar mikið um lýðræði og þátttöku í skrifum sínum. Hann telur að
sú ákvörðun að haga lífi sínu með lýðræði að leiðarljósi birtist í daglegum athöfnum og
lífsmáta. Viðhorf hins lýðræðislega þenkjandi einstaklings endurspeglast í vilja hans til
samfélagslegrar þátttöku, sem leiðir til samvinnu. Að mati Dewey er samvinna „ómetanleg
viðbót við lífið,“ þótt að um samkeppni geti verið að ræða. Ágreiningur á milli lýðræðislega
hugsandi aðila getur leitt til samkomulags eða orðið grundvöllur að sameiginlegum
markmiðum. Í leikskólastarfinu koma fram mörg mismunandi sjónarmið og jafnvel
ágreiningur. Lýðræðið leiðir til þátttöku, sem leiðir af sér samvinnu sem hlýtur að gera góða
skipulagða stund enn betri.
Berit Bae (2009) tengir einnig saman lýðræði og þátttöku og telur að lýðræði geti leitt til
þátttöku. Lýðræði er ekki einungis lögbundinn réttur barna hérlendis heldur víðar í
vestrænum samfélögum, til dæmis í Noregi. Því eru tengsl og samskipti kennara og barna
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mikilvæg, ekki einungis í lagalegu tilliti. Viðhorf leikskólakennara þurfa að
endurspegla aðalnámskrá og aðra kennslufræði. Kennarar þurfa að hafa skilning á
tengslamyndun og samskiptum innan leikskólans, til dæmis hvaða samskiptamáti ýtir undir
sjálfstæði barna, sjálfsvirðingu og trú á sjálf sig. Gagnkvæm viðurkenning kennara og barna
byggist á gagnkvæmu jafnræði, við verðum meðvituð um okkur sjálf og sjálfstæði okkar í
gegn um viðurkenningu annarra. Í grundvallarviðhorfinu felst, að barnið sé viðurkennt sem
einstaklingur sem hefur rétt á eigin upplifun, reynslu og fyrirætlunum í tengslum við eigin
athafnir. Kennari sem ætlar sér að ígrunda og endurskoða eigin starfshætti gæti vel tileinkað
sér viðurkenningarhugtak Bae.
Clark (2005) tekur í sama streng. Hún leggur áherslu á að börn hafi rétt á að hlustað sé á
þau fordómalaust, enda geta fullorðnir lagt merkingu í orð barna sem á ef til vill ekki rétt á
sér. Mosaic aðferð Clark var þróuð í Englandi 1999 og hefur verið notuð síðan í tengslum við
Reggio Emilia hugmyndafræðina. Tilgangur hennar er að láta raddir barna heyrast, enda eitt
megininntak Reggio stefnunnar að börn hafi 100 mál, sem fullorðnir taki frá þeim. Með því
að setja börnunum of fastar skorðu bæli fullorðnir aðrar tjáningarleiðir þær sem þeir telja
hefðbundnar. Eins og til dæmis mælt mál. Námsumhverfi barna skiptir afar miklu máli og er
jafnframt þriðji kennarinn (Malagucci, 1998). Mosaic aðferð Clark byggist á að viðurkenna og
stuðla að því að styrkleikar barna fái að njóta sín. Börn eru álitin hæf og sjálfstæð með eigin
skoðanir og eiga að geta haft áhrif á umhverfi sitt. Valdefling barna er grundvallaratriði eigi
raddir þeirra að heyrast. Talið er vænlegt til árangurs að hafa lýðræði að leiðarljósi í
leikskólastarfi, svo börn læri að tileinka sér það frá unga aldri. Ung börn eiga auðvelt með að
læra af umhverfi sínu og tileinka sér nýja þekkingu sem þau læra síðar að beita sem
þátttakendur í lýðræðislegu samfélagi fullorðinna (Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís
Garðarsdóttir, 2008).
Þátttökuhugtakið felur, eðli málsins samkvæmt, ekki einungis í sér viðveru á svæði þar
sem starf með börnum á sér stað, heldur og í hlutdeild barna og virkni. Þátttaka felst þar af
leiðandi í að barnið taki beinan þátt á eigin forsendum. Munurinn á því að vera einungis til
staðar þar sem nám og kennsla fer fram nægir ekki til að vera þátttakandi, því þátttakandi
nýtur huglægrar upplifunar. Virðing, virk þátttaka og áhugi eru lykilatriði (Snæfríður Þ.
Egilson, 2016). Til þess að skipulagðar samverustundir leikskólabarna verði áhrifaríkar þarf að
ríkja gagnkvæmur áhugi, virk þátttaka og virðing milli barna og kennara. Að vera til staðar
gerir börn ekki sjálfkrafa að virkum þátttakendum samkvæmt kenningum um þátttöku,
heldur þarf einnig til hlutdeild í starfi. Börn þurfa að upplifa að tekið sé tillit til hugmynda
þeirra og skoðana. Rannsóknir benda til þess að börn vilji hafa áhrif á starfið í leikskólanum,
vera áhrifavaldar en ekki hlutlausir þiggjendur (Markström og Halldén, 2009). Þátttaka barna
er forsenda náms þeirra í leikskólanum. Þegar börn finna tilgang og gleði líður þeim vel. Sé
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hægt að tryggja þátttöku barnanna á forsendum hvers og eins er líklegt að þau njóti
skipulagðra stunda.
Til að börn finni fyrir valdeflingu í gegnum þátttöku þarf að finna sjónarmiðum þeirra
farveg. Sýn barna getur tengst menningu þeirra, deginum í dag eða því sem þau hafa áhuga á
hverju sinni. Valdefling felst einnig í því að raddir þeirra heyrist. Þegar börn finna að þau hafi
vald, virðist það vera í eðli þeirra að deila því sín á milli, eins og þau myndu deila leikfangi
eða síðustu smákökunni. Þegar kennarar skipuleggja starf barna mega hinir fullorðnu ekki
láta eigin sýn á barnæskuna trufla sig. Sýn þeirra getur falist í því að einblína um of á hvers
konar framtíðarborgarar börn eiga að verða að þeirra mati. Kennarar verða að gæta þess að
missa ekki sjónar á barnæskunni sem innihaldsríku æviskeiði, sem einkennist af líðandi
stund (Corsaro, 2003). Sé skipulagðri stund stýrt með kenningar Corsaro í forgrunni eykur
það líkur á góðri skipulagðri stund. Augnablikið er raunveruleiki hvers barns. Börnin þurfa að
finna fyrir valdeflingu í gegn um eigin þátttöku.
Áhrif barna á starf í menningar- og menntunarlegu samhengi byggir á samvinnu þeirra
við kennara og áhrif á nánasta umhverfi. Það er þetta samspil sem leiðir til lýðræðis að mati
Rogoff (2007) og félaga. Tala má um starfsanda skóla sem sameiginlegt samspil milli barna og
fullorðinna. Börnin þurfa að vera órjúfanlegur hluti af stefnumótun til að geta talist
raunverulegir þátttakendur. Ef menntun barna og menning þeirra haldast ekki í hendur
skortir þau undirbúning til að verða virkir þátttakendur í því samfélagi sem þau tilheyra að
lokinni skólagöngu. Ganga má út frá því að áhrif barna á starf sitt á skólagöngu sé lykillinn að
lýðræðislegum vinnubrögðum í leikskólastarfi. Aðalnámskrá leikskóla (2011) mælir fyrir um,
að leikskólabörn á Íslandi hafi rétt á þátttöku í leikskólastarfi. Námskrá um starfshætti
(Rogoff, o.fl., 2007) felur í sér að litið sé svo á að börn finni fyrir valdeflingu og að virk
þátttaka aukist.

2.3 Kennarastýring
Flestir leikskólar, er líklega óhætt að fullyrða, starfa eftir dagsskipulagi. Samverustundir og
annað skipulagt faglegt starf, eins og stöðvavinna eða hópastarf, eru jafnan fastir liðir í
dagsskipulagi. Í samverustundum setjast börn niður með kennara og hlusta til dæmis á sögu,
syngja eða borða ávexti. Hópastarf getur til dæmis verið listrænt starf, hreyfing, útivera eða
annað slíkt. Ef kennari ákveður að fara með börn í listasmiðju til að vinna verkefni sem hann
sjálfur hefur ákveðið, er svigrúm barna til áhrifa líklega lítið. Þar sem hin svokallaða
stöðvavinna er viðhöfð á vettvangi þessarar rannsóknar má ef til vill líta svo á, að rýmið sem
börnin þar hafa til að velja sé meira en barns sem á að vera á ákveðnum stað með föstum
hóp og ákveðnum kennara.
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Rannsóknir benda til þess að þótt svo að kennari telji sig meðvitaðan um lýðræði í
skipulögðu stundunum sínum, til að mynda samverustundum, geti kennarastýring hindrað
framgöngu lýðræðis á forsendum barna. Það hamlar þátttöku barnanna á þeirra eigin
forsendum. Forsendur barnanna til að hafa áhrif á starfið séu þar af leiðandi brostnar
(Emilson , 2007). Emilson og Folkeson (2004) telja að kennarastýring geti verið með tvennum
hætti. Annars vegar ströng og hins vegar létt. Létt kennarastýring felur í sér aukna möguleika
barna til að hafa áhrif í umhverfi, sem annars einkennist ekki af lýðræði eða innleggi barna.
Kennari er vakandi fyrir umhverfi sínu, vilja barnanna og bregst við óskum þeirra og
innleggjum. Ströng kennarastýring ræðst af reglum kennarans.

2.4 Samskiptamynstur
Samkvæmt kenningum Bae (2009) hafa börn lítil áhrif á skipulagðar stundir, til dæmis
samverustundir. Þau vilja oft tjá sig á margvíslegan hátt en eru oft stoppuð af. Kennurum
hættir til að nota lokaðar þekkingarspurningar til að halda stjórn, en oft ómeðvitað. Til að
kennari sé fær um að vera opinn og staðfesta upplifanir barna er nauðsynlegt að viðkomandi
hafi ákveðna sýn á sjálfan sig. Kennari þarf að gæta þess að skilja á milli upplifana úr eigin
veruleika og barnanna. Kennari á að setja sig í spor barnanna, ekki ætlast til að þau geti sett
sig í hans stöðu. Verkefni leikskólakennarans eru meðal annars að flytja mikilvæg viðhorf og
gildi til barna, til dæmis lýðræðisleg gildi, jafnrétti, virðingu, samkennd og
tillitssemi. Bae (2009) fylgdi tveim leikskólakennurum og 14 börnum á aldrinum 3-6
ára, eftir í eitt ár. Meðal rannsóknargagna Bae voru myndbönd. Myndbandsupptökur í
ólíkum aðstæðum gáfu til kynna þrjú mismunandi samskiptaþemu, sem einkenndust öðru
fremur af framkomu kennaranna. Samskiptaþemun sem mátti sjá eru svokölluð þröng og víð
samskiptamynstur. Stundir voru almennt stýrðar, óstýrðar og lítið stýrðar.
Vítt samskiptamynstur gaf til kynna hagnýta samvinnu, gáska, glens og grín, þrátt fyrir að
skýr mörk væru sett. Framlag barna var virt í samskiptum, einnig einstaklingsbundin tjáning.
Börn voru spurð opinna spurninga í stað lokaðra spurninga sem eingöngu mátti svara með
samþykki eða neitun. Leikrænir tilburðir og frumkvæði voru gagnkvæm og
skólaandi jákvæður, leyfi var til staðar til að mistakast. Í framlagi kennara var áherslan á
hvert athygli barnanna beindist. Þeir voru opnir fyrir heildarboðskiptum barnanna, yrtum
sem óyrtum, líkamsstöðu og fleiru. Þeir spurðu tiltölulega fárra spurninga og lögðu ekki
áherslu á eitt lokað eða rétt svar.
Þröngt samskiptamynstur lýsti sér sem svo í framlagi kennara: Samskipti og viðbrögð við
frumkvæði barna voru óútreiknanleg og ómarkviss. Næmi þeirra fyrir heildarboðskiptum
barna, til dæmis óyrtum, skorti. Samtöl voru kennarastýrð og gátu innihaldið niðurlægjandi
athugasemdir. Þeir voru síður leikrænir í tilburðum. Framlag barna fól í sér að svara já og nei
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spurningum kennara ásættanlega. Börnin spurðu færri spurninga og minna rými var fyrir
frumkvæði. Þau drógu sig fremur út úr æðstæðum. Viðbrögð við hugsunum og tilfinningum
barna voru líklega neikvæð. Kennarar með vítt samskiptamynstur iðkuðu fremur sjálfsrýni og
bjuggu yfir hæfninni til að setja sig í spor annarra. Þröngt samskiptamynstur virtist draga úr
möguleikum beggja aðila til tjáningar og skapaði takmarkað rými til að deila með öðrum
hugmyndum og fá staðfestingu. Það er mikilvægt að velta fyrir sér ríkjandi samskiptamynstri
þegar kennari skoðar starfshætti sína. Hann þarf að velta því fyrir sér hvort rúm sé fyrir
skoðanir og þarfir barnanna og hvernig eigin framkomu er háttað er hann stjórnar
skipulagðri stund.
Tengsl leikskólakennara og barna hefur áhrif á líðan og gengi barna í leikskólum (Sigrún
Aðalbjarnardóttir, 2007). Sigrún telur að góð samskipti séu grundvöllur þess að leikskólabörn
treysti kennurum sínum og líði vel í leikskólanum. Meðal þess sem góður kennari gerir er að
hann hlustar, sýnir virðingu, er hlýr og viðmót hans er jákvætt, hann er umhyggjusamur og
skemmtilegur. Samskipti, góð eða slæm, leggi því línurnar fyrir gæði alls starfs og má ætla að
skipulagt starf sé þar með talið.

2.5 Sjónarmið og raddir barna
Fullorðið fólk, til dæmis kennarar í leikskólum, eru í ákveðinni valdastöðu gagnvart börnum.
Það birtist til dæmis í því hvernig þeir bregðast við tjáningu barna og gagnvart upplifun
barnsins af sjálfu sér. Hinn fullorðni hefur skilgreiningarvald á því hvernig hann bregst við og
orðar athafnir barna og upplifanir, við hverju hann bregst og hverju ekki. Barnið er háð
hinum fullorðna og valdastaða er ójöfn. Viðurkenningarhugtak Bae (2009) byggist á
skilningi. Sá skilningur byggist á því hvernig börnum tekst að lifa sig inn í hugarheim annarra
og felur í sér að ná tökum á merkingu og fyrirætlunum, út frá sjónarhóli sérhverrar
manneskju. Börn skapa merkingu með athöfnum frá fæðingu og athafnir sem virðast
merkingarlausar eru það sjaldnast. Nauðsynlegt er að spyrja sig hvaða þýðingu hefur
athöfnin fyrir barnið, hvaða upplifun liggur að baki og hvaða tjáning.
Hlustun er mikilvæg til að skilja aðra út frá þeirra sjónarhorni. Auðvelt er að heyra
einungis það sem hentar hverjum kennara í aðstæðum hverju sinni. Í leikskólanum er
mikilvægt að hlusta á heildarboðskiptin og staðfesta það sem hlustað er á. Staðfesting í
samskiptum byggir á skilningi og hlustun, að við munum að barnið á rétt á eigin upplifun og
tilfinningum. Staðfestingin er ekki hrós eða jákvæð viðbrögð sem byggjast á mati, enda getur
mat í samskiptum fullorðinna og barna viðhaldið valdastöðu hins fullorðna. Það er vænlegt til
árangurs að kennari noti opnar spurningar, sé spyrjandi og viðurkennandi. Hann hugi að
líkamstjáningu og tón í rödd. Við þurfum að vera opin og láta af stjórn til að skilja aðra (Bae,
2009).
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Áhrif og raddir barna eru lykilhugtök í rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur (2012). Hún
telur að börn eigi að koma að áætlunargerð og skipulagi leikskólastarfs sem sýnilegir
þátttakendur og tiltekur áður upptalin lagaleg réttindi barna. Tilhneigingin til að vernda börn
í stofnanavæddu uppeldi leikskólans geti orðið til þess að hefta þau í eigin þekkingar- og
ævintýraleit. Með virkri hlustun á raddir barna og virðingu fyrir óskum þeirra má gera
leikskólastarfið barnmiðaðra og það getur höfðað betur til þeirra. Hafa ber í huga, að þrátt
fyrir að börn séu valdaminnstu hagsmunaaðilarnir í leikskólanum, hafi þau langmestu
hagsmunanna að gæta. Lýðræði í leikskólanum getur takmarkast af of bundnu vali, börn hafi
gjarnan val um leik á leiktíma en það sem í boði er hverju sinni geti verið takmörkunum háð
(Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009, bls. 219-221). Kennari sem ígrundar sína eigin
lýðræðislegu starfshætti verður að velta fyrir sér mikilvægi spennandi valkosta, sérstaklega
þegar skipulagt faglegt starf er val. Í sumum leikskólum er listasmiðja á mánudögum eða
íþróttir á fimmudögum á ákveðnum tíma. Á vettvangi þessarar rannsóknar er það svo að
margvíslegar stöðvar eru í boði alla daga fyrir hádegi og því sérlega mikilvægt að kostirnir í
boði séu ákjósanlegir svo hvert barn geti fundið sér áhugavert verkefni við hæfi.
Vygotsky (1978) taldi nám samfélagslega afurð og að nám fælist í umhverfi
barna. Félagsmótun og menning væri ríkjandi þáttur í uppeldi þeirra og mótun sem
einstaklinga. Hann leit svo á að börn færu í gegnum þroskastig, e.zone of proximal
development, þar sem hlutverk kennara og uppalenda barna fælist í því að hvetja þau áfram
til að takast á við sífellt meira ögrandi viðfangsefni eftir því sem þeim færi fram með aldri og
þroska. Sjá má áhrif Vygotskys í Reggio Emilia hugmyndafræðinni, því hún boðar að
umhverfið sé þriðji kennarinn (Malagucci, 1998). Hafa þarf í huga að valkostir, til dæmis í
stöðvavinnu, verða að fylgja áhuga og þroska barnanna. Þegar skipulögð stund er undirbúin
þarf að taka mið af því að verkefni sem eitt sinn þóttu spennandi eru það ekki endilega
lengur.

2.6 Starfskenning kennara
Í starfskenningu felst að gera sér grein fyrir því hverskonar kennari maður er og hverskonar
kennari maður vill vera. Hafdís Ingvarsdóttir (2004) talar um „persónulegar kenningar
kennara um starf sitt.“ Hún lítur svo á að reynsla, einnig lífsreynsla, persónulegir eiginleikar,
áhugamál og menntun hafi áhrif á starfskenningu. Fátt hefur haft jafn mikil áhrif á eigin
starfskenningu en að gera starfendarannsókn, séu gögnin skoðuð fordómalaust á gagnrýninn
hátt blasa kennsluhættir og aðferðir við. Hafdís Guðjónsdóttir (2004) talar um „faglega
starfskenningu”, en það „byggir á samspili framkvæmdar (þess sem kennarar gera),
fræðilegrar þekkingar (hvernig kennarar skilja eða tengja við fræðin það sem þeir gera) og
siðferðilegra gilda (hvers vegna þeir gera það sem þeir gera).“ Hún telur fagmennsku kennara
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og fræðilegan skilning vera afurð náms undir áhrifum eiginleika og persónu hvers og eins.
Samstarfsfólk, vinnuumhverfi, menning og bakgrunnur móta starfskenningu meðal annars.
Jafnframt eru vísbendingar um að kennarar hafi látið það undir höfuð leggjast að hafa áhrif á
starf sitt með þátttöku í stefnumótun og skólaþróun. Slíkt getur komið niður á fagmennsku
þeirra (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, bls. 33).
Fagmennskan er mér hugleikin. Margar hugmyndir og kenningar eru til um fagmennsku.
Ein þeirra er kenning Bayles (1981) um fagmennsku í þröngum skilningi. Stigin eru þrjú:
tímafrek menntun og þjálfun, að þekkja og skilja efnið sem viðkomandi hefur sérhæft sig í og
að fagmaðurinn geti veitt sérhæfða þjónustu byggða á starfsreynslu (Sigurður Kristinsson,
2013). Velta má fyrir sér hversu mikilvæg fagmennskan sé fyrir kennarastéttina, sama hvaða
skólastigi kennarinn tilheyrir. Allir kennarar geta fallist á að þeir vilji vera faglegir þótt hver og
einn kennari hafi sína starfskenningu. Ólíkur bakgrunnur hvers og eins hefur áhrif, sérhæfing
kennara er á breiðum grundvelli og menningarmunur getur verið á. Jafnvel geta áhugamál
eða persónulegar skoðanir haft áhrif á starfskenningu kennara (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004).
Sjálfsrýni fagmanna í leikskólastarfi er nauðsynleg til þess að lýðræði skili sér inn í starfið.
Þegar kennari skoðar sjálfan sig og ígrundar starf sitt er líklegt að starfshættir verði
lýðræðislegri og starfið í leikskólanum einnig þar af leiðandi. Við slíka ígrundun standa
kennarar frammi fyrir bláköldum veruleika eigin starfshátta (Bae, 2010; Erla Ósk Sævarsdóttir
og Kristín Karlsdóttir, 2016). Tilviksrannsókn Erlu Óskar Sævarsdóttur og Kristínar Karlsdóttur
(2016) varpar ljósi á starfssýn starfsfólks á ónefndri leikskóladeild. Starfsfólkið ígrundaði og
þróaði eigin starfshætti með tilliti til þess að börnin væru virkir þátttakendur í starfi sínu í
leikskólanum og hefðu áhrif á umhverfi sitt. Í ljós kom að starfsfólkið áttaði sig á að stýring
þeirra í starfi væri fremur einkennandi, sem drægi úr tækifærum barnanna til að hafa áhrif
og þar af leiðandi valdeflingu þeirra (Brooker, 2011).
Starfsfólkið las fræðigreinar og tók í framhaldi af því faglega umræðu sem leiddi til
úrbóta. Niðurstaðan var meðal annars að dreifa valdinu til barnanna og draga úr stýringu í
starfi. Niðurstöðurnar gefa til kynna að með því að íhuga eigið starf getur kennari áttað sig á
að starfshættir hans geta, ómeðvitað, haft óæskileg áhrif á starf hans með börnum. Kennslan
getur einkennst af stýringu og skort lýðræðislega tilburði. Réttur barna til að tjá sig og hafa
áhrif á umhverfi sitt er óumdeildur (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011; Emilson og
Folkeson, 2004; Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012; Þórhildur Líndal,
2007). Ef tilhneiging kennara er sú að verða formfastir og stýrandi, sé það í raun skylda þeirra
sem fagmanna að líta inn á við reglulega samkvæmt lögum.
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3

Rannsóknin

Í þessum kafla er gerð grein fyrir aðferðafræðinni á bak við starfendarannsóknir. Þá er
rannsóknarvinur á vettvangi kynntur til sögu. Að því loknu er rætt um vettvang, viðfangsefni
og þátttakendur kynntir og þátttaka barna í rannsókninni rædd. Því næst er viðfangsefni
rannsóknarinnar útlistað. Kaflanum lýkur á þeim rannsóknargögnum sem byggt er á;
rannsóknardagbók, samtölum við rannsóknarvin, myndbandsupptökur, ljósmyndir og síðast
en ekki síst, gagnagreiningu.

3.1 Starfendarannsóknir
Starfendarannsóknir snúa að rannsakandanum sjálfum, eru upplýsandi, leysa vanda eða taka
á áskorunum. Þær má stunda í fyrir fram ákveðnum aðstæðum, snúast um umbætur, fela í
sér greiningu, ígrundun og mat. Niðurstaða starfendarannsóknar getur verið lausn fyrir aðila
með sama eða svipaðan vanda (Koshy, 2009). Samkvæmt Koshy er eitt af lykilatriðum
gæðakennslu eru möguleikar kennarans sjálfs til að stíga til baka og skoða sjálfan sig og starf
sitt. Með því að stunda sjálfskoðun í anda starfendarannsókna má þróa sig í starfi og ígrunda
starfskenningu sína. Starfendarannsókn mín útheimtir þátttöku rannsakanda en getur
jafnframt verið tækifæri til að vera athugandi. Ég velti vel fyrir mér hvers vegna ég vildi skoða
þetta efni, hvort rannsóknin væri framkvæmanleg og leitaði að fræðilegum heimildum. Í
framhaldi af því velti ég fyrir mér hverskonar gögnum ég þyrfti að safna. Að lokum íhugaði ég
hugsanlega útkomu (Koshy, 2009).
Starfendarannsókn getur haft valdeflandi áhrif á rannsakandann (Edda Kjartansdóttir,
2010). Þessháttar rannsóknir efla fagmennsku kennara og trú þeirra á sjálfum sér. Þeir
upplifa nýjungar í fari sínu sem þeir vissu ekki að þeir byggju yfir og fá að auki tækifæri til að
gera breytingar. Persónulegur þroski og vöxtur getur átt sér stað við valdeflingu kennara
þegar: „kennurum er falið vald eða veitt umboð til að ráða sjálfir yfir því fagi sem þeir nýta í
starfi sínu.“ (Edda Kjartansdóttir, 2010)
Rannsóknin er unnin út frá skipuriti Elliott (Koshy, 2009) sem sjá má á mynd 1.
Samkvæmt Elliott er byrjað á að greina áskorun eða vanda. Svo er gögnum safnað. Lausnir
eru íhugaðar og að því loknu breytingar gerðar. Áætlanir eru því næst gerðar um úrbætur og
fara í framkvæmd. Þá eru skoðaðar uppákomur og vandi við innleiðingu breytinga. Fyrst
greindi ég áskorun sem unnið var út frá. Að því loknu sat ég mismunandi stundir, skrifaði hjá
mér, greindi upplifunina og ígrundaði. Ég fann hugsanlegar lausnir á vandamálunum og gerði
tilraunir til að framkvæma þær í starfinu á deildinni minni. Að lokum athugaði ég hvernig
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Mynd 1. Skipurit Elliott
hafði gengið og skoðaði niðurstöður breytinganna með gagnrýnum augum. Þetta leiddi svo
af sér nýtt starf á deildinni í anda þess sem viðhaft er á deild Júlíu, rannsóknarvinar míns. Það
er enn í notkun á deild tvö og verður um óákveðinn tíma.
Starfendarannsóknir falið í sér valdeflingu þegar fólk stendur frammi fyrir áskorun og
gera breytingar á starfsháttum sínum eftir að hafa skilgreint vanda og fundið lausnir (McNiff,
2002). Við gerð rannsóknaráætlunar var sömuleiðis stuðst við skipurit O‘Leary (Koshy, 2009)
sem sjá má á mynd 2. Í því felst viss hringrás sem hefst á rannsókn, athugunum og
gagnasöfnun, svo eru niðurstöðurnar ígrundaðar. Því næst eru nýjar aðferðir prófaðar og að
lokum eru gerðar áætlanir um umbætur. Hringrásin hefst svo aftur á rannsókn. Má einkum
sjá áhrif O‘Leary þar sem rannsóknin er endurtekin. Fyrst fer fram rannsóknarferli á deild eitt
sem síðan er í megin atriðum framkvæmd aftur á deild tvö.

3.2 Rannsóknarvinur á vettvangi
Þar sem um vettvangsverkefni í skipulögðu námskeiði var um að ræða var útvegaður
leiðsagnarkennari í vettvangsskólanum, sem kalla má rannsóknarvin, e. Critical friend.
Rannsóknarvinurinn er reynslumikill deildarstjóri á deild eitt með M.Ed. gráðu. Deild eitt er
önnur af tveimur deildum þar sem rannsóknin fór fram. Hann fer hér eftir undir dulnefninu
Júlía. Rannsóknarvinur fer yfir rannsóknargögn með rannsakanda, spyr gagnrýninna
spurninga, gefur góð ráð og getur tekið þátt í að hugstorma á öllum stigum rannsóknar. Ef
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rannsóknin tekur óvænta stefnu, verður ómarkviss eða fer um of út fyrir efnið
aðstoðar rannsóknarvinur rannsakanda niður á jörðina og ræðir til dæmis stefnuna og hvaða
áhrif hún kunni að hafa. Meðal þess sem rannsóknarvinur kann að leggja til er hvort tilgangur
og markmið séu raunhæf, skýr og hnitmiðuð, hvort rannsóknin fylgi siðferðilegum viðmiðum
og fleira þess háttar (Koshy, 2009). Júlía fylgdist með mér dags daglega. Hún fór daglega með
mér lauslega yfir hvern dag og ýtarlega eftir hverja viku í leiðsagnarsamtali.
Meðal þess sem rætt var í fyrsta samtali var áhugasvið mitt og hvernig það fléttaðist saman
við starfskenningu:
• Áhugi minn á að skoða gengi mitt í skipulögðu starfi
• Ígrunda aðferðir í von um að leysa skilgreinda áskorun
• Gagnrýna eigin aðferðir
• Íhuga áhrif lífsreynslu á starfið
• Áhugamál
• Hvers konar kennari er ég og hvers konar kennari vil ég vera?
• Ég vil vera fyrirmynd og ég hef fyrirmyndir
Eftir að efnið hafði verið ákveðið og leiðir ræddar stóðu þessar upp úr:
• Að auka lýðræði, þátttöku og virkni
• Finna aðferðir til að virkja lýðræði, þátttöku og virkni
• Auka þannig starfsánægju kennara og barna

3.3 Vettvangur og viðfangsefni
Vettvangur rannsóknarinnar var fjögurra deilda leikskóli á suðvesturhorninu sem starfar eftir
hugmyndafræði Reggio Emilia. Um er að ræða tvær deildir. Deild eitt, deild Júlíu sem var
fjölmenn deild elstu barna í útskriftarárgangi og deildina þar sem ég starfaði sjálf. Það er
fámennari deild barna fædd ári síðar. Fjórum rannsóknarlotum var skipt niður á sex vikur.
Allar loturnar voru vika til 10 dagar. Tímanum var skipt upp í lotur sem hér segir:
1. Fylgst var með stöðvavinnu á deild eitt, sem athugandi án þátttöku
2. Stöðvavinnu stjórnað á deild tvö og ný þekking sem samræmist starfskenningu
prófuð
3. Fylgst með samverustundum á deild eitt, sem athugandi án þátttöku
4. Samverustundum stjórnað á deild tvö og ný þekking sem samræmist starfskenningu
prófuð
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Mynd 2. Skipurit O'Leary inniheldur hringrás sem má endurtaka að vild

Í lotum eitt og þrjú var ég athugandi án þátttöku á deild eitt. Í lotum tvö og fjögur var ég
þátttakandi og stjórnaði skipulögðum stundum á deild tvö. Fyrsta lotan var svokölluð
stöðvavinna, sem er hópastarf í gegnum val, á deild eitt á vettvangi. Þá var aðeins fylgst með
og athugað. Önnur lota fór fram á deild tvö og var þeim aðferðum beitt sem lærðar voru í
fyrstu lotu, með áherslu á nýja starfshætti sem henta starfskenningunni í stöðvavinnu með
börnum. Í þriðju lotu var ég aftur athugandi áhorfandi í samverustundum á deild eitt en í
fjórðu og loka lotunni var ég með eigin samverustundir á deild tvö, þar sem ég aftur vann
með aðferðir og viðhorf sem ég hafði tekið mér til fyrirmyndar á deild leiðsagnarkennara á
vettvangi. Prófaðar voru nýjar aðferðir og viðhorf sem samræmdust starfskenningunni og
hvetja til lýðræðis sem leiðir af sér virka þátttöku. Á síðustu metrum rannsóknarinnar var
lærdómur undanfarinna vikna tekinn saman og notaður í starfi. Í lok hverrar lotu fór fram
samantekt og ígrundun í rýniviðtali.
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3.4 Þátttakendur
Rannsóknarefnið var fyrst og fremst ég sjálf, mínir eigin lýðræðislegu starfshættir og lifandi
starfskenning. Hvernig ég bregst við aðstæðum, hvaða áhrif viðbrögð mín hafa í
barnahópnum og hvernig ég get bætt mig með því að spegla mig í viðbrögðum
barnanna? Eru þau virkir þátttakendur, eru þau glöð og valdefld? Sé ég eitthvað í fari mínu
sem kennara, sem ég vissi ekki um? Ég skoðaði og ígrundaði starfsaðferðir kennara á deild
eitt, einkum Júlíu. Hún fylgdist með og gaf mér endurgjöf. Sem athugandi hélt ég mig til hlés
og fylgdist með öðru starfsfólki í samverustundum og stöðvavinnu og tók niður hjá mér nýja
þekkingu, sem helst kom fram á deild eitt. Ég sá í fari mínu starfsaðferðir sem ég vildi
endurskoða eða komu á óvart. Allt starfsfólk sem tók þátt í starfinu meðan á gagnaöflun stóð
veitti skriflegt, upplýst samþykki. Starfsfólk deildar eitt hafði að mestu leyti fylgt hópnum frá
upphafi leikskólagöngu þeirra, eða í fjögur ár. Þar störfuðu sex starfsmenn að hluta til á sama
tíma. Þar var deildarstjóri með M.Ed. próf í leikskólakennarafræðum í fullu starfi, Júlía. Anna
var ungur, reynslulítill leiðbeinandi í fullu starfi. Jóhanna var leiðbeinandi með 30 ára
starfsreynslu. Einnig störfuðu tveir leikskólaliðar, Sara og Inga, önnur í fullu starfi og hin í um
75% starfi. Leiðbeinandi með fötlun sem nefnist starfmaður með stuðning var í 50% starfi og
gekk ekki í öll verkefni. Köllum hana Kötlu. Öll nöfn sem fram koma í rannsókninni eru
dulnefni.
Á deildinni minni, deild tvö starfa sex starfsmenn, þar af fimm samtímis. Starfsfólk
deildarinnar hafði einungis starfað saman sem heild síðan í upphafi skólaárs, eða um sex
mánuði. Ég sá um stuðning við einhverft barn og sérkennslustjórinn Gunna, sem er
leikskólakennari með M.Ed. próf, leysti mig af eftir þörfum. Deildarstjórinn María var
leikskóla- og grunnskólakennari í fullu starfi, einnig með M.Ed. Villa leiðbeinandi var ung
stúlka með litla reynslu. Leikskólaliðinn Hekla með áratugar reynslu var í fullu starfi og svo
leikskólaliði, Sólrún að nafni, í um 60% starfi. Aðeins sérkennslustjórinn, sem aðeins var einn
dag í viku, hafði fylgt hópnum milli deilda eins og hefð var fyrir í leikskólanum. Allir
starfsmenn nema stuðningsaðilar þess einhverfa gengu í öll verkefni sem voru breytileg milli
vikna. Sérkennari í 50% starfi gekk að hluta til inn í dagsskipulag, einnig ef einhverfa barnið
var fjarverandi eða ef annar starfsmaður tók að sér stuðning.

3.5 Þátttaka barna í rannsókninni
Börnin sem tóku þátt í rannsókninni gáfu mér alltaf munnlegt samþykki fyrir nærveru minni í
stundunum og samþykki þeirra virtist einlægt. Tölvupóstur var sendur foreldrum og
tilkynning hékk uppi fyrir utan deildina í augsýn foreldra. Þar sagði ég hver ég væri, hvað ég
var að gera og hafði mynd af mér með. Siðferðileg álitamál sem upp komu voru dæmigerð
fyrir starfendarannsókn með börnum. Er samþykki þeirra í raun einlægt? Er ég að ryðjast inn
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fyrir ramma þeirra? Þora þau að mótmæla viðveru minni og munu þau haga sér öðruvísi ef
ég er á staðnum? Átta þau sig á hversu mikilvægar niðurstöðurnar eru fyrir mig? Við þessum
spurningum er ekkert einfalt svar en þau þekktu til mín sem kennara í leikskólanum og kann
það að hafa haft þau áhrif að nærvera mín truflaði minna. Það er þó ekki hægt að staðhæfa
(Koshy, 2009). Verkefnið tók óvænta stefnu í lokin. Í lotu tvö, þegar ég tók sjálf að stjórna
stundum á deild tvö, var ég með lítinn hóp sérkennslubarna í könnunaraðferðarverkefni. Það
vatt aðeins upp á sig því verkefnið hélt áfram í fimm vikur eftir að rannsókninni lauk
formlega. Köllum þau börn Sillu, Ómar, Jóhann, Ara og Grím.

3.6 Viðfangsefni rannsóknar
Það sem helst stóð til að skrá á deild eitt voru lýðræðislegir starfshættir kennara og hvaða
áhrif lýðræði í þeirra starfi hafði á virkni barnanna, gleði þeirra og þátttöku. Ég vildi tileinka
mér lýðræðislegri starfshætti í starfinu með börnunum og leggja mig fram um að hlusta á
raddir þeirra. Sömuleiðis skoðaði ég hvernig stutt var við jákvæða hegðun og hvaða
aðferðum ég gæti beitt til skapa rólega stemningu sem við gætum notið saman. Ég myndi
spegla mig í aðferðum starfsmanna deildar eitt og draga lærdóm af. Ég fengi svo tækifæri til
að æfa mig í skipulögðum stundum á deild tvö. Samkvæmt þessari áætlun myndi ég leitast
við að byggja upp þekkingu í anda starfendarannsóknarkenninga (Koshy, 2009). Á deild tvö
skoðaði ég hvernig aðrir kennarar unnu og velti fyrir mér eigin starfsháttum út frá
fyrirmyndum. Á síðustu metrum rannsóknarinnar tók ég saman lærdóm minn og
endurskoðaði starfhætti mína samkvæmt honum.

3.7 Öflun gagna
Gagnaöflun fólst fyrst og fremst í að halda nákvæma rannsóknardagbók, sérstaklega í þeim
lotum þar sem ég var athugandi. Samtöl við Júlíu deildarstjóra fóru fram á öllum stigum
reglulega. Þegar ekki var hægt að skrá framgang skipulagðrar stundar var notast við hljóð- og
myndbandsupptökur. Ljósmyndir voru teknar á öllum stigum rannsóknar. Ekki var tekið upp
myndefni af börnunum, einungis af listaverkum þeirra og sjálfri mér til að skoða eigin
viðbrögð og framkomu.
3.7.1 Rannsóknardagbók
Ég dvaldi á vettvangi í sex vikur, í fjóra til sex tíma á dag. Ég skipti heildartímanum í fjórar
rannsóknarlotur sem voru sex til átta dagar. Hver lota var greind ein og sér og svo fór fram
lokagreining. Ég skráði hverja stund. Fyrst var tími dags, dagsetning, hvar ég var stödd, í
hvaða herbergi, hverskonar stund og hvaða starfmenn voru viðstaddir undir dulnefnum.
Tvær lotur fóru fram á hvorri deild til skiptis. Fyrstu tvær loturnar skoðaði ég stöðvavinnu á
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hvorri deild og seinni tvær loturnar samverustundir. Ég skráði yfir 100 handskrifaðar
blaðsíður. Í lok hverrar lotu af þessum fjórum var lotan tekin saman og ígrunduð og á sama
tíma fór fram rýnisamtal. Fimm rýnisamtöl milli mín og rannsóknarvinarins fóru fram á
tímabilinu.
Skráð var samkvæmt tvennskonar hugmyndafræði. Annars vegar sem athugandi
áhorfandi (e. Non participant observation) en sem þátttakandi var minna skráð og meira um
hljóð- og myndbandsupptökur og styttri minnispunkta (e. Participant observation). Kosturinn
við að viðhafa gerð vettvangsnótna með tvennum hætti er fjölbreytnin sem það skilar. Fyrri
vikurnar á deild eitt og tvö var ég áhorfandi. Ég hélt mig til hlés og skráði eins fordómalaust
og mér frekast var unnt það sem ég sá. Þessar nótur eru töluvert veglegar vegna þess að það
var ekkert sem truflaði við skráninguna. Þar sem þessi aðferð felur ekki í sér eigin þátttöku og
ígrundun á eigin starfi og viðbrögðum, er einnig kostur að beita þátttökuskráningum. Slíkar
skráningar fela í sér þátttöku á vettvangi. Hafa þarf hugfast að viðhafa hlutleysi við
skráningar af þessu tagi, hafa fræðin ávallt efst á baugi og gæta hlutleysis (Koshy, 2009).
Rannsóknardagbók er ekki hentug gagnaöflun þegar rannsakandi er jafnframt þátttakandi í
starfi. Því voru teknar upp stuttar hljóðupptökur og einungis stuttar athugasemdir ritaðar.
3.7.2 Samtöl við rannsóknarvininn
Rannsóknarvinurinn Júlía fylgdist með mér allan tímann. Í lok hvers dag rýndi hún í gögnin
mín og fram fór stutt umræða. Í lok hverrar viku fór fram dýpra samtal, þar sem ég gat
speglað mig. Ég ræddi viðfangsefnið, áskoranir og framfarir, framgang rannsóknarinnar og
fleira. Hún spurði mig opinna spurninga, eins og ég hafði séð hana spyrja börnin á deildinni.
Fyrsta viðtalið fór fram áður en hafist var handa. Henni var mjög annt um að ég fyndi mér
farveg sem ég hefði mikinn áhuga á. Við ræddum hugðarefni mín, römmuðum inn
rannsóknarspurninguna og hófumst handa.
3.7.3 Myndbandsupptökur og ljósmyndir
Sem athugandi áhorfandi skráði ég mjög mikið í bókina en sem virkur þátttakandi notaði ég
símann minn til þess að taka af mér myndbandsupptökur þegar ég stjórnaði stundunum.
Þátttakandi hefur fá tækifæri til að taka vettvangsnótur. Annað hvort stillti ég upp símanum
eða fékk samstarfsmann til að taka mig upp. Þar sem starfshættir mínir voru fyrst og fremst
til skoðunar, var ekki tekið upp myndefni af börnunum heldur einungis listaverkum
þeirra. Við greiningu myndefnis skoðaði ég framgöngu mína, viðbrögð, fas og fleira í fari
mínu og tengdi við gengi. Vettvangurinn var myndaður frá öllum sjónarhornum.
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3.7.4 Greining gagna
Við gagnagreiningu, sem voru fyrst og fremst vettvangsnótur, ljósmyndir,
myndbandsupptökur og leiðsagnarviðtöl var sem fyrr segir notast við tvennskonar skipurit,
annars vegar O‘Leary og hins vegar Elliot (Koshy, 2009). Sjá má myndir af skipuritunum.
Skipurit Elliott sést á mynd eitt og skipurit O‘Leary sést á mynd 2. Skipurit O‘Leary (Koshy,
2009) gerir ráð fyrir vissri hringrás í rannsókninni. Rannsókn hefst með athugunum og
gagnasöfnun, svo eru niðurstöðurnar ígrundaðar. Ég hafði að mörgu að hyggja eftir að hafa
skoðað fyrstu vikuna. Margt við eigin starfshætti mátti ég bæta. Þá var hugað að því að prófa
nýjar aðferðir.
Í lotu eitt á deild eitt sá ég frábærar aðferðir til að taka mér til fyrirmyndar í stöðvavinnu.
Ég tileinkaði mér þær sem mér fannst henta minni starfskenningu og beitti þeim á deild tvö í
lotu tvö. Eftir þriðju lotuna á deild eitt hafði ég eignast fjölmörg ný verkfæri til að nota í
samverustundum. Næsti fasi samkvæmt O´Leary er að prófa nýju verkfærin, eða aðferðirnar,
og áætlanir gerðar um framhald, sem er notkun í starfi í framtíðinni. Nýjar aðferðir voru
reyndar í lotu fjögur í samverustundum á deild tvö. Hringrásin hófst svo að nýju með næstu
lotu, þar sem nýju verkfærin voru nýtt í stöðvavinnu. Fyrst fór fram rannsóknarferli á deild
eitt sem síðan var í megin atriðum framkvæmd aftur á deild tvö, í von um að sjá jákvæðar
breytingar á starfsháttum mínum.
Samkvæmt skipuriti Elliott (Koshy, 2009) á að skilgreina viðfangsefni, vanda eða áskorun,
sem leitast er við að vinna með. Mín áskorun er að skoða hvernig skoðun leikskólakennara á
eigin starfsháttum geti bætt lýðræðislega starfhætti hans í skipulögðu starfi, sem hafði
gengið misjafnlega hjá mér. Elliott gerir ráð fyrir að rannsakandi heimsæki vettvang með
skilgreint markmið í huga. Markmið mitt var að skoða sjálfa mig, bæði í kunnuglegum og
framandi aðstæðum. Svo skyldi ég fylgjast með öðrum og draga lærdóm af, á sama tíma og
ég skoðaði starfskenningu mína. Skipuritið gerir ráð fyrir að rannsakandi athafni sig, safni
gögnum, greini upplifunina og ígrundi niðurstöður. Í lok hvers dags fór ígrundun fram og
aftur í lok hverrar lotu. Að endingu var frammistaðan ígrunduð með gagnrýnni hugsun.
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4

Niðurstöður

Ég hóf vegferðina á að skoða annars vegar starf leikskólakennara sem athugandi án þátttöku.
Hins vegar að skoða sjálfa mig sem kennara og fagmann út frá skilgreindum markmiðum. Þá
var um að ræða virka þátttöku og stjórnun á aðstæðum. Gögn voru skoðuð og greind
reglulega allan rannsóknartímann, þar sem hver dagur var tekinn saman og ígrundaður og
hver lota var skoðuð út af fyrir sig í lok hennar. Að rannsókn lokinni voru öll gögn greind,
rannsóknardagbók, myndbönd, hljóðupptökur og ljósmyndir. Niðurstöður lágu að lokum fyrir
og einkenndust bæði af niðurstöðum sem voru líklegar til að koma fram í upphafi auk
óvæntrar útkomu, sem einnig verður til umfjöllunar. Fjallað er fyrst um stöðvavinnu. Greint
frá því hvernig var að fylgjast með Júlíu og hvernig gekk að stjórna stöðvavinnu á deildum eitt
og tvö í lotum eitt og tvö. Samverustundir eru næst á dagskrá. Fylgst er með
samverustundum á deild eitt og svo Júlíu sérstaklega, í þriðju lotu. Þá er sagt frá því hvernig
mér gekk að stjórna samverustundum á deildum eitt og tvö í lokin. Síðast er ekki síst er
starfskenning til umfjöllunar.

4.1 Stöðvavinna
Stöðvavinna er nokkurskonar hópastarf þar sem hvert og eitt barn velur sér viðfangsefni
innan viss ramma, sem kennari hefur útbúið. Í hefðbundnara hópastarfi er líklegra að hópar
innihaldi sömu börnin í lengri tíma og að sami kennarinn eða leiðbeinandinn sé með þeim. Í
skipulögðu starfi á borð við stöðvavinnu getur hvert barn valið sér verkefni eftir áhugasviði
og þeirri löngun sem kann að grípa um á
því augnabliki. Ekki er um fasta hópa að
ræða eða ákveðinn kennara í hvert sinn
á hverri stöð.
Að lokinni samverustund á deild eitt
tók kennari fram myndrænt valspjald.
Þar gafst börnum kostur á að velja sér
svæði. Svæðin sem voru í boði höfðu
ákveðinn fjölda plássa á valspjaldinu.
Þau settu svo nafnspjaldið sitt á þann
stað sem þau kusu. Í boði gat verið að
fara út að leika eða í vettvangsferð, í
Mynd 3. Barn teiknar mynd af húsinu utan um
hurðina í ipad
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listasmiðju, að sinna verkefnum tengdu

samevrópsku starfi, eTwinning og fleira í þeim dúr. eTwinning verkefnið var
könnunaraðferðarverkefni, þar sem viðfangesefni var valið í samstarfi við erlenda
samvinnuleikskóla og það rannsakað eftir kúnstarinnar reglum. Áherslan er lögð á
lærdómsferlið en ekki afurðina
4.1.1 Fylgst með Júlíu í fyrstu lotu
Stöðvavinna á sér stað milli 9:40 og 11:00 alla morgna á báðum deildum. Börnin voru jafnan
mjög spennt að velja sér svæði. Verkefnin eru fjölbreytt og verkefnastjórn er mismunandi.
Þau sem hafa fylgt könnunaraðferðarverkefnunum eftir völdu oftast þátttöku í því verkefni.
Ég sjálf var alltaf viðstödd sama stöðvavinnuverkefnið, könnunaraðferðarverkefni undir
stjórn Júlíu. Hún var sveigjanleg við þau börn sem misstu áhugann á verkefninu eða ef hugur
þeirra stóð í aðra átt. Upphaf verkefnisins var kennarastýrt. Kennarar í fimm löndum höfðu
komist að samkomulagi um að gera hurðir. Hurð var búin til úr stóru pappaspjaldi, um metri
á hæð. Rætt var um hvað gæti verið á bak við hurðina. Börnin skipulögðu vinnuna við
hurðina með Ipad og teikniforritum eins og sjá má á mynd 3. Þar var búið að setja inn
ljósmynd af pappaspjaldinu. Kennarar pössuðu að vista verkefni barnanna. Þau höfðu
töluvert listrænt frelsi. Á mynd 4 má sjá hugmynd, byggða úr gólfmottum sem púsla má
saman. Húsið var síðan byggt. Mynd 5 er af hurðinni fullbúinni. Barn fékk þá hugmynd að
byggja hús í kring um hurðina. Það var rætt í barnahópnum og eining var meðal barnanna um

Mynd 4. Húsbygging undirbúin
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að búa til hús. Byrjað var á að hugstorma og byggja módel af hugsanlegri útkomu.
Lokaútkoma hússins var svo byggð úr stórum pappakassa undan húsgagni. Farið var í
vettvangsferð til að skoða hvernig húsið ætti að verða. Gengið var fram hjá torfbæ. Þar sem
Júlía stjórnaði vettvangsferðinni var það von hennar að hús barnanna yrði líkt torfbæ, það
var fræ sem hún vildi sá í huga barnanna. Börnin voru mjög áhugasöm um torfbæinn og
ákváðu að hafa hann að fyrirmynd. Börnin bjuggu til hleðslur úr pappa og límdu á húsið.
Einnig var málað beint á húsvegginn eins og sjá má á myndum 5 og 6. Fleiri en ein hugmynd
um skreytingar á húsinu utan verðu höfðu sprottið hjá börnunum og fengu þær að njóta sín.

Mynd 5. Hurðin fullbúin
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Mynd 7. Séð inn í húsið. Sjálfsmyndir
barnanna í bakgrunni

Mynd 6. Húsið fullbúið

Úr rannsóknardagbók:
Stöðvavinna hefur ekki gengið sem best hjá mér á minni deild. Það eru frekar
einföld verkefni í boði, perlur og pinnar, leir, töfrasandur og stundum
könnunarverkefni sem er partur af samevrópsku samstarfi, eTwinnig. Ég hafði
ekki verið þátttakandi í því frá upphafi og því sáu aðrir kennarar um það. Í fyrstu
fylgdist ég með Júlíu en undir lokin var ég farin að taka virkan þátt í stundunum.
Ég ákvað að fylgja henni í stöðvavinnunni. Það er val í stöðvavinnu og margskonar
verkefni í boði, tvö könnunaraðferðarverkefni, flest börnin sem völdu það voru
reglulegir þátttakendur og völdu það jafnan sem er mjög í anda
lýðræðishugtaksins. Hún er með annað könnunaraðferðarverkefnið. Þótt
kennarinn hafi haft ákveðna sýn voru það börnin sem réðu ferðinni. Ef þau
misstu áhugann máttu þau gera eitthvað annað sem passaði við verkefnið. Ef allir
voru að klippa og einn gafst upp mátti hann teikna mynd af einhverju sem
passaði við þannig að allir voru að vinna að sama takmarkinu. Eða jafnvel gera
eitthvað allt annað. Ef svo bar undir mátti barn skipta um svæði. Útivist til dæmis
bauð alltaf upp á að hægt væri að bæta við börnum.
Börnin virtust njóta stundanna á eigin forsendum. Þau sýndu hvoru öðru og kennurum
sínum virðingu, sýndu aðgát gagnvart efniviðnum og fóru varlega með verkfæri. Kennari var
leiðbeinandi og styðjandi og börnin höfðu töluvert listrænt frelsi. Kennarinn virtist sjálfur
hafa brennandi áhuga á verkefninu og gleðin hjá öllum var nánast áþreifanleg. Júlía sagðist
hafa ákveðna sýn og hafði áhuga á að leiðbeina börnunum í þá átt, en ef áhugi þeirra stóð til
annars gat það líka orðið mjög skemmtilegt. Vert er að minnast einnar slíkrar uppákomu,
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þegar barn tók verkefnið í eigin hendur og beindi því í skapandi farveg til hinna barnanna.
Barnið langaði að segja sögu, sem byggð var á verkefninu. Júlía greip þessa hugmynd á lofti
og allir fengu að segja sína sögu. Úr varð að margar nýjar hugmyndir spruttu upp. Meðal
niðurstaðna var að gera sjálfsmyndir í tengslum við verkefnið og það varð úr að börnin límdu
sjálfsmyndir á vegginn gegnt hurðinni. Myndirnar blöstu við þegar hurðin var opnuð.
Í eitt skipti var ekki val í stöðvavinnu heldur voru öll börnin á deildinni að vinna að sama
þema sem var listahátíð barna. Þau áttu að vinna að verkefni sem haft yrði til sýnis á
listahátíð í lok apríl. Í þessu tilfelli, sem börnin fengu ekki að velja stöð heldur voru öll að
vinna að verkefnum tengdum listahátíðinni, höguðu þau sér öðruvísi. Þau virtust órólegri og
áhugi þeirra var áberandi minni. Verkefnið var að búa til fána ýmissa landa og myndir af
börnum af mismunandi uppruna. Júlía fékk þá hugmynd að nota sjálfsmyndirnar sem börnin
höfðu þegar gert í tengslum við samevrópska verkefnið og að fánar samvinnuþjóða
verkefnisins urðu fyrir valinu. Þegar um val var að ræða fannst mér börnin mun spenntari og
virkari. Það virtist meira rými til að gera verkefnin einstaklingsmiðuð. Í vali var til dæmis aðila
úr hópnum sem ef til vill hafði truflandi áhrif boðið að vinna að verkefni sem hentaði betur.
Barnið langaði ekki að mála, bara klippa. Þegar verkefnið er í mjög föstum skorðum og
nokkurskonar skylduverkefni er minna rými fyrir raddir barna (Dewey, 1939; 1998).
Kennarar virtust mjög áhugasamir og hafði það smitandi áhrif, einnig á mig. Rammi og
skýr mörk voru um vinnu þeirra og hegðun í stundinni, en þau hafa töluvert frelsi innan þess
ramma. Hugmynd sem kennari leggur upp með í upphafi kann að breytast og börnin bera
ábyrgð á breytingunni. Börnunum var boðið upp á verkefni sem þau hafa áhuga á og voru við
þeirra hæfi. Ef barn undi sér illa á stöð var í boði að skipta. Það vakti athygli mína hversu vel
Júlía var undirbúin. Áður en stöðvavinna hófst var hún búin að taka til þann efnivið og tæki
sem hún gerði ráð fyrir að nota og gera umhverfið notalegt. Hún stillti lýsinguna og kom
búnaði og áhöldum aðgengilega fyrir. Aukhlutir voru einnig áberandi, búið var að hengja upp
myndir af fyrirmyndinni, torfbænum á veggina til dæmis. Aðspurð sagði Júlía kímin að allir
leikskólar gætu þegið auka kennara sem ekki þyrfti að borga. Vísaði hún þar í Reggio Emilia
hugmyndafræðina um umhverfið sem þriðja kennarann.
4.1.2 Stöðvavinna á deild tvö í annarri lotu
Á deild eitt var ég áhorfandi í stöðvarvinnu en nú var komið að því að stjórna stöðvavinnu á
deild tvö í annarri lotu. Ég tileinkaði mér vinnubrögðin sem ég hafði lært af þeim kennurum
sem ég fylgdist með, sérstaklega Júlíu. Virk hlustun var lykilatriði. Að grípa óskir barnanna á
lofti og vinna út frá þeim þrátt fyrir að breyting gæti orðið á fyrirséðum farvegi verkefnisins.
Svo framarlega sem að meirihluti þeirra væri sammála mátti verkefnið fara aðra leið, enda
leggur könnunaraðferðin áherslu á vegferð verkefnisins en ekki lokaniðurstöðu.
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Stöðvavinna gekk ekki alltaf að óskum hjá mér. Oft vildi ég sjá meiri virkni, þátttöku og
gleði, líkt og vildi verða í þeim stundum sem ég hef fylgst með í gegn um tíðina. Þau verkefni
sem ég hef oftast boðið upp á í vali eru til dæmis perlur og pinnar, leir, töfrasandur,
vettvangsferðir og listasmiðja. Börnin voru lengi að velja og virtust oft ekki mjög spennt,
nema vettvangsferð væri í boði. Þarna voru aftur dæmi um skort á lýðræðislegum
starfsháttum. Valkostirnir voru ekki nægilega ákjósanlegir í augum barnanna, þrátt fyrir þeir
hafi verið það hálfu ári áður. Lýðræði er til lítils ef valkostirnir eru óspennandi. Læti og/eða
leiði gátu gripið um sig og ég hafði ekki haft í boði að skipta um svæði. Þarna fékk ég nýja
innsýn í stöðvavinnu á deild tvö. Seint og illa gekk að velja. Börnin gátu verið óróleg og erfitt
að halda þeim við efnið. Þar sem mér þótti ljóst að breytinga væri þörf ákvað ég að hefja nýja
vegferð og taka að mér könnunaraðferðarverkefni með aðstoð Júlíu. Farið var í vettvangsferð
og allt sem börnunum datt í hug var skrifað niður. Ljósmyndir voru teknar af því sem vakti
athygli barnanna. Svo var útbúið hugarkort sem innihélt hugmyndir barnanna. Því næst var
umræða um hugarkortið og þaðan þróaðist viðfangsefnið. Hugarkortið má sjá á mynd 8.
Könnunaraðferðarverkefnið mitt átti eftir að standa vikum saman.
4.1.3 Könnunaraðferðin á deild tvö
Ég lærði um könnunaraðferðina og að vera sjálf með könnunaraðferðarverkefni. Verkefnið
hófst við framkvæmd rannsóknarinnar en stóð í margar vikur á eftir. Það var ekki á
rannsóknaráætluninni en starfendarannsókn getur farið með þann sem hana vinnur
krókaleiðir í átt að markmiðum og haft óvæntan lærdóm í för með sér. Ég ákvað, í samráði

Mynd 8. Hugmyndir barnanna úr vettvangsferð á hugarkorti
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við Júlíu, að taka hóp í könnunaraðferðarverkefni til að skoða sjálfa mig sem stjórnanda í
stöðvavinnu.
Ég velti fyrir mér hvernig umhverfi ég vildi skapa, bæði fyrir stuðningsbarnið mitt,
deildina í heild og fyrir þau leikskólabörn sem ég myndi hafa hjá mér í framtíðinni. Ég valdi í
hópinn sérkennslunemendur til að byrja með og við fórum í vettvangsferðir til að hrista
hópinn saman, taka aðeins púlsinn. Gunna sérkennslustjóri hafði á orði að hópurinn yrði ekki
auðveldur en ekkert væri ómögulegt. Minnug þess að þetta voru mínir krakkar og þau sem
ég þekki best langaði mig að vinna verkefnið með þeim. Mig langaði að þau fengju
gæðastundir í stöðvavinnu með manneskju sem þau þekktu og treystu. Einungis eitt þessara
barna er með verulegan stuðning en öll voru þau í einhverskonar kennslu hjá mér, málörvun,
félagsfærni eða slíku. Þess utan var ég starfandi á deildinni þeirra.
Í vettvangsferð númer tvö tók ég niður það sem bar á góma. Ég var viss um að flugvélar
yrðu einhverskonar viðfangsefni en í ljós kom að þau höfðu mestan áhuga á fótsporum. Það
var snjóþungt þessa dagana og mikið af fótsporum eftir bæði dýr og menn. Við gerðum
hugarkort um vettvangsferðina og margt kom upp. Fótspor voru mest til umræðu og urðu
því að viðfangsefni okkar. Ari, sem talar jafnan lítið, minntist á „ugluís“ með vísun í bókina
um Greppikló frá árinu 1999
eftir Juliu Donaldson, sem
myndskreytt var af Alex
Scheffler. Þarna greip ég
tækifærið, eins og ég hafði séð
Júlíu gera þegar barn minntist
á húsið. Bókin var lesin og
sporin skoðuð.
Ómar fékk þá hugmynd að
teikna meðfram fótunum og
við gerðum það. Ég var
nýgræðingur í þessu og hefði
átt að hafa meiri umræðu- og
umþóttunartíma áður en ég
leyfði verkefninu að taka
skrefið í átt að afurð. Við
gerðum þó sporin okkar og
máluðum þau, börnin sem
njóta einnar mestu
Mynd 9. Silla málar eigin fótspor
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sérkennslunnar skiluðu hvað

mestu. Næst teiknuðum við myndir af alls konar sporum og ræddum þau frekar. Sjá má afurð
verkefnisins á mynd 9. Verkefnið stóð í sex vikur.
Það sem stóð upp úr var mikilvægi þess að hlusta á börnin. Þau eiga ekki einungis rétt á
því heldur er þeirra innlegg valdeflandi, hvetur til þátttöku og er eitt af mikilvægustu
hráefnunum í gæðastund í stöðvavinnu.

4.2 Samverustundir í þriðju og fjórðu lotu
Ég hef uppgötvað margar nýjar leiðir til að bæta lýðræðislega nálgun í starfi mínu sem mun
hagnast deildinni minni og samstarfsfólki. Mín upplifun er sú, að ég megi vel við því að efla
lýðræðislega starfshætti mína í starfi. Ný þekking og breyttar starfáherslur munu auka gæði
starfsins eftir því sem þróun starfskenningar v vindur fram. Annette Emilson (2007) talar um
„circle time,“ því eitt megin einkenni samverustundar felst í því að setjast saman, oft í hring,
og hlusta á sögu eða syngja. Viðfangsefnin geta þó verið eins margbreytileg og
hugmyndaflugið nær. Hún telur að framkoma kennara hafi mikil áhrif á fas og framkomu
barnanna. Reglur varðandi hegðun geta verið strangar og í slíkum tilfellum eru börnin
áhrifalaus. Hugmyndir Emilson fela í sér valdreifingu. Það er hægt að komast til móts við
börnin, veita aukið tjáningarfrelsi og frelsi til athafna í þeim tilgangi að auka ánægju þeirra.
Forsendur rannsóknarinnar voru fyrst og fremst að skoða aðferðir mínar í umhverfi sem ég
þekkti auk þess að skoða þær í nýju ljósi á annarri deild.
4.2.1 Fylgst með samverustundum á deild eitt í þriðju lotu
Á deild eitt dvöldu 33 börn í elsta árgangi. Samverustundir voru jafnan tvískiptar með um 1517 börnum í hverri auk eins eða tveggja kennara. Þær voru á morgnanna og aftur fyrir
hádegisverð. Stundirnar voru í aðliggjandi herbergjum með lokað á milli. Ég fylgdist með
samverustundum Júlíu. Skipulögðum aðferðum virtist beitt í samverustundum sem gerði
hana jafnan að gæðastund. Tónlist var spiluð, gjarnan af upptrekktri spiladós í upphafi
stundar og kennari settist um leið og fyrstu börnin koma. Kennari hóf stundina á tilætluðum
tíma frátt fyrir að fleiri börn ættu eftir að tínast inn. Börnin virtust vita hvers er að vænta af
starfsfólkinu í flestum tilfellum og þekktu mörkin sem þeim voru sett. Það virtist auka líkur á
rólegri stund. Stundin byrjaði vel. Það virtist lofa góðu að kennarinn settist niður á undan
börnunum. Aðspurð sagðist Júlía alltaf setjast niður fyrst, til að halda rólegheitum frá byrjun.
Ég veitti þessu sérstaka athygli og varð staðráðin í að tileinka mér að setjast ávallt niður
fyrst í mínum samverustundum, slíkt veitir börnunum öryggi og dregur úr líkum á að
samverustundin hefjist með látum. Það er ekki mikil breyting á starfsháttum að taka
meðvitaða ákvörðun um að setjast fyrst en hér velti ég fyrir mér, hvort galdurinn væri
einmitt fólginn í litlu atriðunum. Leikmunir, tónlist og tússtafla til áhersluauka gera
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samverustundir ánægjulegar og skemmtilegar þegar sögð er saga. Sérstaklega skemmtilegt
var þegar óperur voru sagðar sem sögur og aríur úr óperunum voru spilaðar á réttum
stöðum. Júlía kunni óperuna greinilega utan að. Hún sagði söguna á bakvið óperuna og
notaði leikbrúður til að tákna söguhetjurnar. Hún kveikti svo á tónlistinni þar sem við átti í
sögunni. Athugasemdir barnanna voru skrifaðar á stóra tússtöflu og ræddar. Börnin sátu í
hring og flest hlustuðu. Enginn var órólegur. Að sögunni lokinni voru athugasemdir barnanna
til umræðu. Þessar stundir voru í senn bæði fræðandi og skemmtilegar. Börnin voru spennt
og fengu að leggja inn sínar skoðanir og spyrja spurninga. Rannsóknarvinurinn Júlía sagði að
hún vildi útvíka sjóndeildarhring barnanna með því að kynna fyrir þeim listform, sem ekki
væri endilega í þeirra nánasta umhverfi.
4.2.2 Fylgst með Júlíu
Úr rannsóknardagbók: Ég veitti því athygli hversu gott tak Júlía hafði á hópnum
sínum en hún hefur haft hópinn á sinni könnu síðan þau voru á yngstu deild, eða í
fjögur ár. Í samverustundum er hún með hálfan hópinn , að jafnaði 16 eða 17
börn. Hópurinn er tvískiptur og kennarar skiptast á. Hún hvíslar þegar þau verða
óróleg og ró færist yfir hópinn. Hún hefur leikbrúður og leikmuni þegar hún
les/segir sögu og segir frá með öllu sínu fasi, breytir röddinni og hefur mjög
gaman af stundinni. Orðrétt hef ég skrifað hjá mér að hún sé mjög lifandi í
flutningnum.
Júlía hélt athygli hópsins með því að hvísla ef eirðarleysi gerði vart við sig og þau lögðu
við hlustir til að heyra í henni. Annað lítið atriði hér á ferð, sem þarfnast lítillar fyrirhafnar og
breytinga á starfsháttum, en getur verið áhrifaríkt tól til að ná athygli barnanna. Ef
aðstoðarkennari var á staðnum sá hann um að aðstoða við að halda ró sé þess þörf. Ef ljóst
lá fyrir í upphafi að barn treysti sér ekki til að vera viðstatt vegna hegðunar var það spurt
hvort það treysti sér til þátttöku. Ef svo var ekki varð það að sitja frammi undir eftirliti
starfsmanns sem fylgdist með. Börnin sögðust jafnan treysta sér til þátttöku í stundinni. Það
blasti við mér að með því að gefa þeim þetta val var verið að taka tillit til tilfinninga þeirra þá
og þegar. Þegar vilji eða líðan barna kom í veg fyrir þátttöku var ákvörðun þeirra umborin og
studd. Hér virtist hlustað á raddir barna og tillit tekið til líðanar þeirra Ef Júlía hafði
aðstoðarmann í samverustundinni sem gat stutt börn við að láta sér líða vel, kraup sá fyrir
framan barnið og hvíslaði að því í stað þess að færa það til eða senda fram. Ef barnið hélt
áfram var því boðinn stuðningur með því að sitja við hlið aðstoðarkennara.
Aðstoðarkennarar tóku börn ekki í fangið heldur voru tilbúnir til að laumast til aðstoðar.
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Úr rannsóknardagbók: Ef barn sýnir óviðeigandi hegðun í upphafi er það spurt
hvort það treysti sér til þátttöku í samverustund. Eitt barn var eitt sinn óánægt
með staðinn þar sem sæti var laust, barnið vildi sitja á ákveðnum lit á mottunni.
Barnið grét. Júlía fór með barnið fram og sagði það ekki í boði að koma aftur inn
nema barnið ætlaði að sitja þar sem er laust. Barnið lét illa undan en hætti að
gráta. Kennarinn hrósaði barninu fyrir að hætta að gráta og fékk það val um að
vera frammi eða koma inn í samveru. Barnið virtist vilja vera á hvorugum
staðnum en ákvað að lokum að vera frammi.
Að þessari fyrstu lotu liðinni fór fram sérstök ígrundun. Efni var lesið vel yfir og ég
speglaði mig í aðferðum sem mér höfðu þótt heppilegar. Ég tók vikuna saman og svo fór
leiðsagnarsamtal fram. Við skoðuðum öll gögn í sameiningu og rannsóknarvinurinn kom með
gagnlegar ábendingar og sjónarhorn á efnið sem ekki höfðu blasað við. Samverustund lauk
gjarnan með vali. Aðstoðarkennari var þá tilbúinn með valspjald. Góð regla er að hafa
valspjaldið sé til reiðu, því þá þurfa börnin ekki að bíða óþolinmóð meðan stjórnandi
athafnar sig við að skipulagningu á vali hverju sinni. Það gat verið mismunandi frá degi til
dags. Enda sýndi sig að samfella myndaðist milli samveru- og valstundar. Búið var að festa
myndir sem gáfu til kynna þær stöðvar sem voru í boði það skiptið. Meðal valkostanna voru
útisvæði, listasmiðja, tvö könnunaraðferðarverkefni og leikur. Börnum var boðið að velja
undir ljúfum tónum spiladósarinnar. Börnin festu miða með nafni sínu á þann stað sem þau
kusu. Ekki var óróleiki í valstundinni, börnin biðu róleg eftir að röðin kæmi að þeim.

4.2.3 Að takast á við að vera stjórnandi í samverustundum á deild eitt
Ekki stóð til að ég myndi stjórna skipulögðum stundum á deild eitt, en starfendarannsóknir
eiga til að taka örlitlum breytingum frá upphaflegri áætlun. Áhugi hafði vaknað á að stjórna
samverustundum á deild Júlíu og við ákváðum í sameiningu að prófa það. Mér fannst
spennandi tilhugsun að hún fylgdist með mér stjórna samverustund með hennar börnum,
sem hún þekkti svo vel. Hún gæti ígrundað viðbrögð þeirra og gefið mér endurgjöf. Ég hafði
lítið verið í þessum sporum áður þar til nýlega, að vera í öðru hlutverki en stuðningsaðili. Mér
fannst spennandi og rökrétt að tileinka mér sem fjölbreyttasta færni í leikskólastarfi, enda
aldrei að vita hvað framtíðin geymir. Ég stjórnaði nokkrum samverustundum og Júlía fylgdist
með. Ég lagði áherslu á að mæta undirbúin með efni sem hentaði tímarammanum. Markmið
mín hafði ég sífellt í huga; að við börnin kæmum saman og nytum stundarinnar. Börnin væru
þátttakendur á eigin forsendum, virk, glöð og áhugasöm og þau tækju þátt hvert á sinn hátt.
Ég hóf fyrstu stundina á að segja við börnin að ég sæktist eftir að eiga með þeim
gæðastund þar sem öllum liði vel og allir væru ánægðir. Þess vegna bað ég þau að aðstoða
mig við að rifja upp reglur deildarinnar með því að rétta upp hönd. Þau voru mjög fús til þess
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og fengu hrós. Ég var mjög róleg og reyndi að senda gleði inn í hópinn með eigin framkomus
enda séð hve miklu máli framkoma og fas skipta hjá Júlíu. Vítt samskiptamynstur bendir til
lýðræðislegra starfshátta sé litið til rannsókna Bae (2009). Ég lækkaði róminn eins og hún
gerði ef börnin urðu óróleg. Ég minnti börn sem gleymdu að rétta upp hönd að gera það áður
en þau töluðu og bíða eftir að ég byði þeim að tjá sig. Ég minnti þau á að ég vildi heyra frá
öllum. Best ef það væri frá einum í einu. Það gekk eins og í sögu. Þau völdu sér eina bók af
þrem í boði. Í stað þess að lesa bókina frá orði til orðs lék ég söguna með leikbrúðum. Hver
leikbrúða fékk eigin rödd og persónuleika. Upplifun mín var sú að samskiptamynstur milli
mín og barnanna væri fremur vítt en þröngt. Ég fann að þeim fannst gaman.
Svipað var upp á teningnum í öðrum samverustundum, en ég ákvað að rifja ekki upp
reglurnar í hvert sinn. Það væri óþarflega langdregið og tæki óþarfa tíma. Það gæfi til kynna
að ég treysti börnunum ekki. Ég ákvað heldur að rifja þær upp ef á þyrfti að halda en til þess
kom ekki. Ef ég var óundirbúin, eða minna undirbúin en ég hefði kosið, notaði ég efni sem ég
þaulþekkti. Undir lok rannsóknarinnar hafði sjálfstraust mitt aukist umtalsvert. Í einni
samverustundinni var umræða um drauga. Þá lék ég söguna um þekktan draug. Saga hans er
þekkt í bæjarfélagi vettvangsskólans. Uppákoman var óundirbúin en skemmtileg. Börnin
vildu draugasögu og ég náði að bregðast fljótt við óskum þeirra. Ég ígrundaði hvernig mér
hafði gengið að auka við þekkingu mína og við að tileinka mér nýjar aðferðir. Í rýniviðtali fékk
ég uppbyggilega gagnrýni á starf mitt með börnunum. Meðal annars mætti ég deila hrósi
betur milli barnanna.
4.2.4 Samverustundir á deild tvö í fjórðu og loka lotunni
Úr rannsóknardagbók: Það er þriðjudagur. 17 börn eru mætt. Ég stjórna, hef einn
kennara til aðstoðar. Málhljóð vikunnar úr Lubbi finnur málbein er venjulega lagt inn
á mánudagsmorgnum. Þetta gekk hrikalega. Nánast allur hópurinn var órólegur.
Nokkrir í hópnum höfðu áhuga í byrjun en pirringurinn gekk á milli eins og eldur í
sinu. Ég var að leggja inn málhljóð vikunnar í fyrsta sinn. Var efnið ekki borið fram
með nægilega spennandi hætti? Hafði það áhrif að ég hafði ekki stjórnað innlögn
málhljóðs vikunnar áður? Ég verð eiginlega aðeins að hugsa um hvað gerðist. Gekk
ekki vel.
Stjórn samverustunda fór fram í síðustu lotu rannsóknarinnar. Hér er fyrstu samverustund
minni á deild tvö lýst. Ég hafði á þessum tíma ekki gert breytingar á starfi mínu samkvæmt
þeim hugmyndum sem ég hafði fengið frá Júlíu. Rakin verða nokkur dæmi.
Ég beið eftir öllum börnum áður en ég byrjaði, andstætt því sem ég hafði séð hjá Júlíu.
Óróleiki gerði vart við sig meðan beðið var. Ég velti fyrir mér hversu miklu munaði að hefja
stundina strax í stað þess að bíða eftir að öllum börnunum. Ekki var um að ræða skipulega
verkaskiptingu stjórnanda og aðstoðarkennara í þessari samverustund. Aðstoðarkennari tók
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barn í fang sér og annað við hlið sér sem áttu erfitt með einbeitingu. Hann var því ekki laus til
að aðstoða aðra sem áttu við óróleika að stríða.
Hér kom bersýnilega í ljós hversu mikilvægt er að stjórnandi fái að halda þræði og
aðstoðarkennari sé til staðar fyrir börnin. Börnin urðu óróleg þegar ég var slegin út af laginu.
Þetta er mikilvæg lexía. Kennari sem fær að halda þræði hefur róandi áhrif á framgang
stundarinnar eins og niðurstöður áttu eftir að leiða í ljós. Börnin settust á hola kubba við þrjá
veggi. Sá sem stjórnaði settist gegnt þeim við langvegg, með hurð að baki sér. Við fætur
þeirra var motta sem þau fiktuðu í með tánum. Þau sátu óróleg, jafnvel svo mjög að eitt
barnið missti kubbinn undan sér. Það datt á gólfið og lenti á rassinum. Þetta var síðasta
samverustundin áður en ég breytti starfsháttum mínum svo um munaði.
Í næstu samverustundum þessarar lotu voru hins vegar ýmsar nýjungar prófaðar undir
áhrifum frá Júlíu. Daginn eftir stjórnaði ég aftur morgunsamverustund. Þegar hún hófst um
klukkan 9:15 , var hugarfrelsisstund með jóga- og öndunaræfingum að ljúka og stjórnendur
stundanna skiptust út vegna kaffitíma. Ég hafði einnig verið viðstödd hugarfrelsistundina. Í
samverustund eru jafnan þrír kennarar; stuðningur við einhverfa barnið, aðstoðarkennari og
stjórnandi. Þegar kennaraskipti urðu í stundinni vegna kaffitíma kennara er eins og
skyndilegur óróleiki gerði vart við sig. Þetta vakti sérstaka athygli.
Við upphaf annarrar samverustundar lotunnar höfðu börnin þegar verið saman ásamt
kennara í kennarastýrðri stund í allt að 15 mínútur. Um morgunstund var að ræða. Börnin
höfðu sett reglur um stundina sem voru sjáanlegar, fimm auðveldar reglur. Sitja kyrr, hlusta,
rétta upp hönd, hafa hendur og fætur hjá sér og að fikta ekki í mottunni. Ég hafði vissulega
verið viðstödd töluverðan fjölda af þessháttar stundum í starfi mínu sem stuðningsaðili á
þessari deild, en ég sá mjög margt með öðrum augum þessa viku. Það kom á óvart. Næsta
dag kom að því að reyna nýju verkfærin. Stundin gekk brösuglega þrátt fyrir að nýrri tækni
væri beitt.
Ég stjórnaði öllum stundum þessa lotuna, settist fyrst og byrjaði stundina um leið og
fyrstu börnin komu inn. Við höfðum skýra verkaskiptingu milli stjórnanda og
aðstoðarkennara. Aðstoðarkennarar sátu ekki inni í hringnum heldur á stólum fyrir utan,
tilbúnar að aðstoða óróleg börn eins hljóðlega og hægt var. Ég reyndi að vera meðvituð um
að halda kennarastýringu í lágmarki auk þess að hafa í huga vítt samskiptamynstur.
Samverustundin eftir hádegi gekk mun betur. Börnin sátu róleg og uppnumin og tæknin bak
við stjórnina var sú sama og um morguninn. Dagarnir liðu og mynstur kom í ljós. Ég minntist
á það að nokkrum dögum liðnum að samverustund að morgni gengi nánast alltaf illa og
samstarfsfólk samsinnti því.
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Úr rannsóknardagbók: Meðal þess sem ég lærði var að hefja samverustund um
leið og fyrstu börnin settust. Þá skapaðist ekki rými fyrir óróleika sem gat fylgt
stundinni. Venjulega hef ég ekki byrjað fyrr en allir voru komnir og beðið eftir að
börnin tíndust inn. Við það hefur skapast glundroði sem erfitt er að hrista af
stundinni, því börnin sem bíða eftir að stundin hefjist, verða fljótt óróleg. Gott er
að hafa spiladós í gangi í upphafi stundar meðan þau fyrstu eru að tínast inn.
Syngja nokkur lög meðan beðið er. Setjast niður með viðeigandi efnivið áður en
fyrstu börn koma ef hægt er að vera undirbúin með efni sem endist allan tímann.
Þá er einnig gott að hafa efni til vara ef dauður tími myndast. Það virðist góð
uppskrift af gæða samverustund að koma í veg fyrir óróleika strax í upphafi.
Passa að börnin viti til hvers er ætlast af þeim og hvaða viðbrögðum þau mega
eiga von á frá mér. Við ætlum að hafa notalega stund saman þar sem öllum líður
vel í. Stundir Júlíu eru gæðastundir.
Ég hóf rannsóknina á þeim útgangspunkti að lýðræðislegt starf mitt væri til skoðunar en
ég sá sömuleiðis að við starfsfólk á deild tvö þyrftum að gera sameiginlegt átak í að skoða
aðferðir okkar. Hafa verkaskiptingu til dæmis skýrari. Ég stakk upp á því að við myndum taka
upp skipulag Júlíu, stjórnandi í samverustund myndi sjá um að leiða stundina.
Aðstoðarkennari kæmi órólegum börnum til aðstoðar, sækti það sem kynni að vanta.
Stjórnandi þyrfti ekki að hugsa um neitt annað en líðandi stund með börnunum. Einnig var
ákveðið að við myndum allar skoða eigin kennsluaðferðir, með léttari kennarastýringu og
hafa vítt samskiptamynstur að leiðarljósi, enda öllum kennurum hollt að rýna í eigin rann.
Áhugi samstarfsfólksins á niðurstöðum mínum var ótvíræður.
Eftir að hafa rýnt í gengi samverustunda voru sterkar vísbendingar um hvað olli því að
óróleiki, sem ef til vill hófst hjá einu barni, gat skyndilega farið um eins og eldur í sinu. Í fyrsta
lagi voru slík einkenni mun líklegri til að koma upp í fyrri samverustundinni klukkan 9:15. Þá
höfðu þau þegar verið í annars konar kennarastýrðri stund í 15 mínútur þegar samverustund
hófst og þar var ég einnig viðstödd. Börnin höfðu verið í hugarfrelsi að hlusta á róandi sögu.
Það er langur tími fyrir fjögurra ára börn. Andinn breyttist skyndilega, þegar kennarar
hugarfrelsisstundar og samverustundar skiptust út vegna kaffitíma. Ég varð vör við að
starfsmannaskipti í miðri stund höfðu neikvæð áhrif á börnin, sem var einungis til að auka
líkur á óróleika. Mín niðurstaða er sú að þessar tvær stundir ættu ekki að vera samliggjandi.
Kaffitímar starfsfólks höfðu þau áhrif að skipt var um starfsfólk eftir hugarfrelsisstund og nýtt
starfsfólk hóf svo samverustund. Eftir að hafa setið með börnunum i hugarfrelsisstundinni
tók samverustund við í beinu framhaldi. Það reynist vel. Þrátt fyrir að undirbúningur og
umgjörð góðrar stundar sé mikilvægur er nauðsynlegt að gera ráð fyrir sjónarmiðum
barnanna. Þegar kennari kemur inn með efni sem hann þekkir mjög vel er hann ef til vill

43

búinn að ákveða um of framgang stundarinnar, sem einkennir þröngt samskiptamynstur
Vegurinn er vandrataður, að undirbúa sig um of eða of lítið.
Ég valdi tvær spennandi sögur fyrir börnin að velja um að lesa í samverustundinni. Hvert
barn fékk stein til að leggja á þá bók sem því fannst meira spennandi, sú bók sem hafði fleiri
steina var svo valin. Ég hvíslaði ef óróleiki lét á sér kræla. Þá urðu börnin að þagna til þess að
heyra. Þessar nýju aðferðir urðu að föstu verklagi. Einnig hafði hin meðvitaða létta
kennarastýring jákvæð áhrif og sömuleiðis víða samskiptamynstrið. Sumir kennarar eru í eðli
sínu leikarar og frásagnir eru lifandi. Það reynist vel og er stutt af rannsóknum. Þrátt fyrir að
undirbúningur og umgjörð góðrar stundar sé mikilvægur er nauðsynlegt að gera ráð fyrir
sjónarmiðum barnanna. Gefa þarf þeim tækifæri til að spyrja spurninga og rými til að hlæja
ef svo ber undir.
Framgangur samverustunda breyttist hjá mér á deild tvö eftir að hafa verið með Júlíu.
Sagt verður frá einni slíkri. Ég var sest á undan fyrstu börnunum og byrjaði samverustund
strax. Börnin tíndust inn eitt af öðru og á meðan voru sungin tvö lög. Athygli mína vakti að
börnin settust strax róleg og tóku undir. Það var eins og þau vissu til hvers væri ætlast,
stundin var byrjuð og þau vildu ekki missa af. Aðstoðarkennari í samverustund hafði fengið
skýr fyrirmæli um að taka óvær börn ekki í fangið. Aðstoðarkennarinn þyrfti að vera tiltækur
til að aðstoða alla sem þyrftu og barn í fangi kæmi í veg fyrir það. Ef óróleiki kæmi upp átti
hann að krjúpa fyrir framan barnið, horfa í augu þess og hvísla eða áminna með augunum. Ef
barnið róaðist ekki mátti bjóða því sæti við hlið aðstoðarkennara. Ég kom vel undirbúin, með
vandaðar bækur til að lesa, sem börnin gátu valið úr. Bókin sem varð fyrir valinu var „Ég vil
fisk“ eftir Áslaugu Jónsdóttur frá árinu 2015. Ég hafði í huga víða samskiptamynstrið, að ég
þyrfti að vera lifandi í flutningnum og börnin voru mjög spennt. Ég gaf aðal söguhetjunni,
henni Unni, margar raddir. Unnur vill fisk. Hún fær púsluspil með fiskamyndum, fiskakjól,
skrautfisk í búri og fleira. Í heila viku biður hún um fisk. Hún biður ákveðið, hún verður byrst,
hún gólar, svo hrópar hún og að lokum gargar Unnur: „Ég vil fisk að borða!“ Aðstoðarkennari
fór hljóðlega til barna sem voru óróleg og hvíslaði. Það munaði mjög miklu að geta stjórnað
stund án þess að vera slegin út af laginu og geta einbeitt mér að efni stundarinnar.

4.3 Þróun starfskenningar
Bakgrunnur minn í sérkennslu hefur mótað mína starfskenningu að mestu hingað til og gera
má ráð fyrir að önnur störf innan leikskólans í framtíðinni munu móta hana áfram. Það að
sinna hefðbundnu deildarstarfi hefur færst í aukana hjá mér og líklegt er að þegar
stuðningsbarnið mitt útskrifast muni önnur störf taka við. Sumir spyrja mig hvernig ég fari að
því að vera í sérkennslu dag eftir dag, þegar staðreyndin er sú að mér þykja dagleg störf
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jafnvel meira krefjandi. Sem dæmi má nefna örtröðina sem getur myndast í fullu fatahengi
þegar börn eru á leið út eða inn úr útiveru.
Tilfinningarnar sem upp komu við sjálfsrýnina sem fylgir rannsókn á eigin starfskenningu
voru mismunandi. Ég hafði gert ráð fyrir því að geta betrumbætt starfshætti mína í
lýðræðislegu samhengi en ekki mótaða sýn á ég gæti lært af Júlíu. Augljóst var að
samskiptamynstrið milli mín og barnanna var ójafnt og of þröngt. Ég þurfti að tileinka mér
víðara samskiptamynstur og draga úr kennarastýringu. Starfshættir mínir, höfðu ómeðvitað
gert mig að „stjörnu sýningarinnar.“ Þegar haldið var út í þetta verkefni hafði læðst að mér
sá grunur að starfshættir mínir þörfnuðust endurskoðunar. Ég hafði álitið starfhætti mína
lýðræðislega þegar staðreyndin var sú að þeir einkenndust um of af kennarastýringu.
Ástæðan var fyrst og fremst sú að mér fannst endurgjöf frá börnunum ekki eins og ég hefði
kosið. Mér fannst gleði skorta, virkni og áhuga hjá börnunum.
Sömuleiðis hafði ég sjálfa mig og eign líðan í huga. Þegar stundirnar voru góðar leið mér
vel og ég var full af orku. Þegar stund gekk illa fann ég fyrir hinu gagnstæða. Ekki einungis var
til mikils að vinna fyrir börnin á deildinni að stundin gengi vel heldur einnig fyrir sjálfa mig.
Vellíðan barna og kennara fer saman, ekki síst ef vítt og samskiptamynstur er haft í huga.
Ánægður og glaðlegur kennari gefur af sér til barnanna og endurgjöf þeirra til kennarans er
aukin þátttaka, virkni og vellíðan.
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5

Umræða

Umræðukaflinn skiptist í fimm greinandi hluta sem hver um sig lýsir þeim þáttum sem komu í
ljós. Rannsóknaspurningunni, „Hvernig getur skoðun leikskólakennara á eigin starfsháttum
bætt lýðræðislega starfhætti hans í skipulögðu starfi?“ má skipta í fjórar undirspurningar:
1. Hvernig birtist lýðræði í skipulagðri stund?
2. Með hvaða hætti hafa lýðræðislegir starfshættir áhrif á þátttöku?
3. Hvernig má sjá samspil lýðræðis, þátttöku, virkni og gleði?
4. Ef virkni, þátttaka og gleði barna skortir, hversu er lýðræðislegir eru starfshættirnir?
Hver spurning hefur sinn eigin undirkafla þar sem sjá má að ákveðin þemu koma endurtekið
fram. Af þeim eru dregnar ályktanir og dæmi tekin, bæði úr samverustundum og
stöðvavinnu. Því næst er lærdómurinn af rannsókninni tekinn saman og greint er frá þeirri
vinnu sem fór af stað í framhaldinu. Þar voru breyttir starfshættir í öndvegi með spegil
starfskenningarinnar á lofti og nýjar kennsluaðferðir sem ég kynntist á vegferðinni teknar í
gagnið. Í starfendarannsókn geta óvæntar niðurstöður komið í ljós sem ég kalla „óvæntu
rúsínurnar í pylsuendanum.“ Þá er samantekt á helstu niðurstöðum sem svara
rannsóknarspurningunni í stuttu máli. Umræðukaflanum lýkur svo með samantekt um þróun
starfskenningar minnar.

5.1 Hvernig birtist lýðræði í skipulagðri stund?
Skipulögðu stundirnar sem átt er við eru samverustundir og stöðvavinna. Samverustund felur
jafnan í sér að kennarar og börn koma saman, setjast oft í hring og hlusta á sögu, syngja og
borða ávexti. Innlegg kennara í samverustund takmarkast í raun einungis af hugmyndaflugi
hans (Emilson, 2007). Í stöðvavinnu í vali á vettvangi er ákveðinn fjöldi stöðva í boði.
Börnunum er boðið að setja nafnið sitt á viðeigandi stað á myndrænni valtöflu. Svæðin í boði
eru oft útivera, listasmiðja, hreyfing og könnunaraðferðarverkefni.
Það sem einkennir lýðræði í skipulagðri stund eins og hópastarfi og stöðvavinnu er fyrst
og fremst hvernig samskiptamynstur er viðhaft (Bae, 2009) og hvernig kennarastýringu er
háttað (Emilson, 2007; Emilson og Folkeson, 2004). Áhugi kennara á efninu og gleði hans
smitast út til barnanna, sem leiðir til þess að raddir þeirra fá að heyrast. Ég íhugaði hið víða
samskiptamynstur sem á rót sína í kenningum Bae og ég hafði orðið vitni að hjá Júlíu. Lifandi
og skemmtilegur flutningur í samverustundum einkennir vítt samskiptamynstur og liðkar til
fyrir því að stundin verði góð. Leikrænir tilburðir, ásamt ívafi sem einkennist af glensi og gríni
eru viðhafðir. Þótt mörk séu sett og frammíköll óheimil, hafa börnin tækifæri til að tjá sig,
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með því að rétta upp hönd. Þeim er gefinn tími til að tjá sig og kennarinn lítur ekki svo á að
börnin séu að trufla. Sömuleiðis má sjá létta kennarastýringu, börnin fá að hafa áhrif og
virðast virkir þátttakendur (Emilson og Folkeson, 2004). Þótt mörk séu sett yfirgnæfa þau
ekki raddir barnanna. Sjá má einkenni mosaic aðferðarinnar (Clark, 2005) í kennsluaðferðum
Júlíu í stöðvavinnu. Hún er mjög opin fyrir hugmyndum barnanna og mætir þeim þar sem
þau eru stödd.
Annette Emilson (2007) gerir grein fyrir því í sínum rannsóknum að framkoma, fas og
stjórnun kennara hafi lykiláhrif á gengi skipulagðra stunda, á jákvæðan eða neikvæðan hátt.
Nám barnanna hjá Júlíu byggist ekki einungis á lýðræði, sem sjá má að leiðir til þátttöku
(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007), heldur er það lífsstíll í kennsluaðferðum hennar. Sérstaklega
í stöðvavinnu. Hugmyndir barnanna eru gripnar á lofti og nýttar. Þegar þau vilja taka nýja
stefnu og leiðin er framkvæmanleg þá er sú stefna tekin ef það er augljóslega vilji
meirihlutans. Áhugi, virðing og þátttaka er líka lykilatriði hef ég lært. Börnin læra um lýðræði
í lýðræði (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007; Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir,
2008). Ef börn í stöðvavinnu verða þreytt eru þau hvött til að skipta um stöð ef þau svo kjósa
eða aðstoðuð við að finna önnur verkefni. Kennararnir vanda sig við að gefa ekki of miklar
hugmyndir og ég dáist að því. Áhugi minn á könnunaraðferðinni hafði verið vakinn.
5.1.1 Börnin á deild tvö í könnunaraðferðarverkefni
Ég hófst handa við verkefni í anda könnunaraðferðarinnar sem samanstóð eingöngu af
sérkennslubörnum. Það er kúnst að leiðbeina í þess háttar verkefni. Börnin eiga að leyfa
verkefninu að leiða sig áfram, eiga frumkvæði að hugmyndum og fá aðstoð við að
framkvæma. Kennari sáir hugsanlega fræjum fyrir hugmyndir sem þau fái svo sjálf, spyr
opinna spurninga og grípur á lofti allar hugmyndir sem þau fá (Helm og Katz, 2001). Ég
byrjaði á að hrapa að ályktunum um framgang verkefnisins strax á fyrstu stigum. Kennari
verður að gæta þess að setja hugmyndir barnanna í forgrunn en ekki sínar eigin (Clark, 2005).
Ég gekk út frá því að flugvélar yrðu fyrir valinu en svo varð ekki. Börnin höfðu lang mestan
áhuga á fótsporum, sem nóg var af víða. Lýðræðislegt samskiptaflæði var meiri áskorun en
ég gerði mér grein fyrir í upphafi til dæmis að spyrja sífellt opinna spurninga. Taka ekki af
þeim ábyrgð með því að grípa inn í með eigin hugmyndir og vera leiðbeinandi en ekki
stýrandi eins og kennurum getur hent til (Emilson og Folkeson, 2004).
Þetta skemmtilega hliðarspor í rannsókninni var ótrúlega gefandi. Öll börnin voru
þátttakendur samkvæmt þátttökuhugtakinu (Snæfríður Þ. Egilson, 2016). Könnunaraðferðin
einkennist að mínu mati af lýðræði og er tilvalin kennsluaðferð fyrir kennara sem hyggst
bæta eigin lýðræðislegu stafshætti. Samkvæmt Guðrúnu Öldu Harðardóttur og Baldri
Kristjánssyni (2013) er hugmyndafræði Reggio Emilia í eðli sínu lýðræðisleg. Þó
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könnunaraðferðin og Reggio Emilia hugfræðin séu ekki sprottin af sama meiði er
könnunaraðferðin algeng kennsluaðferð í skólum sem kenna sig við hugmyndafræðina. Því
má ef til vill álykta og könnunaraðferðin sé einnig í eðlu sínu lýðræðisleg. Hugmyndir allra eru
skrifaðar niður og yfirferð á hugmyndum leiðir til niðurstöðu sem hópurinn á endanum
samþykkir (Helm og Katz, 2001).
5.1.2 Raddir barna heyrast
Börnunum var settur rammi og skýr mörk um vinnu þeirra og hegðun í stöðvavinnunni á
deild eitt. Þau höfðu töluvert frelsi innan þess ramma og það er að mínu mati farsælt.
Emilson og Folkeson (2004) myndu kalla það létta kennarastýringu þar sem börnin fá að hafa
áhrif, þótt umhverfið sé að einhverju leyti stýrt. Þrátt fyrir að hugmynd að verkefni sé mótuð
í upphafi, þarf ekki að standa við hana ef flæðið ber okkur annað. Börnin fengu til dæmis
góðar hugmyndir sem báru könnunaraðferðarverkefnið aðeins af leið, sem gerði verkefnið
skemmtilegra og jók áhuga þeirra. Þetta kalla ég að grípa námstækifærið. Börnunum var
boðið upp á verkefni sem þau höfðu áhuga á og voru við þeirra hæfi. Ef barn undi sér illa á
stöð var sjálfsagt að mega skipta. Anette Emilson (2007) telur að þegar börn fá tækifæri til að
hafa áhrif á daglegt starf leikskólans hafi það jafnframt jákvæð á nám þeirra. Til að stundin
gangi vel verður að ríkja gagnkvæmur áhugi, virk þátttaka og virðing milli kennara og barna
(Rogoff, o.fl., 2007).
Barn sem finnur að á það er hlustað og fær viðbrögð við innleggi sínu er þátttakandi. Að
vera mætt gerir börn ekki sjálfkrafa að þátttakendum samkvæmt kenningum um þátttöku.
Mikilvægi þess að eiga hlutdeild í starfi er óumdeilt. Börn hafa rétt á að vera þátttakendur í
leikskólasamfélaginu og virðing fyrir þeim leiðir til þátttöku (Snæfríður Þ. Egilson, 2016, Bae,
2009). Reglur í stöðvavinnu eru ekki eins kennarastýrðar og í samverustundum vegna þess að
börn taka ríkari þátt í þróun stundarinnar. Emilson (2007) telur að ramminn sem umlykur
samverustundir sé almennt strangur. Börn deildar eitt hafa skýran ramma sem þau þekkja en
samskiptamynstrið er vítt.

5.2 Með hvaða hætti hafa lýðræðislegir starfshættir áhrif á þátttöku barna?
Birtingarmynd lýðræðis í samverustund felst í möguleikum barnanna til að láta skoðanir sínar
í ljós um það efni sem verið að fjalla um. Kennarinn þarf að vera skipulagður og geta tekið
þátt í að leiða stundina þangað sem börnin vilja fara. Beint lýðræði má sjá til dæmis í
kosningum um bókina sem á að lesa þá stundina.
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5.2.1 Samskiptamynstur og lýðræði hefur áhrif á virkni, gleði og þátttöku í samverustund
Lifandi flutningur sagna eða lesturs hafði mjög góð áhrif, ekki síður ef þau fengu að velja sér
efni eða bækur Ég tel að börnin hafi litið á það sem valdeflandi reynslu að vera virkir
þátttakendur í að velja efni. Rannsóknir benda sömuleiðis til að börn vilji hafa áhrif á starf sitt
í leikskólum og vera áhrifavaldar (Markström og Halldén, 2009). Það sem skoða mætti betur,
með tilliti til lýðræðislegra aðferða, væri að bjóða upp á lýðræðislegt val um efni
stundarinnar. Til dæmis gæti hvert barn fengið einn stein og lagt á valkosti sem sýnilegir
væru á sjónrænan hátt, til dæmis með myndum sem lýstu vel valmöguleikum hverju sinni.
Lýðræði og þátttaka auk samvinnu, haldast í hendur samkvæmt kenningum Dewey
(1939/1998).
Þegar lýðræði ríkir sem leiðir til þátttöku, má gera ráð fyrir aukinni virkni barnanna sem
vekur gleði. Sama má segja um kenningar Clark (2005) en jafnframt tengir hún lýðræði við
valdeflingu. Séu Dewey (1939; 1998) og Clark höfð til hliðsjónar í sömu andrá, má telja að
afurð lýðræðis í skólastarfi séu ekki einungis gleði, virkni og þátttaka, heldur finni börnin fyrir
aukinni valdeflingu. Feta þarf þröngan veg til að gera kennarastýrða stund á borð við
samverustund lýðræðislega. Sýnt þykir að það er hægt þegar kennari skoðar lýðræðislegt
starf sitt. Börn eiga rétt á að taka þátt í og hafa áhrif á umhverfi sitt. Rödd þeirra á að
heyrast, ekki einungis samkvæmt íslenskum lögum (Mennta og menningarmálaráðuneytið,
2011, Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012) heldur sömuleiðis samkvæmt
alþjóðasáttmálum (Þórhildur Líndal, 2007). Sem dæmi má nefna þegar Júlía fangaði
hugmynd barnsins sem vildi segja sögu í stöðvavinnu. Allir fengu að segja sína sögu. Sumar
voru stuttar, aðrar langar en hver var þátttakandi á sínum eigin forsendum. Hún greip
hugmyndina á lofti og setti aðra vinnu til hliðar ásamt eigin hugmyndum um framgang
stundarinnar. Þátttökuhugtakið var í forgrunni (Snæfríður Þ. Egilson, 2016).
5.2.2 Létt kennarastýring í stöðvavinnu
Kennararnir á deild eitt vönduðu sig við að gefa ekki of mikið upp af eigin hugmyndum til að
kæfa ekki raddir barnanna í stöðvavinnu. Þeir vildu fanga hugmyndir barnanna í stað þess að
sá eigin fræjum í huga þeirra. Ég dáist að því. Áhrif Reggio Emilia hugmyndafræðinnar voru
augljós í starfi Júlíu. Börn voru hvött til að nota margar mismunandi tjáningarleiðir og ekki
var annað að sjá en þær væru mjög lýðræðislegar. Ef nefna skyldi dæmi má minnast á það
þegar börnin kusu um hurðina. Hurðin var innlegg barnanna í eTwinning verkefnið og varð
svo afurð barnanna í leikskólanum á listahátíð barna.
Tenging Reggio Emilia stefnunnar og lýðræðis eins og Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur
Kristjánsson, (2013) vilja meina að séu til staðar virðast greinileg í starfi Júlíu. Hún hvetur
börnin til að nota þær tjáningarleiðir sem hentar þeim og höfða til þeirra í anda Reggio Emilia
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hugmyndafræðinnar (Malagucci, 1998). Kennarar virtust mjög áhugasamir og hafði það
smitandi áhrif, einnig á mig. Rammi og skýr mörk voru um vinnu þeirra og hegðun í stundinni
en þau höfðu töluvert frelsi innan þess ramma. Að bera efni fram með leikrænum tilburðum
gefur til kynna vítt samskiptamynstur sem er ákjósanlegt ef auka á gleði (Bae, 2009). Nota
má tússtöflu til áhersluauka eða hvaðeina sem frjóum leikskólakennara kemur til hugar.
Hægt er að segja sögur í gegn um leikrit eða óperur, eins og Júlía gerði.
Framkoma kennara og starfshættir hafa áhrif á hversu lýðræðislegur hann er. Sýnt hefur
verið fram á að þegar vel er staðið að kennslu hefur framkoma kennara áhrif á lýðræði í
starfinu. Það leiðir af sér aukna þátttöku, virkni og valdeflingu barna. Að öðrum kosti eru
áhrifin neikvæð. Valdefling barna felst í að á þau sé hlustað og tillit tekið til skoðana þeirra
sem er í samræmi við rannsóknir Bae (2009) og Clark (2005). Clark minnist sérstaklega á það
að öllum líði betur í starfinu, bæði börnum og kennurum, þegar börnin ná að hafa sínar
hugmyndir í forgrunni. Það skapar gæðastund.

5.3 Hvernig má sjá samspil lýðræðis, þátttöku virkni og gleði?
Meðal þess sem sérstaklega vakti athygli mína var mikilvægi þess að hafa ekki einungis
skýran ramma utan um vinnu barnanna, heldur einnig kennaranna. Hvernig kennarar skiptu
verkum í samverustund var skipulagt og starfshættir þeirra rímuðu saman. Gott dæmi um
þetta er hvernig stutt var við jákvæða hegðun og brugðist við neikvæðri. Aðstoðarkennarann
er best að hafa lausan. Hann kraup fyrir framan börn sem fundu ekki ró. Hafa skýran ramma
um hvernig brugðist var við óróleika. Á þennan hátt voru raddir barna skýrar og áberandi.
Róleg og notaleg stund hvetur til þátttöku sem leiðir af sér tjáningu, virkni og gleði (Emilson,
2007; Emilson og Folkeson, 2004; Bae, 2009).
5.3.1 Skipulag samverustunda, skýr rammi um starfshætti
Hver samverustund á deild eitt var skipulega uppsett. Kennari var sestur á undan börnunum
og byrjaði stundina strax. Börnin liðu inn eitt af öðru í rólegheitum við ljúfa tóna spiladósar.
Þau gerðu sér grein fyrir því að þau áttu að setjast strax. Mínar samverustundir og flestar
þær sem ég hef setið hafa átt það sameiginlegt að samverustundin hafi ekki byrjað fyrr en
allir voru komnir og á meðan börnin biðu gat óþolinmæði gætt og óróleiki gripið um sig.
Jafnframt virtist góður undirbúningur gera gæfumuninn, enda í samræmi við niðurstöður
rannsókna Emilson (2007) og Bae (2009). Í samverustundum mínum á deild tvö kom upp í
hugann hvort börnin gerðu sér grein fyrir að stundin ætti að vera ljúf stund og allir njóta
saman, bæði börn og kennarar. Þess vegna minntist ég á það í upphafi fyrstu stundarinnar
sem ég stjórnaði á deild tvö. Mér finnst hafa verið lykilatriði í að skapa gæðastund að börnin
vissu ástæðu þess að við værum saman komin. Ég tel eindregið að hinn skýri rammi sem
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umvefur samverustundina ýti undir lýðræði í hópnum. Ef hægt er með þessum hætti að
leggja áherslu á rólegheit í stundinni er líklegra að raddir barna heyrist og þau njóti
stundarinnar.
5.3.2 Uppskriftin að gæðasamverustundinni
Rútína í samverustundum virðist gefa góða raun. Ef börnin vissu nokkurn veginn hvað til stóð
í samverustund gat það án alls vafa leitt til þess að stundin yrði gæðastund. Börnin virtust
vita hvers var að vænta af starfsfólkinu í flestum tilfellum. Það veitti öryggi. Hvernig þau vildu
haga þátttöku sinni og hvað var í boði varðandi eigin hegðun. Sem fyrr segir var fylgst með
tveimur samverustundum og stöðvavinnu á hvorri deild.
Á þessum tíma tók ég eftir að ég hafði sérstakan áhuga á því hvernig kennarar taka á
óróleika sem upp kunni að koma. Það er ein af áskorununum þegar eiga skal gæða
samverustund eða stöðvavinnu, Auk þess þarf að passa upp á lýðæðislega starfshætti, sem
leiða til þátttöku, virkni, gleði og valdeflingar hjá börnunum. Ástundi kennari lýðræðislega
starfshætti meðvitað eru allar líkur á að stundin sé góð og óróleiki verði minniháttar. Ég
skrifaði hjá mér framgang stundanna og lagði sérstakar áherslur á aðferðir þeirra við að taka
á hegðun sem gat verið truflandi.
Í ljós kom rauður þráður meðal þeirra barna sem voru á deild eitt. Í samverustundum á
deild eitt voru börnin áhugasöm, þau sýndu virðingu og voru virkir þátttakendur í starfinu.
Þrátt fyrir að skipulögð stund sé í anda lýðræðis getur komið upp óróleiki hjá einstökum
börnum sem getur smitast út í hópinn. Gott er þá að aðstoðarkennari, til dæmis í
samverustund, sjái um aðstoða börn við að halda athygli sinni sé þess þörf. Best er að
stjórnandi stundarinnar flytji sitt efni án truflunar og láti sem hann sjái ekki óróleikann. Hann
haldi áfram að leiða stundina. Ef kennari við stjórnvölinn þurfti að standa upp til að sækja
eitthvað eða var sleginn út af laginu, búinn of snemma með efni stundarinnar eða slíkt hafði
það neikvæð áhrif. Ekki var í boði að ljúka stundinni fyrr, enda starfsfólk sem átti að vera
með stöðvar í stöðvavinnu, ekki komið úr kaffitímum sínum.
Stuðningsaðilar eða aðstoðarfólk deildar tvö í samverustund átti fremur til að taka óróleg
börn í fangið en að krjúpa fyrir framan þau og ná augnsambandi. Ef kennari sem aðstoðar í
samverustund tekur óvært barn í fangið getur hann ekki sinnt öðrum börnum sem þurfa
aðstoð. Né heldur getur hann gefið einstaklingsmiðuð fyrirmæli um hvers ætlast er til af
hópnum og ekki aðstoðað önnur börn við að láta sér líða betur. Í fyrstu samverustundinni
sem ég stjórnaði á deild tvö, hélt ég uppteknum hætti frá því áður, settist meðvitað ekki
fyrst, gaf aðstoðarkennurum ekki fyrirmæli og ígrundaði framgang stundarinnar. Börn vilja
hafa áhrif í leikskólanum (Markström og Halldén, 2009) en sé verulegur óróleiki í stundinn
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verður kliður, jafnvel hávaði og enginn nær að hafa áhrif. Góður rammi um stundina dregur
úr líkum á óróleika (Emilson og Folkeson, 2004).
Lærdómurinn sem helst er dreginn af starfsháttum deildar eitt er að kennarinn sem
aðstoðar í samverustund sé til taks til að aðstoða alla sem þess þurfa, ekki einungis það barn
sem tekið er í fang. Betra sé að færa barn sem á erfitt með einbeitingu við hlið kennara, helst
þess sem aðstoðar, svo stjórnandi geti viðhaldið framgangi góðrar stundar. Kennari sem
krýpur fyrir framan barn og minnir börnin á með augunum truflar síður en sá sem kallar til
barna úr sæti sínu. Framíköll aðstoðarkennara eru ekki síður truflandi en óróleiki hjá
börnum. Að taka upp breytta starfshætti á borð við þessa munaði mjög miklu. Þetta eru
einfaldar breytingar sem ríma við starfskenningu mína. Meðal þess sem í ljós kom var að
aðstæður barna og umhverfi þeirra hafði áhrif á gengi samverustunda. Motta var á miðju
gólfi sem börnin fiktuðu í með tánum þar sem þau sátu á holum kubbum sem mynda bekki
og raðað var horn í horn meðfram þremur veggjum. Það er truflandi og ekki í boði. Ef börnin
voru spennt fyrir efninu fiktuðu þau síður. Reggio Emilia aðferðin gerir ráð fyrir umhverfinu
sem þriðja kennaranum (Helm og Katz, 2001) og því hægt að fullyrða um mikilvægi umhverfis
og umgjarðar í leikskóla sem starfar samkvæmt hugmyndafræði Reggio Emilia. Júlía tók
hlutverk þriðja kennarans alvarlega. Hún var búin að skipuleggja umhverfið svo það væri
aðlaðandi og spennandi. Börnin gátu gengið beint í þann efnivið sem þau þurftu á að halda
og þurftu ekki að bíða meðan kennarinn undirbjó sig.

5.3.3 Stöðvavinna
Í stöðvavinnu þarf að gæta þess að börnin mæti áskorunum sem hæfa áhuga þeirra og
þroska (Vygotsky, 1978). Börnin á deild eitt, fengust við mjög krefjandi verkefni sem þau
höfðu jafnframt mikinn áhuga á að velja. Jafnvel var ásóknin svo mikil að færri komust að en
vildu. Þau börn sem höfðu takmarkað úthald eða misstu áhugann á verkefninu fengu að gera
eitthvað annað sem hæfði þeim betur enda nokkuð um börn með mismunandi þarfir. Þetta
finnst mér mjög í anda þátttökuhugtaksins (Snæfríður Þ. Egilson, 2016). Þess var gætt að
börnin væru ekki einungis á svæðinu heldur að þau nytu sín með verkefni við hæfi sem þeim
þóttu spennandi og skemmtileg.
Júlía þekkti börnin sín mjög vel. Annars vegar þekkti hún styrkleika þeirra og hins vegar
gat hún veitt þeim stuðning þegar á þurfti að halda. Börnin vissu til hvers var ætlast af þeim.
Verkfæri og efniviður var tilbúinn fyrir þau þegar þau mættu á stöð. Þau þurftu ekki að bíða
þess að hún undirbyggi eftir að stundin var byrjuð. Það var mjög mikilvæg lexía í þessu ferli,
mikilvægi þess að hafa umhverfi og áhöld tilbúin og hef ég reynt að tileinka mér það síðan.
Hún tryggir þátttöku allra (Snæfríður Þ. Egilson, 2016).
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Tíminn með börnunum í stöðvavinnu er dýrmætur og gjarnan liðinn áður en við vitum af.
Ef börnin misstu áhuga á einu verkefni fengu þau að takast á við önnur verkefni innan sömu
stöðvar. Sem dæmi má nefna að ef barni leiddist að klippa og líma fékk það að teikna mynd í
anda sama þema. Ég hefði tilfinningu fyrir því að Júlía byði börnum verkefni sem hentaði
áhugasviði þeirra. Í könnunarverkefni var þess gætt í hvívetna að börnin bæru ábyrgð á
verkefninu og það vakti með þeim áhuga. Þegar börn taka þátt í könnunarverkefni geta þau
treyst á að þau eigi hlutdeild í því. Þau beri vissa ábyrgð og þurfi ekki að gera eitthvað sem
þau langar ekki til. Spurt er opinna spurninga og börnunum hjálpað að útfæra hugmyndir
sínar. Þessar aðferðir eru mjög í anda Emilson og Folkeson (2004), Bae (2009) og Corsaro
(2003).
Júlía var jafnframt óhrædd við að leyfa börnunum að taka stjórnina, hún greip hugmyndir
þeirra óhikað á lofti. Dæmi um þetta er þegar eitt barnanna vildi segja sögu sem tengdist
verkefninu. Öllum var boðið að segja sína sögu. Sumir höfðu mikið að segja, aðrir minna.
Engu að síður voru allir þátttakendur á eigin forsendum (Snæfríður Þ. Egilson, 2016). Barn
sem segir litla sögu í fáum orðum er ekki minni þátttakandi en sá sem hefur mikið að segja.
Forsendur barna eru mismunandi og Júlía tók tillit til þess. Annað gott dæmi er þegar hurðin
varð að heilu húsi, á einungis nokkrum vikum.

5.4 Ef virkni, þátttöku og gleði barna skortir, hversu lýðræðislegir eru
starfshættirnir?
Hér eru taldir saman þeir þættir sem ég, ásamt samstarfsfólki mínu á deild tvö þurftum fyrst
og fremst að skoða. Meðal þess sem kemur hér við sögu eru viðbrögð við óæskilegri hegðun,
að hafa efnivið og verkefni við hæfi sem vakti gleði og áhuga. Mikilvægi þess að skipuleggja
tíma sinn passlega vel kom í ljós og svo er því lýst hvernig ég lærði að vinna með
könnunaraðferðina. Hún er í eðli sínu lýðræðisleg (Helm og Katz, 2001) og vel til þess fallin
að vekja áhuga, virkni, þátttöku og gleði hjá börnum, ef marka má velgengni Júlíu og
samstarfsfólks hennar.
5.4.1 Lærdómur dreginn af samverustundum deildar eitt
Ekki virtist regla á hvernig við á deild tvö brugðumst við óróleika. Sum barnanna voru send
tafarlaust fram, önnur fengu tækifæri til að bæta sig og það skipti ekki alltaf máli um hvaða
barn var að ræða í hvert skipti. Sumum börnum var vísað úr stundinni, aðrir teknir í fang, enn
aðrir settir við hlið stjórnanda. Þetta þurfti að endurskoða. Við á deild tvö þurftum að koma
okkur saman um markvissari leiðir til að vinna saman, gefa jafnan fjölda tækifæra, ræða
saman og komast að samkomulagi um hvaða leiðir við ætluðum að fara.
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Leiðin sem við fórum var að áminna fyrst með augunum. Ef að dugði ekki til var barn sett
við hlið kennara, alltaf aðstoðarkennara ef hann var á svæðinu. Væri það ekki nægilegt til að
hvetja barn til að bæta hegðun sína var barnið tekið afsíðis og umræða tekin. Ávallt var í boði
að snúa aftur í samverustundina ef barn fann að það treysti sér til þátttöku, enda felst í nám í
því að fá að snúa aftur og vera þátttakandi (Snæfríður Þ. Egilson, 2016).
Í ljós kom að börnin höfðu ekki alltaf áhuga á efninu sem var í boði í samverustund hjá
mér. Ég skoðaði aðferðir mínar og framkomu með tilliti til þess hvort hún væri spennandi og
skemmtileg í augum barnanna. Um leið og ég tók samskiptamynstur mitt við börnin og
kennastýringuna til gagngerrar endurskoðunar mátti sjá breytingar til hins betra. Stundum
vantaði aðstoðarkennara vegna fjarveru starfsfólks, til að mynda vegna veikinda. Þrátt fyrir
það þurfti að senda þá sem mættir voru í kaffitíma. Væri ekki aðstoðarkennari var brugðið á
önnur ráð, eins og að taka truflandi einstaklinga og bjóða barni að sitja hjá stjórnanda. Þetta
þótti mér ekki reynast alveg nógu vel. Að mínu mati væri best að þessar stundir færu ekki
fram á kaffitímum starfsfólks svo ávallt sé aðstoðarkennari til taks. Ef „tómarúm“ myndast í
samverustund og ekki er unnt að ljúka henni snemma, til dæmis vegna kaffitíma starfsfólks
þarf að hafa efni til vara því annars fyllast börnin óöryggi (Emilson A. , 2007; Emilson og
Folkeson, 2004; Bae, 2010).
Gott væri að kennarar undirbyggju sig með því að vera tilbúnir til að bæta við dagskrána
þegar þess þarf. Að syngja nokkur lög gæti til dæmis komið að gagni. Börnin þurfa að vita til
hvers er ætlast af þeim og þegar kennara vantar til að aðstoða stjórnanda í stundinni getur
stjórnandi sjálfur þurft að víkja frá innleggi sínu til að aðstoða óróleg börn. Ég lærði að senda
börnum skilaboð með augunum, hugsanlega að krjúpa fyrir framan barn ef á þurfti að halda
þegar ég aðstoðaði í samverustund. Hrósa fremur með að nota nafn, bæði fyrir góða hegðun
og fyrir framfarir. Ef barn átti nokkuð góða stund en kannski ekki óaðfinnanlega, mátti hrósa
því fyrir að vera duglegt að æfa sig. Deild tvö hefur það umfram deild eitt að hafa fleiri
kennara á barn, sem ætti að vera deildinni til framdráttar. Deild tvö gæti jafnvel íhugað að
hafa tvískipta samverustund með færri börnum. Þrátt fyrir það virtist ýmislegt ganga betur í
samverustund á deild eitt. Vera kann að hinn fasti rammi og verkaskipting sem deild eitt
hefur sé þeim til framdráttar. Í það minnsta urðu jákvæðar breytingar í samverustundum hjá
okkur við að taka hann upp. Ramminn og rútínan í kring um samverustundina þarf að veita
börnum öryggi (Emilson og Folkeson, 2004).
Deild tvö gæti gert meira af því að fá aðstoðarkennara til að krjúpa fyrir framan óróleg
börn sem þarfnast aðstoðar við hegðun sína og ræða lágt við það með augnsambandi. Þetta
fann ég sérstaklega í fyrstu samverustundinni sem ég stjórnaði á deild tvö og beitti viljandi
ekki nýju verkfærunum mínum. Sú stund fór ekki að óskum. Við þurftum að beita stuðningi
við jákvæða hegðun með markvissari hætti. Ég tel eindregið að starfsfólk á deild tvö þurfi að
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stunda sjálfsskoðun og halda áfram að ígrunda hvernig við getum stjórnað gæðastundum.
Þar með á ég ekki við að allir kennarar eigi að bregðast eins við alltaf heldur ætti hver og einn
að þróa sínar aðferðir og beita þeim markvisst. Til dæmis mætti bjóða alltaf sama fjölda
tækifæra og spyrja börn hvort þau treysti sér til að vera með. Þá mætti ef til vill minna á
reglur í upphafi stundar ef hún virðist ætla að byrja illa og/eða ákveða fyrir fram við hvaða
aðstæður er boðið að vera frammi og fleira í þeim dúr. Ég setti sjálfri mér þær
viðmiðunarreglur að vera alltaf sest fyrst þegar ég stjórnaði samverustund. Ef ég hafði
aðstoðarkennara var hans hlutverk að áminna með því að krjúpa fyrir framan börnin og ef á
þurfti að halda bjóða börnum annað hvort sæti hjá mér eða fara fram. Spyrja hvort það
treysti sér til að vera viðstatt stundina og ef ekki þá að bjóða því fram. Í lang flestum tilfellum
vilja börnin líklega vera áfram, ekki síst ef stundin er skemmtileg og gefandi, eins og hún á að
vera. Þessar reglur urðu fljótt almennar. Hér er áherslan á að gefa börnunum tækifæri til
þátttöku á þeirra eigin forsendum (Snæfríður Þ. Egilson, 2016).
Við börnin áttum saman mjög ljúfa samverustund þegar ég las bókina „Ég vil fisk“ eftir
Áslaugu Jónsdóttur frá árinu 2015. Boðskapur bókarinnar snýst einkum um að fullorðnir
hlusti oft ekki nægilega vel á börn og leggi eigin merkingar í orð þeirra, eins og Clark, (2005)
gefur til kynna. Söguhetjan Unnur sagði sömu setninguna á hverri opnu: „Ég vil fisk,“, en
áherslan er alltaf mismunandi. „Ég vil fisk“ segir Unnur ákveðin. „Ég vil fisk“ segir Unnur
byrst. Hún endar með því að góla og hrópa „Ég vil fisk að borða!“ „Ha, viltu fisk,“ er svar
foreldranna. Í hvert skipti sem ég las „Ég vil fisk“ breytti ég röddinni og varð ergilegri í
málrómnum. Börnunum fannst það fyndið og skemmtilegt og það einkennir vítt
samskiptamynstur (Bae, 2009).
5.4.2 Val á verkefni við hæfi í ákjósanlegu umhverfi
Til að ýta undir virkni, gleði og þátttöku barna þarf að tryggja spennandi efnivið og fjölbreytt
val í stöðvavinnu. Mín ályktun er sú, að lýðræðislegir starfshættir komi í veg fyrir óróleika og
auki þátttöku, virkni og gleði. Það er stutt rannsóknum fræðimanna (Bae, 2009; Clark, 2005;
Dewey, 1939; 1998). Hugmyndir barna eru gripnar á lofti.
Meðal þess sem komið hefur í ljós er mikilvægi þess að hafa verkefni sem hæfa áhuga og
þroska barnanna. Aðeins er um ár á milli barnanna á deild eitt og tvö. Ég tel að börn deildar
tvö gætu vel tekist á við flóknari verkefni. Mikilvægt er að verkefnin sem börnin takast á við
haldi áfram að vera ögrandi til að leiða þau til aukins þroska (Vygotsky, 1978). Leyfa þarf
verkefnum sem eru í boði að verða flóknari með tímanum. Ekki má gefa sér að verkefni sem
vöktu mikla lukku jafnvel nokkrum mánuðum áður, haldi áfram að vera spennandi eftir því
sem tímanum líður. Spennandi valkostir eru lykillinn að lýðræði í starfi, ekki síst stöðvavinnu
(Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009)
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5.5 Óvæntu rúsínurnar í pylsuendanum
Starfendarannsókn kann að taka óvænta stefnu. Ekki er hægt að stjórna því sem
vettvangurinn hefur upp á að bjóða að öllu leyti og hann getur tekið breytingum í dagsins
önn (Koshy, 2009). Í ljós kom að fyrri samverustund dagsins á deild tvö var almennt slakari.
Þegar börnin höfðu ekki val um viðfangsefni var erfiðara að vekja áhuga þeirra og
vangaveltur komu upp um tengsl kennara og barna. Hvaða áhrif kann það að hafa þegar
kennarar og börn hafa starfað saman lengi samstarf kennara og barna í skipulögðum
stundum? Hefur það þá jafnframt neikvæð áhrif ef samstarfið hefur varað stutt? Í ljós kom
að reynsluleysi mitt sem stjórnanda stunda kann að hafa haft áhrif. Ég var ekki fullnuma í að
stjórna skipulögðum stundum sjálf þótt ég hefði séð aðra gera það ótal sinnum.
5.5.1 Fyrri samverustund dagsins á deild tvö
Fljótlega lá ljóst fyrir að morgunsamverustund gekk jafnan ekki eins vel og hádegissamveran,
sem þarfnaðist vissulega frekari ígrundunar við. Það sem sérstaklega vakti athygli mína, var
að þessi staðreynd hafði farið ekki bara fram hjá mér, heldur öllu starfsfólki deildar tvö.
Líklega var það vegna þess að starfsfólk skiptist út á milli stundanna. Vera kann að
sameiginlegt vandamál okkar allra, slakt gengi í samverustundum, leysist að hluta til með
þessari uppgötvun. Eftir að hafa setið hugarfrelsisstundina og samverustundina í framhaldi
nokkra morgna, uppgötvaði ég að þessar tvær samliggjandi stundir voru of langur tími fyrir
börnin. Skilja þyrfti þessar tvær stundir í sundur. Dagsskipulag einungis útfært af kennurum
getur verið óhentugt fyrir börn (Emilson , 2007). Deild eitt var með sína hugarfrelsisstund að
hádegisverði loknum og ákveðið var að gera slíkt hið sama á deild tvö. Munurinn var
áþreifanlegur. Börnunum virtist líða mun betur, þau voru virkari þátttakendur og lögðu meira
til. Þeim gekk betur að fylgjast með og þau virtust glaðari.
Þegar rannsóknin var kynnt á starfsmannafundi kom í ljós að starfsfólk var sammála um
að dregið hefði úr óróleika og minna var um fikt í samverustundum. Hinn skýri rammi utan
um samverustundina virðist hafa haft jákvæð áhrif (Emilson og Folkeson, 2004). Hér má sjá
gott dæmi um vandamál sem virðist í upphafi stórt en við nánari athugun þarfnist aðeins
minniháttar breytinga (Koshy, 2009).
5.5.2 Þegar börn hafa áhrif á val
Ef svo ber undir að börnin fá ekki að velja stöð heldur eru öll að vinna að tilteknu verkefni,
haga þau sér öðruvísi. Þau voru ekki eins spennt eins og þau voru í valinu, þótt fjölbreytt
verkefni væru í boði í skylduverkefninu. Skylduverkefni getur orðið flókið og meðvituð
beiting lýðræðis í starfi getur orðið snúin. Samskiptamynstur geta orðið þröng (Bae, 2009)
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þegar kennarinn leggur upp með að stundin haldi sig í föstum farvegi. Doktorsrannsókn
Önnu Magneu Hreinsdóttur (2009, bls. 219-221) gefur jafnframt til kynna að þegar börn hafi
ekki val um viðfangsefni, geti það falið í sér ólýðræðislega tilburði kennara. Þau börn sem
hafa ekki áhuga á verkefninu fá að gera eitthvað annað sem fremur vekur áhuga þeirra. Þá
fer aðili úr hópnum sem ef til vill hefur truflandi áhrif og fær að vinna að verkefni sem hentar
betur og hann er ánægðari. Þessar aðferðir eru í anda þátttökuhugtaksins. Það er hlustað,
börnin fá verkefni við hæfi, þau eru valdefld í vali sínu (Brooker, 2011).
Þegar börnin velja könnunarverkefnið geta þau treyst á að þau eigi hlutdeild í því, beri
vissa ábyrgð og þurfi ekki að gera eitthvað sem þau langar ekki til. Spurt er opinna spurninga
og börnunum hjálpað að útfæra hugmyndir sínar. Kennari er leiðbeinandi og börnin hafa
töluvert listrænt frelsi. Hugmyndir þeirra eru gripnar á lofti og nýttar. Þegar þau vilja taka
nýja stefnu og leiðin er framkvæmanleg þá er það gert líka. Áhugi, virk þátttaka og virðing er
lykilatriði hér (Helm og Katz, 2001). Lýðræði barnanna birtist í því að ef barn fær hugmynd
sem ber verkefnið annað en það stefndi er hún framkvæmd, svo framarlega að hópurinn
samþykki það. Það jók áhuga barnanna og þátttöku. Allir fengu eitthvað við sitt hæfi innan
ramma verkefnisins sem gefur til kynna að þrátt fyrir að verkefnið sé lýðræðislegt fái allir
eitthvað við sitt hæfi. Börnin finna að þau eiga verkefnið saman og deila valdi sínu
lýðræðislega. Jafnframt er vinnan helguð líðandi stund (Corsaro, 2003).
5.5.3 Tengsl kennara og barna
Meiri samhljómur var í aðgerðum kennara á deild eitt. Mér þykir líklegt að þar sem þær hafa
flestar starfað saman lengi hafi þessi samhljómur myndast milli þeirra. Starfsfólk á deild tvö
hefur ekki starfað saman nema í um 9 mánuði. Velta má fyrir sér hvort eða hverju munar að
ár var á milli barnanna á deildum eitt og tvö. Sömuleiðis er áhugavert að ígrunda gæði
starfsins þegar kennarar hafa unnið að lágmarki saman í fjögur ár með sama barnahópinn
annars vegar og þegar deild barna tekst á við nýja kennaraheild sem ekki hefur unnið saman
áður. Vel kann að vera að við slíkar aðstæður læri börnin þá hegðun sem kennararnir ætlist
til af þeim. Kennarar og börn læri á mörk hvers annars. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) telur,
að góð samskipti skapi traust. Börn sem upplifa jákvæð samskipti í leikskólanum, ekki síst yfir
langan tíma, búi að þeim. Því má draga þá ályktun að jákvæð og traust samskipti geti verið
áhifaþáttur í starfi Júlíu.
Ef draga má þá ályktun má sömuleiðis heimfæra það á deild tvö, að það sé okkur
óhagstæðara að börn og kennarar þekkist ekki eins vel. Traust yfir langan tíma hefur ekki náð
að byggjast upp. Það sama má segja um samstarf kennara. Þegar kennarar geta treyst á
fagmennsku hvort annars er það af hinu góða (Sigurður Kristinsson, 2013). Það er líka
ákveðin verkaskipting í hópi kennara á deild eitt sem hefur verið þróuð á löngum tíma. Síðan
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rannsóknin var framkvæmd fyrir þremur árum höfum við orðið að mjög samhentum hópi,
þær þrjár okkar sem eftir eru af upphaflega hópnum. Ég tel mjög líklegt að undanfarin ár
okkar saman hafi orðið til þess að efla samstarf okkar.
5.5.4 Reynsluleysi
Þó ég hafi verið viðstödd töluvert margar stundir á þessum þrem árum sem ég var sérkennari
þýddi það líklega ekki að ég kynni að stjórna stundunum. Mig skorti reynslu. Til að geta sinnt
kennslu á fagmannlegan hátt er reynslan mikilvæg, ekki einungis menntunin að baki
(Sigurður Kristinsson, 2013). Eftir að hafa öðlast hana, með rannsóknarniðurstöðurnar mínar
bak við eyrað hefur mér gengið mjög vel. Eftir á að hyggja var ég ef til vill stundum full
undirbúin og bauð börnunum ekki mikið að koma með eigin sjónarhorn á stundina okkar
sem einkennir þröngt samskiptamynstur (Bae, 2009) og stranga kennarastýringu (Emilson og
Folkeson, 2004).
Rannsóknin varð til þess að ég varð vör við þetta í eigin fari. Sú staðreynd að kennari
þurfti að standa upp gat gefið til kynna að undirbúningi væri ábótavant eða að verkaskipting
kennara í samverustund þarfnist endurskoðunar. Ef Júlíu vantaði eitthvað meðan hún
stjórnaði samverustund bað hún aðstoðarkennara að sækja fyrir sig. Júlía var aldrei slegin út
af laginu, hún lét aðstoðarkennara alveg um að styðja börn til góðrar hegðunar. Hún opnaði
ekki munninn í öðrum tilgangi en þeim að leggja inn efni stundarinnar og hafa jákvæð
samskipti við börnin. Ef reynsluleysi í samverustundum hefur haft áhrif á hvernig gengur að
vera við stjórn má gefa sér það sama þegar kemur að stöðvavinnu. Reynsluleysi á ekki síður
við þegar kemur að því að stjórna stöðvavinnu.

5.1 Rauði þráðurinn
Svörin við rannsóknarspurningunni einkennast flest af frekar einföldum og augljósum
atriðum sem samanlagt gefa til kynna verulegar umbætur á starfsháttum mínum og
starfskenningu. Undirspurningunum sem þegar hefur verið svarað gera
rannsóknaspurningunni „Hvernig getur skoðun leikskólakennara á eigin starfsháttum bætt
lýðræðislega starfhætti hans í skipulögðu starfi?“ samantekið ákveðin skil. Létt
kennarastýring og vítt samskiptamynstur (Bae, 2009; Emilson, 2007; Emilson og Folkeson,
2004) létta andrúmsloftið svo um munar, bæði í stöðvavinnu og samverustundum. Að búa til
rými fyrir spurningar barnanna eða stöku hláturskast og líta ekki á það sem truflun var
mikilvægur lærdómur. Kennari sem viðhefur vítt samskiptamynstur svarar spurningum
barnanna og er í alla staði jákvæður og glaður. Hann beitir leikrænum tilburðum, hlær og
gantast og gefur börnum færi á að leggja inn óskir sínar. Börnin mega leiða stundina í þann
farveg sem þau óska þótt kennarinn hafi ef til vill haft sérstakar hugmyndir í upphafi. Sjá má
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dæmi um það hjá Júlíu, þegar hurð varð að húsi. Einnig með aukinni velgengni minni í
samverustundum, sem við börnin erum farin að njóta saman mun betur en fyrir rannsóknina.
Það er meira hlegið, gleði, virkni og þátttaka er mun meira áberandi.
Í stöðvavinnu hef ég tekið mér til fyrirmyndar hið víða samskiptamynstur. Börnunum
stendur til boða að skipta um stöð og þau fá aðstoð til að finna sér farveg innan stöðvarinnar
sem hentar því betur ef svo ber undir. Ein áhrifaríkasta breytingin á eigin starfsháttum til hins
betra í lýðræðislegu tilliti var án efa tileinkun mín á víðara samskiptamynstri og léttari
kennarastýringu. Mikilvægi umgjarðar í kring um samverustundir er að mínu mati óumdeilt
(Emilson og Folkeson, 2004). Stjórnandi samverustundar sest fyrstur og byrjar um leið og
börnin týnast inn í stundina. Hann einbeitir sér að innleggi stundarinnar og öll samskipti hans
við börnin eru á jákvæðum nótum. Aðstoðarkennarar eru á hliðarlínunni til að aðstoða börn
sem ef til vill eru óróleg. Einnig eru þeir til taks til að rétta stjórnanda það sem hann kann að
vanta. Óæskilegt er að mínu mati að hafa tvær líkar skipulagðar stundir eins
hugarfrelsisstund og samverustund samliggjandi. Eftir stund á borð við hugarfrelsi eru börnin
líkleg til að vilja standa upp og rétta úr sér. Því var hugarfrelsisstundin færð á milli matartíma
og útiveru eftir hádegi. Það gaf börnunum færi á að slaka á eftir máltíðina og halda svo vel
hvíld í útiveru og seinni hluta leikskóladagsins.
Í stöðvavinnu er mikilvægt að hafa val sem hentar áhuga og þroska barnanna og leyfa
þeim að hafa áhrif á valkosti sem eru í boði (Vygotsky, 1978). Lýðræði í vali hefur lítið að
segja ef valkostirnir eru lítið spennandi. Það þarf að hlusta á raddir barna í stöðvavinnu,
skemmtilegar hugmyndir þeirra geta orðið að mun skemmtilegri farvegi verkefnis, eins og í
könnunaraðferðarverkefninu. Þegar verkefni er kennarastýrt aukast líkur á að börnin njóti
þess í minna mæli að vinna að því (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2012). Júlía notaði sömu
tækni og í könnunaraðferðarverkefnunum þegar hún vann með börnunum að verkinu fyrir
listahátíð barna. Hugmyndin var fyrir fram ákveðin. Gleðin var minni og erfitt að fá alla til að
taka þátt. Hún var sammála mér og sagði hennar upplifun væri eindregið sú að þeim mun
kennarastýrðara sem verkefni væri, þeim mun minni þátttöku, virkni og gleði mætti sjá hjá
börnunum.

5.2 Þróun starfskenningar minnar
Þegar ég hélt út í þá vegferð að skoða starfshætti mína, gekk ég fyrst og fremst út frá því að
ígrunda hvernig kennari ég vildi vera, hverskonar kennari ég væri og síðast en ekki síst, hvað
þyrfti að bæta (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). Lýðræðisleg vinnubrögð urðu fyrir valinu sem
megin útgangspunktur og það kom mér á óvart hversu mikið í raun ég mátti bæta þau. Það
að kennari sé meðvitaður um kosti sína í starfi með því að ígrunda starfskenningu sína felur
sömuleiðis í sér að viðkomandi er neyddur til að horfast í augu við það sem betur mætti fara.
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Hann þarf í framhaldi að vera reiðubúinn að gera umbætur við hæfi (Erla Ósk Sævarsdóttir
og Kristín Karlsdóttir, 2016). Lýðræðislegir starfshættir kennara eru bundnir í lög og því
siðferðisleg og fagleg skylda kennara að skoða sjálfa sig og starfshætti sína. Rannsóknir gefa
til kynna að kennarar hafi tilhneigingu til þess að þróa með sér þröngt samskiptamynstur og
óhóflega kennarastýringu (Emilson og Folkeson, 2004; Bae, 2009) sem felur í sér
ólýðræðislega tilburði gagnvart börnum. Stofnanir geta hindrað nám barna með því að
útiloka þau frá því að hafa áhrif. Þrátt fyrir að vera helsti hagsmunahópurinn er algengt að
raddir þeirra fái ekki brautargengi (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009) Kennurum ber að virða
lýðræði, mannréttindi og aðra grunnþætti menntunar (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2011; Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012;
Líndal, 2007).
Starfskenning og fagmennska fara saman að mínu mati. Gera má að því skóna að þrátt
fyrir að kennarar séu eins misjafnir og þeir séu margir vilji þeir allir vera faglegir í starfi. Þar
sem einungis einstaklingar með M.Ed. próf í kennslufræðum geta fengið leyfisbréf til
kennslu, má ætla að menntunarkröfur séu ríkar til kennara og jafnframt fagmennsku þeirra,
sama hvaða skólastigi kennarinn tilheyrir. Ég sinni sérkennslu og stuðningi í leikskóla og hef
gert það í nokkur ár eða síðan ég lauk BA prófi í uppeldis-og menntunarfræði árið 2014. Eftir
að hafa með tímanum bætt við mig starfsreynslu og tekist á við mastersnám í
menntunarfræði leikskóla hef ég tekið eftir mjög miklum framförum í mér sem fagmanni.
Fagmaður vinnur samkvæmt starfskenningu og veit hvernig kennari hann eða hún vill vera
(Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; Sigurður Kristinsson, 2013).
Ef hugtök um fagmennsku (Bayles 1981, Sigurður Kristinsson, 2013) eru tekin til
hliðsjónar og við gerum ráð fyrir því að fagmennska byggi á reynslu, sem er afurð náms, þá
má draga þá ályktun að reynsluskortur hafi neikvæð áhrif á fagmennsku. Þetta er merkileg
uppgötvun sem ég tekst fagnandi á við. Ég hlakka til að afla mér meiri reynslu með því að
þróa enn frekar skipulagt og faglegt starf mitt með börnum í leikskóla. Sú tilhneiging kennara
að beita kennarastýringu um of og að þröngt samskiptamynstur ríki í starfsháttum virðist
vera útbreitt vandamál hjá kennurum. Jafnvel án þess að þeir séu meðvitaðir um það í fari
sínu. Ígrundun og endurskoðun starfskenningar hefur jákvæð áhrif á lýðræðislega starfshætti
kennara samkvæmt rannsóknum. Meðvitaðra aðgerða er reglulega þörf (Bae, 2009 og 2010;
Edda Ósk Sævarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2016).
Aðalnámskrá (2011) á að koma í veg fyrir það með ekki einungis leiðbeinandi reglum um
lýðræðislega starfshætti heldur hreinlega er um að ræða gildandi lög sem kennurum og öðru
starfsfólki í leikskólanum ber að fara eftir (Þórhildur Líndal, 2007; Ólafur Páll Jónsson og Þóra
Björg Sigurðardóttir, 2012; Bae, 2009). Ef til vill má álykta, að sé ómeðvitað þröngt
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samskiptamynstur og ströng kennarastýring algeng í fari kennara, sé innlit í eigin rann
grundvöllur þess að lýðræði ríki í starfsháttum kennara.
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Þegar ég var tvítugur leiðbeinandi starfaði ég í leikskóla á höfuðborgarsvæðinu, eingöngu
mönnuðum leikskólakennurum. Ég fylgdist vel með því hvernig hinir fagmenntuðu unnu og
hermdi eftir aðferðum sem mér þóttu sniðugar og ég sá gefa góða raun. Segja má að
starfskenning mín hafi tekið að þróast. Á sama tíma hafði ég ekki hugmynd um fræðin bak
við tæknina. Ég hefði ekki getað fært fræðileg rök fyrir því hvers vegna ég notaði aðferðir
þeirra, ef ég hefði verið spurð. Ef aðferðin sem ég beitti hefði ekki virkað, hefði ég sjálfsagt
ekki verið með áætlun til vara. Ástæðan kann að vera sú, að á þeim tíma hafði ég ekki
einungis litla reynslu sem leiðbeinandi í leikskóla heldur jafnframt enga menntun.
Nú meira en 20 árum seinna hef ég lokið við að mennta mig sem leikskólakennara en
samt sem áður má spyrja sig að því hversu reynslumikil ég er á sviði skipulags starfs í
leikskóla sem ekki tilheyrir sérkennslu. Þrátt fyrir að hafa haft mótaðar hugmyndir og mikla
reynslu af því að vera viðstödd stöðvavinnu og samverustundir hef ég áttað mig á að
reynsluleysi mitt sem stjórnandi er eitt af lykilatriðunum. Kenningar Dewey, (1939; 1998)
gefa til kynna að æfingin skapi meistarann í námsframvindu barna. Má ef til vill ætla að það
sama eigi við um kennara, ekki síst ef hugmyndir Sigurðar Kristinssonar frá árinu 2013 eru
hafðar til hliðsjónar. Fagmennskan eykst eftir því sem reynslan verður ríkari.
Spurningin „Hvernig birtist lýðræðið í skipulagðri stund?“ sýnir fram á mikilvægi víðs
samskiptamynsturs, sem er rauður þráður í allri greiningu og má sjá í öllum köflum. Þar
kemur einnig fram hve miklu máli áhugi kennara og raddir barna skipta. Önnur spurning
„Með hvaða hætti hafa lýðræðislegir starfshættir áhrif á þátttöku?“ gefur til kynna að
samskiptamynstur og lýðræðislegir starfshættir fari saman, sem lýsir sér í léttri
kennarastýringu og hæfilegri notkun fyrirmæla. Að því loknu má sjá samspil lýðræðis,
þátttöku, virkni og gleði. Skipulag þeirra sem eru til umfjöllunar er lykilatriði. Sá rammi
sömuleiðis sem börnunum er settur. Því næst er spurt „Ef virkni, þátttöku og gleði barna
skortir, hversu lýðræðislegir eru starfshættirnir?“ Helstu niðurstöður sýna fram á mikilvægi
þess að hafa verkefni við hæfi og vel skipulagt umhverfi. Einnig að markvissum aðferðum sé
beitt til að styðja við jákvæða hegðun. Forðast skal þröngt samskiptamynstur.
Erfitt getur verið fyrir kennara sem horfir í spegil eigin starfskenningar að sjá hversu miklu
hann má breyta í starfsháttum sínum. Vissulega tók á að horfast í augu við þann kennara sem
blasti við mér í speglinum meðan á rannsókninni stóð. Einnig má líta á það sem fagnaðarefni
að hafa fengið tækifæri til þess að bæta sig í starfi með því að ígrunda niðurstöður
rannsóknar sem þessarar. Meðan viljinn til að gera breytingar er til staðar ásamt ástríðunni
til að vera besta útgáfan af kennaranum hið innra, er framtíðin björt. Með vísan í rannsóknir
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virtra fræðimanna hafa kennarar tilhneigingu til að festa sig og kennsluaðferðir sínar í viðjum
vana sem einkennast af þröngu samskiptamynstri og strangri kennarastýringu. Ég er ekki
fyrsti kennarinn sem augljóslega mátti við því að bæta eigin starfshætti. Meðal þess sem
þessi rannsókn hefur fært okkur á deild tvö er viljinn til að gera breytingar. Til dæmis hafa
hugarfrelsisstundir verið færðar fram yfir hádegi að fyrirmynd deildar eitt. Þá er kennurum
ekki skipt út milli hugarfrelsisstundar og samverustundar sem hafa verið samliggjandi.
Við kennarar deildar tvö ætlum allar að skoða hegðun og viðmót gagnvart börnunum í
skipulögðum stundum til að auka öryggi þeirra, virkni, þátttöku og gleði. Sú vegferð hefur
þegar hafist. Þótt rannsóknin hafi einkum snúið að stöfum mínum, starfsháttum og
tilhneigingum í starfi kom í ljós að áskoranir mínar náðu einnig til samkennara minna og
einkenndu samstarf okkar. Með sameiginlegu átaki hefur okkur farið mikið fram og við erum
sammála um að nýjar áherslur hafi verið okkur gæfuspor. Meðal kosta starfendarannsókna
má nefna að rannsóknin fylgir ekki endilega fullmótaðri hugmynd heldur getur tekið
ófyrirséða stefnu (Koshy, 2009) sem óumdeilanlega hefur verið raunin hér.
Ég á enn næstum 30 ár eftir af starfsævi minni og kem til með að kenna hundruðum og
jafnvel þúsundum leikskólabarna. Þau munu vonandi hagnast á lærdómi mínum og njóta
þess að hafa þann kennara sem ég er í dag og það sem eftir er. Sömuleiðis óska ég góðrar
ferðar hverjum þeim kennara sem ákveður að feta í fótspor mín og framkvæma
starfendarannsókn, í von um að skoða og jafnvel bæta starfshætti sína.

63

7

64

8

Heimildaskrá

Anna Magnea Hreinsdóttir. (2009). Af því að við erum börn. Lýðræðislegt umræðumat um
menntun barna og þjónustu fjögurra ólíkra leikskóla. Reykjavík: Háskóli Íslands,
Menntavísindasvið.
Anna Magnea Hreinsdóttir. (2012). Hver hlustar? Raddir barna og áhrif þeirra á
leikskólastarf. Í Bryndís Garðarsdóttir (Ritstjóri.), Raddir barna (bls. 75 – 98).
Reykjavík: Háskólaútgáfan (RannUng).
Bae, B. (2009). Children's right to participate - challenges in everyday interactions. European
Early Childhood Education Research Journal, 17: 3, 391 — 406. doi:
10.1080/13502930903101594
Bae, B. (2010). Realizing children's right to participation in early childhood settings; some
critical issues in Norweigan context. 30(3), 205-218.
doi:https://doi.org/10.1080/09575146.2010.506598
Bayles, M. C. (1981). Professional Ethics. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
Brooker, L. (2011). Taking Children Serously? An Alternative Agenda for Research. Journal of
early Childhood Research, 9(7), 137-149. doi:10.117/1476718X10387897
Clark, A. (2005). Ways of seeing: using the Mosaic approach to listen to young children´s. Í A.
T. A. Clark (Ritstjóri.). Bristol: The Policy Press.
Corsaro, W. (2003). We're Friends, Right? Inside Kids' Culture. Washington. New York:
Routledge. doi:https://doi.org/10.17226/10723
Dewey, J. (1939; 1998). The Essential Dewey. Í L. H. Alexander (Ritstjóri.), Creative
democracy – The task before us (bls. 340-343). Bloomington: Indiana University Press.
Edda Kjartansdóttir. (2010). Starfendarannsóknir til valdeflingar - Með rannsóknum á eigin
störfum geta kennarar öðlast vald yfir þekkingunni á fagi sínu. Ráðstefnurit Netlu –
Menntakvika 2010.
Emilson, A. (2007). Young children´s influence in preschool. International Journal of Early
Childhood, 39(1), 11-38. Sótt af
http://www.ped.gu.se/users/pramling/ijec/index.html
Emilson, A., og Folkeson, A.-M. (2004). Children´s participation and teacher control. Early
Child Development and Care, 126.
Erla Ósk Sævarsdóttir, og Kristín Karlsdóttir. (2016). Leikskóli til lýðræðis - Hlustað á raddir
barna og þau studd til áhrifa í daglegu lífi - samstarfsrannsókn. Í Anna Magnea
Hreinsdóttir og Kristín Karlsdóttir (Ritstjóri.), Lifum, leikum, lærum (bls. 133).
Reykjavík: Rannung og Háskólaútgáfan.
Guðrún Alda Harðardóttir, og Baldur Kristjánsson. (2013). Þátttaka barna í ákvarðanatöku í
leikskólastarfi. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun.

65

Hafdís Guðjónsdóttir. (2004). Kennarar ígrunda og rannsaka eigið starf. Tímarit um
menntarannsóknir, 1, 27-38.
Hafdís Ingvarsdóttir. (2004). Mótun starfskenninga íslenskra framhaldsskólakennara. Tímarit
um menntarannsóknir, 1, 39-47. Sótt af
https://skemman.is/bitstream/1946/14332/1/hafdis_ingva_1tbl1%281%29.pdf
Helm, J. H., og Katz, L. (2001). Young Investigators. The Project approach in the early years.
London: Columbia University.
Jóhanna Einarsdóttir, og Bryndís Garðarsdóttir. (2008). Þátttaka barna. Í Jóhanna
Einarsdóttir, og Bryndís Garðarsdóttir (Ritstjóri.), Sjónarmið barna og lýðræði í
leikskólastarfi. Reykjavík: Háskólaútgáfan, Rannsóknarstofa í menntunarfræðum
ungra barna.
Koshy, V. (2009). Action research for improving practice. A practical guide. London: Sage
Publications Company.
Malagucci, L. (1998). History, Ideas and Basic Philosophy. Í C. Edwards, L. Gandini, og G.
Forman (Ritstjóri.), The hundred languages of Children. The Reggio Emila Approach.
Westport, Connecticut: Ablex Publishing.
Markström, A.-M., og Halldén, G. (2009). Children’s Strategies for Agency in Preschool.
CHILDREN og SOCIETY, 23.
McNiff, J. (2002). Booklet. Sótt af http://Jeanmcniff.com
McNiff, J. (2010). Action research for professional development. Dorset: September Books.
Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2011). Aðalnámskrá leikskóla. Sótt af
https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneytimedia/media/forsidumyndir/lokadrog-leiksk_vefur.pdf
Ólafur Páll Jónsson, og Þóra Björg Sigurðardóttir. (2012). Lýðræði og mannréttindi–
Grunnþáttur menntunar á öllum skólastigum. Í Berglind Rós Magnúsdóttir, Hafsteinn
Karlsson og Torfi Hjartarson (Ritstjóri.), Ritröð um grunnþætti menntunar. Reykjavík:
Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun.
Rogoff, B., Moore, L., Najafi, B., Dexter, A., Correa-Chávez,, M., og Solís, J. (2007). Children’s
Development of Cultural Repertoires through Participation in Everyday Routines and
Practices. Í J. Grusec , og P. Hastings (Ritstjóri.), Handbook of Socialization. New York:
Guilford.
Sigrún Aðalbjarnardóttir. (2007). Virðing og umhyggja. Ákall 21. aldar. Reykjavík:
Heimskringla, Háskólaforlag Máls og menningar.
Sigurður Kristinsson. (2013). Að verðskulda traust, um siðferðilegan grunn fagmennsku og
starf kennara. Í Rúnar Sigþórsson, Rósa Eggertsdóttir, og Guðmundur Heiðar
Frímannsson (Ritstjóri.), Fagmennska í Skólastarfi. Skrifað til heiðurs Trausta
Þorsteinssyni (bls. 239). Akureyri: Háskólaútgáfan.

66

Snæfríður Þ. Egilson. (2016). Skólaþátttaka. Viðvera tryggir ekki þátttöku. Í Dóra S. Bjarnason,
Hermína Guðmundsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, Skóli Margbreytileikans. Menntun
og manngildi í kjölfar Salamanca (bls. 118-119).
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes.
London: Harvard University Press.
Þórhildur Líndal. (2007). Barnasáttmálinn: Rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi
barnsins með vísun í íslenskt lagaumhverfi. Reykjavík: Unesco.

67

