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Ágrip
Í ritgerðinni er sagt frá starfendarannsókn á uppbyggingu lærdómssamfélags í
ungbarnaleikskólanum Bjarma í Hafnarfirði. Markmið rannsóknarinnar var að kanna
hvernig hægt væri að byggja upp lærdómssamfélag, sem starfar í anda Reggio Emilia,
með því að innleiða skólagreindir MacGilchrist og félaga (MacGilchrist o.fl., 2004).
Einnig beindist rannsóknin að því að kanna hvers konar forysta hentar við að innleiða
greindirnar.
Þátttakendur í rannsókninni voru kennarar og stjórnendur skólans, ásamt þremur
gagnrýnum vinum. Gögnum var safnað með fundargerðum, viðtölum, upptökum af
fundum (hádegis-, starfsmanna- og vinafundum), dagbókarskrifum, verkefnum,
samræðum og í lokin hittist rýnihópur sem samanstóð af fjórum kennurum frá Bjarma,
vinahópnum og utanaðkomandi leikskólakennara. Rannsóknin stóð skólaárið 2008 til
2009.
Meginniðurstöður rannsóknarinnar sýndu að skólagreindir MacGilchrist og félaga
væru vel til þess fallnar að byggja upp lærdómssamfélag sem starfar í anda Reggio
Emilia. Kennarar töldu sig hafa eflst sem fagmenn með því að ígrunda eigið starf. Í
niðurstöðunum kom fram að skólasamfélagið lagði áherslu á samræður, samvinnu,
dreifða forystu, dreifða ábyrgð, traust, umhyggju og virðingu en það eru allt þættir sem
einkenna lærdómssamfélög. Einnig sýndu niðurstöður að jöfn tækifæri til náms og
þekkingaröflun væru nauðsynleg kennarasamfélaginu til að byggja upp samfélag sem
lærir.
Við innleiðingu skólagreindanna var lögð áhersla á dreifða forystu og ábyrgð sem
endurspeglaðist í samstarfi milli kennara og stjórnenda. Í niðurstöðum kom fram að
kennarar töldu að þeir hefðu fengið tækifæri til þátttöku og ákvarðanatöku þar sem
stjórnendur hvöttu kennara til að reyna eigin leiðir og taka sjálfstæðar ákvarðanir í
ýmsum málum. Kennarar sögðust hafa fundið fyrir sveigjanleika og frelsi í starfi, þeir
töldu sig finna fyrir trausti frá stjórnendum og sögðu að þeir stjórnuðu á lýðræðislegan
hátt.
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Abstract
This thesis discusses an action research done on the structure of the learning community
in Bjarmi, an infant pre-school in Hafnarfjörður, which works with the Reggio Emilia
approach. The aim of the research was to explore the possibility of building up a learning
community by introducing school intelligences according to MacGilchrist and associates
(MacGilchrist et al., 2004). Managerial practices were looked at to see how distributed
leadership was used to increase the efficiency of the leadership of the school.
The action research was done with the participation of the teachers, the school
management and three critical friends. Data was collected from briefing sheets,
interviews, recordings of meetings, (lunch, staff and critical friends meetings), research
diaries, projects, discussions and finally the validation group which consisted of four
teachers who work at Bjarmi, critical friends and a teacher not connected to the school.
The research took place during the school year 2008–2009.
The findings of the research indicate that it is possible to build up a learning
community, using MacGilchrist and associates’ school intelligences, in a school using the
Reggio Emilia approach. Teachers grew professionally while reflecting on the ways they
worked. The findings also show that the school community put emphasis on discussion,
teamwork, distributed leadership, distributed responsibility, trust, attentiveness and
respect. All these factors characterise a professional learning community. Lastly, the
findings show that equal opportunity for increased education is important for teachers so
that they are able to build up a school society that grows and learns together.
By introducing school intelligences, emphasis was put on distributed leadership and
responsibility that reflected in the collaboration between the teachers and the
management. The findings show that teachers feel that Bjarmi is run in a democratic
manner, and they were given the opportunity to take part in decision-making. Teachers
also mentioned that they experienced flexibility and freedom in their jobs, and felt that
management trusted them.
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Formáli
Ritgerðin „Samfélag jafningja“ er 60 ECTS-eininga meistaraprófsverkefni sem lagt er
fram sem hluti af námi til M.Ed. gráðu í menntunarfræði við Háskólann á Akureyri með
áherslu á stjórnun menntastofnana.
Leiðsögukennari var Rúnar Sigþórsson, dósent við Háskólann á Akureyri. Honum
þakka ég fyrir góða og styrka leiðsögn, ómælda þolinmæði og aðstoð. Jórunn Elídóttir,
dósent við Háskólann á Akureyri, var ráðunautur.
Ég þakka samstarfsfólki mínu á Bjarma fyrir þátttöku þeirra, sveigjanleika og fyrir að
gefa tíma sinn og orku í verkefnið. Helgu Björgu Axelsdóttur þakka ég sérstaklega fyrir
hlýhug og hvatningu þegar ég átti erfitt með að sjá fyrir endann á verkefninu.
Vinkonum mínum í „gagnrýna vinahópnum“ þakka ég fyrir veittan stuðning,
ráðleggingar og gagnlegar ábendingar. Einnig þakka ég þeim fyrir að gefa mér af tíma
sínum og hitta mig endurgjaldslaust allt skólaárið 2008 til 2009. Einnig vil ég þakka þeim
fyrir að svara endalausum tölvupóstum frá mér og hlusta á mig í síma ef svo bar undir.
Ég þakka Fannyju K. Tryggvadóttur fyrir yfirlestur ritgerðarinnar og Jóhönnu Sv. B.
Traustadóttur fyrir lagfæringu á uppsetningu handritsins.
Fjölskyldu minni færi ég mínar bestu þakkir. Börnunum mínum, Valeyju, Palla og
Lóu, þakka ég fyrir þolinmæði og tillitsemi sem þau sýndu mér í námi mínu. Eiginmanni
mínum, Jóhanni, þakka ég fyrir stuðning, hvatningu og þolinmæði sem hann sýndi mér í
þessu ferli. Síðast en ekki síst þakka ég vinkonu minni, Michelle Sonia Horne, fyrir
stuðning, hjálpsemi, hvatningu og fyrir að vera ávallt til staðar þegar ég þurfti á vini að
halda.
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1 Inngangur
Ég er einn af stjórnendum og rekstraraðilum ungbarnaleikskólans Bjarma í Hafnarfirði.
Leikskólinn var stofnaður haustið 2008 og starfar í anda „Reggio Emilia“. Kennarar víða
um lönd, þar á meðal á Íslandi, hafa horft til starfshátta þeirra sem starfa í þessum anda
og hér á landi er yfirleitt talað um að starfa í anda „Reggio Emilia“. Þessi aðferð hefur
verið í þróun frá árinu 1945. Þeir sem vinna eftir aðferðinni líta frekar á hana sem viðhorf
til leikskólanáms en lokaða uppeldisstefnu. Þegar rætt er um starfsaðferðir Reggio Emilia
er oft fjallað um sýnina á barnið sem einn af hornsteinunum. Fjallað er um hið hæfa barn
sem býr yfir rannsóknarlöngun og forvitni til lífsins, einnig er mikil áhersla lögð á
lýðræðisleg vinnubrögð. Litið er á samvinnu og samræður sem mikilvægan þátt í öllu
starfi. Í starfsaðferðum Reggio Emilia eru samræður á milli kennara t.d. nýttar til að
dýpka starfið og eigið sjálf. Slíkar samræður krefjast þess einnig að kennarar skoði eigin
hugsanir og þori í raun að skora þær á hólm. Þessir starfshættir eru einkennandi fyrir
kennara sem vilja starfa eftir starfsaðferðum Reggio Emilia og í þessari rannsókn var
lögð áhersla á að innleiða slíka starfshætti (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001, bls. 7;
Rinaldi, 2006, bls. 10–49, 184–186).
Ein af ástæðum þess að ég opnaði þennan leikskóla er að mig langaði til að byggja
upp öflugt og faglegt samfélag í anda Reggio Emilia fyrir kennara og stjórnendur. Um
leið og ég hugsa um kennarana sem fagmenn horfi ég einnig til þess að með því að efla
þá í starfi þá eflist skólasamfélagið í heild þar sem kennarar vinna náið saman auk þess að
vinna með nemendum og foreldrum (Fullan, 2007, bls. 129; Jón Baldvin Hannesson,
Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2002, bls. 18; MacGilchrist, Myers og Reed,
2004, bls. 45). Í lögum um leikskóla segir að huga skuli að starfsháttum sem einkennast
af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, umhyggju og virðingu
svo fátt eitt sé nefnt (Lög um leikskóla, 2008).
Ég vildi leggja áherslu á skólaumhverfi sem vinnur markvisst að því að meta eigið
starf á forsendum skólaþróunar – því hún er lykillinn að bættu skólastarfi. Ég hugleiddi
einnig mikilvægi þess að skapa aðstæður þar sem kennarar gætu byggt upp samfélag sem
óhikað tækist á við ólíkar skoðanir með samræðum í anda Reggio Emilia. Því varð
starfendarannsókn fyrir valinu til að efla skólasamfélagið í rannsóknum, ígrundun og
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samræðum. Í samræðum öðlast kennararnir nýja sýn, hópurinn kryfur flókin málefni út
frá ólíkum sjónarhornum. Ef hópurinn þjálfar sig í samræðum og þorir að takast á við ólík
málefni þá nær hann að dýpka sig og lærir að tjá sig frjálslega. Samræða í hóp gefur
einstaklingum meðal annars færi á að rannsaka eigin hugsun, vera meðvitaðir um
skoðanir sínar (Senge, 2006, bls. 224).
Í framhaldsnámi mínu í stjórnun menntastofnana við Háskólann á Akureyri kynntist
ég hugtakinu „samfélag sem lærir“ (Senge, 2006) og fékk áhuga á að byggja upp
skólasamfélag sem einkenndist af öflugu starfi í formi náms og uppbyggingar þekkingar
allra sem að því koma. Í raun má setja þessa þætti saman í eitt hugtak sem er skólaþróun
(MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 43–44; Stoll og Louis, 2007, bls. 7).
Í rannsókninni studdist ég við líkan MacGilchrist, Myers og Reed sem kynnt er í
bókinni The Intelligent School (MacGilchrist o.fl., 2004) um níu greindir eða
skólagreindir (e. school intelligences) sem einkenna lærdómssamfélag. Greindirnar eru
háðar hver annarri og skólar sem byggja upp lærdómssamfélag þar sem þarfir, réttindi og
ábyrgð námsmanna er í fyrirrúmi búa yfir að minnsta kosti þessum níu greindum.
Rannsóknin getur skilað aukinni þekkingu á þróunarferlum sem leiða til breyttra
starfshátta almennt en sérstaklega til breyttra starfshátta lærdómssamfélags. Með því að
auka við þekkingu og hæfni eykst færni kennara og stjórnenda. Um leið öðlast
skólasamfélagið möguleika til að efla námsumhverfi og auka við þekkingarlöngun
fagaðila og nemenda. Skólastarf á að snúast um árangur og velferð barna og til að ná
árangri verður að huga að hæfni kennara, kennara sem eru tilbúnir til að læra og bæta við
sig. Árangur nemenda veltur á skólanum og starfsumhverfinu. Skólinn þarf að fá góða
kennara en til að kennarar geti eflt sig sem fagaðilar þurfa þeir einnig góðan skóla og
þennan skóla skapar enginn nema þeir sjálfir. Það er nauðsynlegt fyrir kennara og
skólastjórnendur á 21. öldinni að vera undir það búnir að samfélagið er síbreytilegt þar
sem þróunin er ör og breytingarnar því oft miklar. Með því að byggja upp
lærdómssamfélag sem veit hvernig á að leita sér þekkingar er hægt að gera
námssamfélagið betra og öflugra (Fullan, 2007, bls. 41–43; Kohm, 2002, bls. 31–33;
MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 17–47; Sergiovanni, 2006, bls. 269).

7

1.1 Rannsóknarspurningar
Í þessari rannsókn kannaði ég hvernig byggja má upp lærdómssamfélag frá grunni í
nýjum leikskóla. Ég beindi sjónum mínum að því hvernig hægt væri að byggja upp
skólamenningu þar sem samræða og samvinna meðal kennara er ríkjandi þáttur og hvers
konar forysta hentar til að skapa skólamenningu lærdómssamfélags. Rannsóknin beindist
að því að kanna hvernig kennarasamfélagið er byggt upp og styrkt í anda skólans sem
lærir. Rýnt var í hvernig stjórnandi gæti fengið kennara til að vinna saman, ræða saman,
læra saman og styðja hver annan og um leið skoðaði ég hvers konar forysta skilaði
árangri.
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig byggja mætti upp lærdómssamfélag,
sem starfar í anda Reggio Emilia, með því að innleiða skólagreindir MacGilchrist og
félaga. Einnig vildi ég rannsaka mig sem stjórnanda og auka við þekkingu mína á forystu
og stjórnun. Ég beitti markvisst dreifðri forystu til að byggja upp samfélagið. Sú forysta
miðaði að því að byggja upp forystuhæfni skólans í heild en það var liður í að innleiða
greindirnar og byggja upp lærdómssamfélagið. Gerð var starfendarannsókn sem miðaði
að því að kanna áhrif þeirra aðgerða sem miða að uppbyggingu slíks samfélags.
Leitað var svara við eftirfarandi spurningum:
• Hvernig hentar líkan MacGilchrist og félaga að skólagreindum til að byggja
upp lærdómssamfélag í anda Reggio Emilia í leikskóla?
• Hvernig getur leikskólastjóri, í samvinnu við starfsfólk, stuðlað að
uppbyggingu lærdómssamfélags sem einkennist af skólagreindum (sbr.
MacGilchrist o.fl., 2004)?
• Hvernig getur leikskólastjóri leitt starfið (veitt forystu) og byggt upp
dreifða forystu sem hluta af starfsmenningu skólans?
• Hvernig getur leikskólastjóri veitt forystu sem stuðlar að eflingu dýpri
samræðu innan skólans?
• Hvernig getur leikskólastjóri, í samvinnu við starfsfólk, stuðlað að því
að byggja upp skólamenningu sem styður við aukinn starfsþroska?
• Hvernig getur leikskólastjóri, í samvinnu við starfsfólk, stuðlað að
uppbyggingu leikskólasamfélags sem einkennist af umhyggju og
virðingu?
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1.2 Uppbygging ritgerðar
Ritgerðin er byggð upp með þeim hætti að á eftir inngangi kemur fræðilegur kafli þar
sem fjallað er um uppbyggingu lærdómssamfélags og einkenni skólagreinda. Einnig er
rætt um skólaþróun, stjórnun og forystu. Því næst er gerð grein fyrir rannsókninni,
gagnaöflun og þátttakendum. Í fjórða kafla er sagt frá niðurstöðum rannsóknarinnar.
Niðurstöðurnar eru ræddar í fimmta kafla og að síðustu eru lokaorð.
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2 Uppbygging lærdómssamfélags
Í þessum kafla er fræðileg umfjöllun um viðfangsefni rannsóknarinnar. Í upphafi er
fjallað um lærdómssamfélag og stuðst við skilgreiningu Senge (2006) á fimm
námsþáttum sem einkenna slíkt samfélag. Skólaþróun er skoðuð, skólastjórnun og forystu
verða gerð skil sem og skólamenningu. Í kaflanum er einnig rætt um skólagreindir sem
einkenna lærdómssamfélög.

2.1 Lærdómssamfélag
Í stjórnunarfræðum er oft rætt um hugtakið „lærdómsstofnun“ eða „stofnun sem lærir“ (e.
learning organization). Í slíkri stofnun er fólk stöðugt að skapa það umhverfi sem það
telur að skili bestum árangri og miði að sameiginlegri sýn. Í lærdómsstofnun er unnið að
því að víkka sjóndeildarhringinn og samvinnunám starfsmanna og nemenda er aðferð
sem er mikið notuð. Í skólasamfélaginu er kjarninn í slíkri stofnun nemandinn og
möguleikar hans. Senge segir að það sé ekki fyrr en við gefum upp þá hugsun að við
séum óháð öðrum og förum að líta á okkur sem hluta af heildinni í því skólasamfélagi
sem við störfum í að hægt sé að ræða um stofnun sem lærir (DuFour, DuFour og Eaker,
2009, bls. 88; Senge, 2006, bls. 3).
Stofnun sem lærir staðnar ekki og fylgir því þróun samfélagsins. Segja má að þeir sem
starfa í lærdómsumhverfi séu „fullmeðvitaðir“ einstaklingar. Þeir eru virkir og keppast
við að nýta möguleika sína með sameiginlegri sýn á verðug markmið og með félögum í
teymi. Skóli verður að byggjast á gildum sem endurspeglast í sýn hans og starfi. Stofnun
sem lærir er staður þar sem fólk uppgötvar í sífellu hvernig það skapar sinn eigin
raunveruleika og hvernig hægt er að breyta honum (DuFour o.fl., 2009, bls. 88–90;
Senge, 2006, bls. 12; Sergiovanni, 2006, bls. 26–30). Þar uppgötvar fólk að hver er sinnar
gæfu smiður. Skólastjórnandi sem stýrir með umhyggju og virðingu fyrir öðrum getur
haft áhrif á lærdómssamfélagið þar sem hann er lykilpersóna skólaþróunar, sérstaklega ef
haft er í huga að ákvörðunarvaldið er oftast hans. Því er mikilvægt að hann átti sig á
gildum sínum og væntingum til sjálfs sín og annarra (Fullan, 2002, bls. 16–20; Heller,
2002, bls. 76–79; Uchiyama og Wolf, 2002, bls. 80–83).
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Senge telur að fimm námsþættir (e. the five learning disciplines) þurfi að vera til
staðar til að byggja upp samfélag sem lærir. Þættirnir eru: Heildarsýn (e. systems
thinking), persónulegur þroski (e. personal mastery), starfskenning (e. mental models),
sameiginlegar hugsjónir (e. building shared vision) og liðsnám (e. team learning) (Senge,
2006, bls. 6–11). Hér á eftir verður gerð grein fyrir þessum eðlisþáttum
lærdómssamfélags.

2.1.1 Heildarsýn á eðli stofnana
Mikilvægt er að vinna að því að öðlast heildarsýn og skilning á eðli stofnana. Það gerum
við með því að gera okkur grein fyrir hvernig allir þættir ferlisins vinna saman, þ.e. að
allir sem eiga aðild að skólasamfélaginu og einnig samfélagið utan þess hefur áhrif á það
sem gerist innan skólans. Allt spilar þetta saman en oft er það hulið sjónum okkar. Með
því að efla hugann og temja okkur að líta á málin frá mörgum hliðum getum við náð
þeirri færni sem nauðsynleg er til að öðlast heildarsýn. Senge (2006) leggur áherslu á
breytt hugarfar og heldur því fram að eingöngu með því að vera tilbúin að breyta
hugsunarhætti og vera móttækileg fyrir nýjungum getum við tekið á móti þeim
upplýsingum sem annars væri erfitt að taka á móti. Þegar við höfum náð tökum á þeirri
hugsun að allir þættir verki saman, þó að við sjáum ekki heildarmyndina strax, getum við
byggt upp lærdómssamfélag eða stofnun sem lærir. Þegar starfsmenn átta sig á því að
allir hafa áhrif eru þeir líklegir til að hætta að vera í hlutverki áhrifalausra áhorfenda og
fara þess í stað að líta á sig sem virka þáttakendur í ferlinu, hvort sem það er innleiðing
breytinga, starfið með börnunum eða samvinna við aðra fagaðila. Í raun má segja að
breytingin sé sú að hópurinn hættir að bregðast eingöngu við (e. react) en finnur að með
því að taka þátt hefur hann áhrif á eigin framtíð og sýnir frumkvæði (e. proact) (Senge,
2006, bls. 6–7, 47–51, 69). Stofnun sem stefnir að því að verða lærdómssamfélag hvetur
starfsfólkið til náms og stuðlar að upplýsingaflæði á milli þess. Með því að vinna á
þennan hátt styrkist hópurinn og þekking hans eykst. Lærdómssamfélagið er í stöðugri
þróun og það sem er gott og gilt í dag þarf ekki að vera það á næsta ári. Allt er
breytingum háð og er í gagnkvæmum tengslum við menntun alls starfsfólksins, hópurinn
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þarf að virka saman (DuFour, 2004, bls. 8; DuFour o.fl., 2009, bls. 89–90; Elmor, 2002,
bls. 24; Nieto, 2009, bls. 11–13).

2.1.2 Persónulegur þroski
Persónulegur þroski er mikilvægur þáttur í uppbyggingu lærdómssamfélags þar sem segja
má að hann sé andi lærdómsstofnunar. Fólk sem býr yfir persónulegum þroska hefur þann
hæfileika að gera sér grein fyrir hvað skiptir raunverulega máli. Í raun má segja að
lærdómssamfélagið læri eingöngu í gegnum þá einstaklinga sem læra þótt að nám
einstaklinganna tryggi ekki að samfélagið í heild læri. Drifkraftur stofnunarinnar er fólkið
og því ber að huga að einstaklingum innan stofnunarinnar. Einstaklingar sem búa yfir
persónulegum þroska skynja tilganginn með sýn sinni og markmiðum og hjá þeim er
sýnin fremur köllun en góð hugmynd. Þeir sjá raunveruleikann sem bandamann – ekki
óvin. Þeir vinna með breytingum fremur en að streitast á móti þeim og þeir eru raunsæir.
Slíkir einstaklingar finna fyrir tengingu við aðra og lífið sjálft en halda í sérkenni sín. Þeir
telja sig vera hluta af stærri heild sem þeir geta haft áhrif á en þó ekki stjórnað
fullkomlega (Senge, 2006, bls. 7–8,129 –136).
Í rannsókn sem Kristín Aðalsteinsdóttir gerði á samskiptum, kennsluháttum og
viðmóti kennara kom í ljós að það eru tengsl á milli persónulegra eiginleika kennara og
starfsins með börnunum. Kennarar sem bjuggu yfir mikilli hæfni sýndu börnunum
virðingu, þeir hlustuðu, sýndu tilfinningar og tóku tillit til námsþarfa einstaklinganna.
Einnig kom í ljós að slíkir kennarar voru læsir á eigin hæfni, áttuðu sig á stöðu sinni sem
fyrirmyndar, þekktu sjálfa sig og höfðu tilskilda þekkingu á þörfum nemenda (Kristín
Aðalsteinsdóttir, 2002, bls. 114–115).
Gott er að hafa í huga að persónulegur þroski er nokkuð sem stöðugt þarf að vinna að
út lífið, hann krefst þjálfunar og ekki má gleyma því að slíkur þroski kemur innan frá.
Leiðtogi sem vill hlúa að persónulegum þroska hjá starfsmönnum sínum getur byggt upp
menningu þar sem þroskinn er efldur. Slík menning einkennist af því að starfsfólkið er
óhrætt við að byggja upp sýn þar sem leitað er sannleikans og þar sem gert er ráð fyrir að
unnið sé gegn stöðnun (Fullan, 2007, bls. 283, 292; Senge, 2006, bls. 7–8, 129–136).
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Starfsþroski kennara skilar sér til nemenda, sérstaklega þegar kennarar eru
áhugasamir nemendur sjálfir. Nám kennara er mikilvægur þáttur í starfsþroska þeirra þar
sem þeir átta sig betur á hvað felst í lærdómi, þeir upplifa gleðina af náminu og einnig
gremjuna ef illa gengur (Barth, 2001, bls. 23–24). Það hefur mikil áhrif að leyfa
nemendum að finna að kennarar séu enn að læra og afla sér nýrrar þekkingar, þeir sjá að
nám er eitthvað sem fylgir þeim eftir að skóla lýkur og það ætti að vera metnaður
samfélagsins að vekja upp löngun til náms. Því verður að huga að starfsþroska kennara
og efla kennara til að spyrja spurninga, leita lausna og gera rannsóknir. Allt eru þetta
þættir sem byggja upp lærdómssamfélag og eru líklegir til að skila sér til nemenda
(Fullan, 2007, bls. 129; MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 92–98; Sergiovanni, 2006, bls. 274–
275).
Starfsþróun á sér stað þegar unnið er með öðrum í hópi. Slík þróun og samvinna er
líkleg til að vekja upp nýjar spurningar og þekkingu, hún hvetur til breyttra starfshátta og
um leið dýpri samræðna og ígrundunar (Jón Baldvin Hannesson o.fl., 2002, bls. 18–20;
MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 94–101). Starfendarannsóknir geta verið góð leið til að
innleiða slíka starfshætti þar sem kennarar vinna, ígrunda og rannsaka saman. Þegar
kennarar vinna með starfendarannsóknir eru þeir líklegir til að að sýna frumkvæði og axla
ábyrgð á eigin námi og kennslu (Hafþór Guðjónsson, 2008; McNiff og Whitehead, 2006,
bls. 7–21).

2.1.3 Starfskenning
Í bók sinni Leiðsögn: liður í starfsmenntun kennara fjallar Ragnhildur Bjarnadóttir um
hugtakið starfskenningu (n. praksisteori. Með starfskenningu er átt við að kennarar búi
yfir eigin kenningu, eigin skoðun og viðhorfum sem þeir byggja starfið á. Þroski
kennaranna og menntun þeirra hefur áhrif á starf þeirra. Starfskenning er bæði fagleg og
persónuleg, fagleg því hún byggist á þeirri reynslu sem kennarar öðlast í námi og starfi,
persónuleg þar sem lífssýn kennarans og viðhorf tengjast gildismati, tilfinningum og
skoðunum sem hann hefur þróað með sér frá æsku (Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993, bls.
41–42).
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Starfskenning samfélagsins og einstaklinganna innan þess segir til um hvernig
brugðist er við í mismunandi kringumstæðum. Til að byggja upp samfélag sem áttar sig á
þeim starfskenningum sem það býr yfir, verða einstaklingarnir innan þess að gera sér
grein fyrir eigin hugsunum og átta sig á því hvernig þeir skynja heiminn. Stjórnendur
þurfa að átta sig á því að fyrri reynsla hefur áhrif á það hvernig þeir og starfsfólkið nema
umhverfið og því eru þær starfskenningar sem hópurinn byggir upp áhrifavaldur á
skólasamfélagið. Samræður eru mikilvægar til að ögra ríkjandi hugsunum því að með
þeim gefst tækifæri til að ræða mismunandi skoðanir. Um leið getur hópurinn áttað sig á
gildum sínum, reynslu og hugsunum. Með því að skynja þessa þætti gerir hópurinn sér
betur grein fyrir því hvernig starfskenningar eru byggðar upp og á þennan hátt er unnið
með ígrundun til eflingar samfélagsins. Ígrundun gerir okkur kleift að efla
starfskenningar því að með því að ígrunda öðlumst við hæfileikann til að rýna til gagns
(Darling-Hammond og Richardson, 2009, bls. 49; DuFour, 2004, bls. 8; Senge, 2006, bls.
8, 163–180).

2.1.4 Sameiginleg sýn
Sameiginleg sýn er mikilvæg, hún er hreyfiafl sem getur komið miklu af stað. Sýnin getur
veitt svar við því hvað það er sem hópurinn vill skapa. Hópur sem finnur að hann getur
sameinast um að ná settu markmiði og hefur sömu gildi getur í sameiningu byggt
samfélag sem lærir því sýnin hjálpar til við að setja stefnuna og orkuna á lærdóminn. Gott
er að hafa í huga að finni fólk ekki hvatann hjá sjálfu sér til að læra eða byggja upp sýn
þá eru litlar líkur á því að það byggi upp lærdómssamfélag. Hvatinn verður að vera til
staðar og fólkið verður að vera áhugasamt um sýnina. Sameiginleg sýn, sem byggð er á
innri hvata, getur skapað mikla löngun í hjarta og starfi fólks. Sýnin býr til ákveðið
sameiningartákn og getur leitt alla að sameiginlegu markmiði. Stundum verður að sýna
kjark til að ná fram sýninni og því getur hún eflt fólk í því sem það sækist eftir. Sýn og
samskipti eru viðkvæmir þættir. Það er ákveðin hætta fólgin í því að upp komi atvik þar
sem við missum virðingu hvert fyrir öðru og fyrir skoðunum annarra. Þá kemur það fyrir
að hópurinn skiptist í tvennt, þeir sem eru trúir sýninni og hinir. Ein af ástæðum þess að
hópurinn byrjar að fjarlægjast getur verið tímaleysi. Auk þess getur fólk haft mismunandi
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forsendur til að ræða um málefnin. Þeir sem hafa persónulega sýn eru líklegir til að
skuldbinda sig. Því verður leiðtogi sem ætlar að byggja upp sterka stofnun að hafa það í
huga að til að sýnin geti orðið sameiginleg þarf hún að vera sprottin af innri hvata. Hópur
sem hefur trú á sýninni er sterkt afl og til að geta byggt upp sýnina verður að trúa því að
hægt sé að hafa áhrif á framtíðina (Phelps, 2008, bls. 119; Senge, 2006, bls. 192–215).
Í rannsókn Valgerðar Magnúsdóttur og Önnu Þóru Baldursdóttur, þar sem þær
rannsökuðu faglegt sjálfstraust kennara, kom í ljós að það skipti máli fyrir líðan kennara
að það væri samsvörun á milli gildismats skólans og þeirra eigin gildismats (Valgerður
Magnúsdóttir og Anna Þóra Baldursdóttir, 2008, bls. 68).
Ólafur H. Jóhannsson (2003) segir að skýr framtíðarsýn sé í raun hreyfiafl framfara.
Hann segir jafnframt að eitt það mikilvægasta sem skólastjórnandi geri sé að móta
framtíðarsýnina fyrir skólann með starfsmönnum, nemendum og foreldrum (Ólafur H.
Jóhannsson, 2003, bls. 63).

2.1.5 Liðsnám
Liðsnám hefst með orðræðu þar sem teymið í sameiningu skipuleggur og þróar getu sína
til að nálgast þau markmið sem meðlimir teymisins óska eftir. Þessi þáttur skiptir máli
þar sem það er hópurinn/teymið en ekki einstaklingarnir sem eru grunnurinn að
samfélaginu eða stofnuninni sem lærir (Senge, 2006, bls. 9–11).
Roland Barth (1990) ræðir um það í bók sinni Improving Schools From Within, að
það sé ríkjandi meðal kennara að þeir vinni einir og deili ekki reynslu sinni með öðrum.
Hann telur að hættan sem fylgir því að vinna einn sé sú að litlar líkur séu á að einhver
ögri okkur eða hjálpi okkur að sjá hlutina á annan veg. Í raun má segja að það sé ákveðin
hætta á að staðna ef menn deila ekki starfsreynslu sinni með öðrum. Það kemur einnig
fram að kennarar eru líklegri til að fara í samkeppni og líta á samkennara sína sem óvini í
stað þess að vinna saman. Fagleg einangrun kemur í veg fyrir faglegan þroska. Barth
segir jafnframt að samskipti skólastjóra og kennara leggi grunninn að öðrum samskiptum.
Ef samskiptin einkennast af hjálpsemi, stuðningi, trausti og miðlun þekkingar þá munu
samskipti við aðra einnig verða á þennan hátt (Barth, 1990, bls. 16–18).
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Það er ekki nauðsynlegt að vera sammála um allar ákvarðanir sem teknar eru heldur
er það skilningurinn sem skiptir máli (Kohm, 2002, bls. 31–33). Það að kennarar viti á
hverju ákvörðunin er byggð og þeir hafi haft tækifæri til að taka þátt í samræðunum áður
en ákvörðun er tekin. Þegar nýtt skólasamfélag er byggt upp má ávallt gera ráð fyrir því
að það komi upp ágreiningur. Gott er að hafa í huga að slíkt er í raun og veru hollt fyrir
samfélagið þar sem þeir sem ekki eru sammála eru líklegir til að hafa aðra skoðun, aðra
sýn eða lausn á málunum (Nieto, 2009, bls. 11). Í raun ætti að fagna því ef upp rís
ágreiningur því það sýnir að verið er að hrófla við ríkjandi ástandi og þannig eru líkur á
skólaþróun. Það er ákveðin hætta sem felst í því að safna saman fólki sem er sammála
öllu því sem stjórnandi leggur til, með því eru litlar líkur á námi og ákveðin stöðnun er
líkleg til að eiga sér stað (Fullan, 2001, bls. 41; Fullan, 2007, bls. 111–112; Ólafur H.
Jóhannsson, 2003, bls. 123; Phelps, 2008, bls. 120).
Ólafur H. Jóhannsson (2003) tekur undir þetta og segir að gera megi ráð fyrir
ágreiningi í öllum mannlegum samskiptum. Einnig telur hann að þegar ágreiningur kemur
upp sýni það brennandi áhuga þeirra sem að málinu koma. Margir forðast þó ágreining
þar sem þeir telja það veikleikamerki gagnvart skólasamfélaginu og reyna því að kæfa
hann í fæðingu. Hann segir jafnframt að stjórnendur verði að læra hvernig unnið skuli
með ágreining til að hann hafi ekki skaðleg áhrif á stofnunina og einstaklinga innan
hennar (Ólafur H. Jóhannsson, 2003, bls. 123).
Það skiptir máli að draga úr neikvæðum áhrifum ágreinings og huga að því að jákvæð
áhrif styrkist. Mikilvægt er að takast á við ágreininginn þegar hann kemur upp á
yfirborðið og gæta þess að kæfa hann ekki niður. Best er að skapa andrúmsloft sem
einkennist af samvinnu, heilindum og trausti því að slíkt andrúmsloft veitir tækifæri til að
skapa jákvætt viðhorf til ágreinings sem forsendu umbóta (Ólafur H. Jóhannsson, 2003,
bls. 130–136).
Hópur sem hefur einsett sér að læra saman verður að vera heiðarlegur, ekki bara
gagnvart því sem gerist utan hópsins heldur einnig gagnvart því sem á sér stað innan
hans.

Þegar

hópurinn

nær

þessari

færni

verður

hann

öflugri.

Námshæfni

skólasamfélagsins felst í því að teymið lærir að læra saman. Því er mikilvægt að veita
tækifæri til samræðustunda, þar sem hópurinn hittist og eflist í færni sinni til að dýpka sig
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í samræðum. Segja má að með því að byggja upp slíkt samfélag eflist færni hópsins til að
skilja og skilgreina orðræðu skólans (Nieto, 2009, bls. 11; Senge, 2006, bls. 240–242).
Loriz Malaguzzi, frumkvöðull starfsins í Reggio Emilia, telur að það sé hlutverk
fræðimanna og fagaðila að vera gagnrýnir, þora að vinna á sinn hátt og út frá sinni
menningu. Hann sagði „að við ættum að þekkja okkar Piaget og hugsa um leið sjálfstætt“
(Moestrup og Eskesen, 2004, bls. 4). Það er ákveðin hætta fólgin í því að verða fangi
kenninga. Í raun ættu kennarar og fræðimenn að leita ögrunar og nota kenningar og fræði
til viðmiðunar, horfa fyrst á barnið og síðan í framhaldi af því að leita til kenninga og
rannsókna. Kennarar sem eru í leit að einföldu svari geta orðið óöruggir í byrjun og
upplifa gjarnan „krísur“. Kennari sem vill efla sig í vinnuaðferðum, líkt og unnið er með í
Reggio Emilia, ætti að temja sér að leita margra svara, leyfa sér að vera óöruggur og efast
um sjálfan sig sem fræðimann. Líta má svo á að allir þessir þættir geri kennarann öflugri
og færari um leið og hann horfist í augu við ótta sinn og óöryggi (Rinaldi, 2006, bls. 182–
184).
Hæfileikinn til þess að hlusta er eitt af því sem kennarar ættu að temja sér því að
hlustun er tegund af samræðu. Ef kennarar æfa sig í að hlusta þá tengja þeir sig frekar við
aðra, leyfa sér að skynja að þeir eru hluti af stærri heild. Hlustun er ekki auðveld, hún
krefst þess að fólk sé meðvitað um það sem gerist í kringum það (Rinaldi, 2006, bls. 65;
Senge, 2006, bls. 220–224).
Í samræðum öðlast kennararnir nýja sýn, hópurinn kryfur flókin málefni og út frá
ólíkum sjónarhornum. Ef hópurinn þjálfar sig í samræðum og þorir að takast á við ólík
málefni þá nær hann að dýpka sig og lærir að tjá sig frjálslega. Einn af kostum samræðu í
hóp er að einstaklingnum gefst tækifæri á að rannsaka eigin hugsun, verða meðvitaður
um skoðanir sínar. Hann þarf að horfast í augu við á hverju þær eru byggðar og hvort þær
eru byggðar á ályktunum. Ef einstaklingurinn er fyrirfram búinn að ákveða hvernig
hlutirnir eru þá er í raun búið að loka fyrir möguleika á samræðum. Í hópi sem vinnur
markvisst saman er líklegt að meðlimirnir líti hver á annan sem félaga sem hafa það
markmið að dýpka sýn sína og sjá hlutina í skýrara ljósi. Í raun er verið að byggja upp
liðsheild (Rinaldi, 2006, bls. 57–59; Senge, 2006, bls. 226–228).
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2.2 Skólaþróun
Skólaþróun er þróun á starfi og námi allra sem eru innan stofnunarinnar. Í slíkri þróun er
leitast við að skipuleggja breytingar sem eru varanlegar og hafa áhrif á vinnubrögð og
innra starf skóla. Skólaþróun hefur tvö meginmarkmið, annars vegar að efla nám og bæta
námsaðstæður nemenda og hins vegar að styrkja innviði skólans sem stofnunar en með
því styrkist hæfni skólans til að takast á við breytingar (Lambert, 2002, bls. 37–40;
MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 17–19). Samkvæmt Senge eru það einstaklingar sem búa
yfir sköpunarmætti sem eru líklegir til að nýta sér bilið sem vill verða á milli sýnarinnar
og raunveruleikans. Í þessu bili myndast orka fyrir breytingar. Fullan kemst að svipaðri
niðurstöðu þegar hann fjallar um að í breytingaferli sé skólasamfélagið á mörkum „kaos“
eða óreiðu og telur hann að það sé mikilvægt að vera á þessari brún því að þar fer fram
sköpun en þar leynist einnig stjórnleysi. Skilvirkir stjórnendur eða leiðtogar skauta á milli
þessara þátta til að byrja með en þegar þeir og hópurinn hafa aflað sér nægrar þekkingar
leita þeir að samhengi og tryggja samfellu í starfseminni (Fullan, 2001, bls. 6; Senge,
2006, bls. 129).
Þar sem skólaþróun snýst ávallt um nemendur verður að skoða hvort skólaþróunin
hafi skilað sér til þeirra og breytt einhverju fyrir þá (MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 17–19;
Rúnar Sigþórsson, 2004). Það sem gerist með skólaþróun er að allir læra eitthvað nýtt og
um leið og ný þekking verður til, verður til starfsmenning sem í þessu tilfelli byggir upp
lærdómssamfélag. Eins og áður hefur komið fram lærir skólasamfélagið í gegnum þá
einstaklinga sem læra þótt einstaklingarnir tryggi ekki að samfélagið læri. Kennarar eru
lykilinn að skólaþróun og samvirk fagmennska er lykillinn að slíkri starfsþróun (Hopkins,
Ainacow og West, 1994, bls. 68–84; Moir og Bloom, 2003, bls. 60).
Til að skólaþróun geti átt sér stað þarf kennarahópurinn að vera tilbúinn til að breyta
starfsháttum sínum þar sem slík þróun hefur sterk áhrif á menningu skólasamfélagsins.
Mótun nýrra starfshátta er tímafrek og getur haft áhrif á líðan og starf kennara. Því verður
að veita kennurum leiðsögn og stuðning í ferlinu. Þegar nýir starfshættir eru innleiddir í
skólann verður stjórnandi að gera sér grein fyrir því að alla jafna eru það kennararnir sem
bera ábyrgð á að innleiða starfshættina í skólann (Fullan og Hargreaves, 1996, bls. 63–
83). Starfshættir sem eiga að festast í sessi krefjast mikils undirbúnings og tíma,
samvinnu allra í skólanum og markvissrar forystu. Þegar starfshættirnir eru innleiddir og
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eru orðnir fastir i sessi eru þeir orðnir hluti af hefðbundinni starfsemi eða menningu
skólans. Fullan kallar þetta ferli að endurskapa menninguna (e. reculturing) og telur það
forsendu þess að árangur breytinga verði varanlegur. Annars er hætta á að það eina sem
breytist sé skipulag stofnunarinnar (e. restructuring) en það þarf ekki endilega að hafa
áhrif á starfið (Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998, bls. 91–92; Fullan, 2001,
bls. 55–71; Fullan, 2007, bls. 107–125; Harris og Lambert, 2003, bls. 14).
Skólaþróun er í raun það að koma á breytingu, það er þróun á starfi og námi allra sem
eru innan stofnunarinnar (Barth, 1990, bls. 28). Þessi þáttur er mikilvægur í ferlinu því
með honum verður sýnin sameiginleg og þannig verður til hvati til að ná settum
markmiðum. En hvernig er hægt að sjá hvort einhver þróun hefur átt sér stað?
Mælikvarðinn felst t.d. í því hvort starfshættir kennara hafi breyst og námsumhverfi eða
árangur nemenda hafi breyst. Gott er að hafa í huga að starfsþróun tekur tíma og ekki er
ólíklegt að í ferlinu komi upp tilfinningar eins og óöryggi, ótti og reiði vegna hins
óþekkta. Til að raunverulegar breytingar eigi sér stað þarf að vinna með alla þætti
skólastarfsins. Þegar tilfinningar magnast er leiðtogahlutverkið lykillinn að því að vinna
úr aðstæðum. Samskipti eru mikilvægur þáttur í skólaþróun og það má segja að lykillinn
að slíkri þróun liggi í samskiptum á milli allra sem að skólasamfélaginu koma (Fullan,
2001, bls. 1; Fullan, 2007, bls. 107–125). Kennari sem er meðvitaður um viðhorf sín og
hvaða áhrif nærvera hans hefur á nemendur er líklegri til að hvetja einstaklinga áfram í
því að verða heilsteyptir einstaklingar sem hafa trú á eigin getu (Campell, 2003, bls. 38–
39; Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 11–14). Kennarar verða að vera vissir um sitt eigið
sjálf, ígrunda starf sitt og fagmennsku, því þeir hafa mikil áhrif á nemendur bæði
meðvitað og ómeðvitað (Baumeister, Campbell, Krueger og Vohs, 2003, bls. 2;
MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 40–45).
Það sem gerist við skólaþróun er að allir læra eitthvað nýtt og um leið og ný þekking
byggist upp verður til starfsmenning. Í skólastofnunum eru breytingar innleiddar og
framkvæmdar á meðan starfsemin á sér stað. Ekki er t.d. óalgengt að leikskólar leggi af
stað með þróunarverkefni sem eiga að taka eitt ár. Það er of skammur tími fyrir slíkt ferli
og verður skólinn á áætla a.m.k. 3 til 5 ár til að ljúka því. Innleiðing breytinga tekur tíma
og ef hætt er of snemma þá eru líkur á að horfið sé aftur til fyrri starfsaðferða þar sem
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þekkingarferlið er enn í mótun og ekki er búið að innleiða og festa nýjar starfsaðferðir í
sessi (Fullan, 2007, bls. 118; MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 32–46).
Fullan (2007, bls. 43–59) segir að þegar við förum inn í breytingaferlið verðum við að
temja okkur að hugsa á nýjan hátt. Hann heldur því einnig fram að við verðum að hafa
einhverja kveikju, eitthvað sem hvetur okkur áfram til þekkingarleitar. Senge (2006, bls.
48–54) tekur í sama streng og segir að til að ná árangri þurfi oft að breyta hugsunarhætti,
huga verði að heildarmyndinni og muna að allt hefur áhrif á hana.

2.3 Stjórnun og forysta
Þegar unnið er að skólaþróun og breyttum starfsháttum gegnir skólastjórnandi
lykilhlutverki. Framkoma stjórnanda og væntingar hans til samstarfsfólksins og
væntingar samstarfsfólksins til hans skipta máli. Valdefling (e. empowerment) og
valddreifing eru mikilvægir þættir í ferlinu, þ.e. að kennarar finni að þeir hafi eitthvað til
málanna að leggja og að þeirra skoðun og nærvera hafi áhrif (Nieto, 2009, bls. 11;
Sergiovanni, 2006, bls. 126).
Til að virkja forystuhæfni skólasamfélagsins er gott fyrir stjórnanda að velta fyrir sér
hvað einkennir góða forystu og hvernig hann geti eflt skólasamfélagið í forystumótun.
Mikilvægt er að hafa í huga að forysta og stjórnun eru ekki samheiti en þó má gera sér í
hugarlund að þessir tveir þættir séu nátengdir – eins og tvær hliðar á sama peningnum.
Stjórnandi getur stjórnað stofnun án þess að veita henni mikla forystu og að sama skapi
getur einstaklingur innan stofnunar veitt forystu án þess að leggja áherslu á stjórnun. Í
bókinni Aukin gæði náms (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005) er fjallað um greinarmuninn á
þessum tveimur hugtökum. Forystu er lýst þannig að hún geti skapað aðstæður og virkjað
aðra innan stofnunar þannig að hugmyndir verði til og stefna sé mótuð. Á hinn bóginn
eigi stjórnandinn að hrinda hugmyndum í framkvæmd, framfylgja stefnu og áætlanagerð.
Það ber að hafa í huga að bæði þessi hlutverk eru nauðsynleg fyrir stofnunina og hvorugt
útilokar hitt. Það sem einkennir góða forystumenn er að þeir búa yfir báðum þessum
eiginleikum, þ.e. geta bæði stjórnað og veitt forystu (Owens og Valesky, 2007, bls. 269–
270; Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005, bls. 41–46).
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Góðir stjórnendur eða leiðtogar hafa þau áhrif á starfsfólk sitt að það fyllist eldmóði
og krafti. Þeir vekja upp það besta í starfsfólki sínu sem leiðir til þess að starfsfólkið
treystir þeim og fylgir. Fólk vinnur vel þegar því líður vel. Vellíðan stuðlar að aukinni
sköpun, fólk verður jákvæðara og bjartsýnna og hæfni í ákvarðanatöku eykst. Þegar
kennurum líður vel og ná að auka við starfsþroska sinn eru þeir líklegri til að halda áfram
og um leið virka þeir eins og segull á aðra sem vilja starfa í lærdómssamfélagi. Góðir
leiðtogar skapa nærandi og gefandi umhverfi þar sem fagmennska kennara er metin að
verðleikum og þar sem þeir fá tækifæri til að bæta sig (Darling-Hammond, 2003, bls. 11–
12; Goleman, Boyatzis og McKee, 2004, bls. 25, 36).

2.3.1 Litróf forystuhlutverksins
Sergiovanni (2006) skilgreinir forystu sem afl (e. force) sem nýta megi til að gera skólann
skilvirkan. Hann skiptir forystuaflinu í fimm flokka sem hver um sig svarar til ákveðins
hlutverks skólastjórans. Í þessum fimm hlutverkum er skólastjórinn skipuleggjandi (e. the
technical force), starfsmannastjóri (e. the human force), menntafrömuður (e. the
educational force), sameiningartákn (e. the symbolic force) og boðberi sýnar og
gildismats (e. the cultural force). Öll hlutverkin skipta máli og til að vinna að skilvirkni
skólans er mikilvægt að átta sig á að skólastjórinn verður að geta sinnt þeim öllum
(Sergiovanni, 2006, bls. 128).
Fyrsta hlutverkið sem Sergiovanni fjallar um er hlutverk þess sem skipuleggur. Þetta
hlutverk er mikilvægt þar sem það tryggir að skólanum sé stjórnað á réttan hátt. Til að ná
árangri þarf að huga að skipulagi, það þarf að gera áætlanir, fjármálin verða að vera í lagi,
hugsa verður um tímastjórnun, undirbúning og viðveru kennara. Einnig verður að huga að
innleiðingu starfshátta, samstarfi á milli kennara og áætlunum um viðbrögð við óvæntum
aðstæðum. Allir þessir þættir hafa áhrif á skilvirkni skólans og getu hans til að þjóna
hagsmunum þeirra er að honum koma (Sergiovanni, 2006, bls. 128).
Annað hlutverkið sem Sergiovanni fjallar um er það sem felst í stjórnun og nýtingu
mannauðsins. Þetta hlutverk er nátengt hinum mannlega þætti leiðtogans. Stjórnanda sem
nýtir þetta afl má líkja við mannauðsverkfræðing sem leggur áherslu á samskipti og
sjálfseflingu starfsmanna og starfshvata þeirra. Slíkir stjórnendur veita stuðning,
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hvatningu og möguleika til starfsþróunar. Það er erfitt að sjá fyrir sér skólasamfélag án
þessara þátta (Sergiovanni, 2006, bls. 128–129).
Þriðja hlutverkið er byggt á þekkingu á menntun og skólasamfélagi. Stjórnandi vinnur
að því í samvinnu við aðra að þróa námskrár og kennslu. Hann ber ábyrgð á faglegri
forystu og virkjar aðra í leiðtogahlutverkið, byggir upp samfélag leiðtoga. Stjórnandinn
tekur þátt í starfi kennara, hefur þekkingu á kennslunni og starfinu með börnunum og
fyrir vikið getur hann sett sig í spor kennarans (Sergiovanni, 2006, bls. 129–130).
Fjórða hlutverkið er sameiningartáknið þar sem áhersla er á fordæmi stjórnandans og
fyrirmynd hans gagnvart öðru fólki og starfi sínu. Stjórnandinn sýnir með orðum og
gerðum hvað það er sem hann stendur fyrir bæði sem stjórnandi og fagmaður
(Sergiovanni, 2006, bls. 131–132).
Í fimmta hlutverkinu er skólastjórinn boðberi sýnar og gildismats, stjórnandinn er
með sterka sýn sem hann miðlar til annarra. Hann hefur tækifæri til að byggja upp sterka
og einstaka menningu. Einnig er áhersla lögð á samstöðu um gildin sem móta starfið, þar
sem nemendur, starfsmenn og foreldrar sameinast í hollustu við gildismat og sýn skólans
(Sergiovanni, 2006, bls. 132–133).
Í bók sinni Leading in a culture of change fjallar Fullan (2001, bls. 3–6) einnig um
fimm hæfnisþætti sem stjórnendur eða leiðtogar þurfa að ná tökum á til að vinna að
skólaþróun og verða skilvirkir leiðtogar. Þættirnir eru: Siðræn markmið (e. moral
purpose), skilningur á breytingaferli (e. understand change), tengslamyndun (e.
relationship building), þekkingarmiðlun (e. knowledge creation and sharing) og samfella
í starfsemi (e. coherence making).
Siðræn markmið eru mikilvæg í uppbyggingu stofnunar og því verða leiðtogar að
huga að siðferðilegum gildum og framkomu sinni við aðra þar sem engin leiðtogi getur
verið án fylgismanna. Menning og gildi eru límið í samstarfinu og innan menntastofnunar
ættu gildin að vera þarfir nemenda og þau áhrif sem skólasamfélagið hefur á líf þeirra.
Með því að setja sér siðræn markmið er verið að innleiða jákvæða starfshætti sem hafa
víðtæk áhrif á skólasamfélagið almennt (Fullan, 2001, bls. 3–5, 13–14, 28).
Það er mikilvægt að leiðtogar skilji og þekki breytingarferli til að geta stutt slíkt ferli
og áttað sig þeim tilfinningum sem upp kunna að koma. Óttinn sem starfsfólk getur
fundið fyrir er í raun tvenns konar. Það er óttinn við sjálfar breytingarnar og óttinn við að
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hafa ekki rétt úrræði til að takast á við ný verkefni. Leiðtoginn er mikilvægur hlekkur í
ferlinu og hans hlutverk felst m.a. í því að styðja við fólkið, byggja upp tengsl, fylla upp í
og laga sprungur ef einhverjar eru; með öðrum orðum hann styður við þroskaferli
starfsfólksins. Þættir sem eru mikilvægir í fari leiðtogans eru áhugi, skýr sýn, trú á eigin
getu og bjartsýni (Fullan, 2001, bls. 5, 41).
Tengslamyndun er þáttur sem huga ber að þar sem sterk tengsl og góð samskipti eru
undirstöðuþættir í breytingaferlinu. Skilvirkir leiðtogar leggja áherslu á að hlúa að
samstarfi á meðal ólíks fólks og mismunandi hópa. Gott er að hafa í huga að sambönd
geta verið sterkt afl og virkjað samfélagið en slíkt getur einnig reynst hættulegt ef fólk
virkjar ekki kraftinn til góðs og til eflingar náms (Fullan, 2001, bls. 5, 65).
Öflun og miðlun þekkingar eru mikilvægir þættir í uppbyggingu skólasamfélags og
það á við um alla sem að því samfélagi koma. Í nútíma samfélagi gerast hlutirnir hratt og
erfitt er að segja til um hvernig framtíðin verður og hvað verði mikilvægt að vita eftir tíu
ár. Líklega skiptir mestu máli að kunna að afla sér þekkingar og geta nýtt þá þekkingu
sem aflað er til góðs. Stjórnandi sem áttar sig á mikilvægi þessara þátta er einnig líklegur
til að nýta sér tengslamyndun, setja sér siðferðileg markmið og getur brugðist við
breytingaferli, þar sem allir þættirnir verka saman og styðja hver annan. Stjórnendur sem
átta sig á samþættingu þessara þátta eru líklegir til að skapa aðstæður þar sem nám og
þekkingamiðlun á sér stað (Fullan, 2001, bls. 6–7, 79).
Í bók sinni Forysta og tilfinningagreind (2004), skilgreinir fræðimaðurinn Goleman
fjórar mismunandi aðferðir við að veita forystu. Þær eru aðferð hins framsýna leiðtoga (e.
the visionary leader), þjálfunaraðferðin (e. the coaching style), tengingaraðferðin (e.
relationship builders) og lýðræðislega aðferðin (e. the democratic style). Goleman segir
jafnframt að góðir leiðtogar séu þeir sem hafa áhrif á okkur og vekja í raun það besta sem
í okkur býr. Hann telur að forystuhæfileika megi rekja til virkni leiðtoganna á
tilfinningasviðinu og því skiptir það máli hvernig þeir fara að því að koma hugmyndum
sínum í framkvæmd. Leiðtoginn hefur áhrif á tilfinningar annarra í hópnum og ef hann
nær að blása eldmóði í fólkið getur árangurinn orðið góður. Áhrif slíkra leiðtoga ná
lengra en að verkefninu, þeir vekja upp samkennd eða samhljóm innan hópsins. Til að ná
fram samhljómi verður að huga að forystuaðferðum þar sem leitt er með sýn, þjálfun,
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tengingu og lýðræði. Góður leiðtogi nýtir sér mismunandi aðferðir við ólíkar aðstæður
(Goleman o.fl., 2002, bls. 53–69; Goleman o.fl., 2004, bls. 25–27, 75).
Framsýnn leiðtogi veitir fólki frelsi til að innleiða nýja starfshætti, gera tilraunir og
hvetur í raun til áhættu. Slíkur leiðtogi hefur skýra sýn og áttar sig á því hvernig fólkið
getur sameinast um sýnina og tileinkað sér hana og þá starfshætti sem þarf til að ná henni
fram. Hann er líklegur til að halda vel í fólk þar sem hann hvetur til þátttöku og
samábyrgðar. Það sem einkennir framsýnan leiðtoga er t.d. gegnsætt upplýsingaflæði.
Með því að upplýsa fólk næst góður árangur því að fólkið finnur að það skiptir máli og að
mark er tekið á því. Einnig er samkennd eitt af því sem einkennir framsýnan leiðtoga þar
sem færni í að skilja hvernig öðrum líður og geta sett sig í spor þeirra skiptir máli til að fá
fólkið með sér (Goleman o.fl., 2004, bls. 79–81).
Leiðtogar sem nýta sér þjálfunaraðferðina hjálpa starfsfólkinu að átta sig á
styrkleikum sínum og veikleikum. Þeir hvetja fólkið til að tengja þessa þætti við metnað
sinn, bæði í einkalífi og í starfi, um leið og þeir hvetja starfsfólkið til að setja sér
markmið til lengri tíma og hjálpa því að hugleiða leiðir til að ná markmiðunum. Jafnframt
skýra þeir hvar ábyrgð leiðtogans liggur og hvert sé hlutverk starfsmannsins (Goleman
o.fl., 2004, bls. 82–83).
Þjálfara gengur vel að útdeila verkefnum og er líklegur til þess að fela starfsfólki
ögrandi verkefni. Þjálfunaraðferðin gengur best með fólki sem hefur faglegan metnað og
er óhrætt við að sýna frumkvæði en þessi aðferð getur brugðist ef skortur er á hvatningu
eða ef starfsmaður þarf mikla leiðsögn. Einnig getur hún brugðist hafi leiðtoginn ekki
nægilega þekkingu eða þann skilning sem þarf til að leiðbeina starfsmanninum. Hann
kemur til skila trú sinni á starfsmanninum en væntir þess um leið að hann standi sig eins
vel og hann getur. Fyrir vikið er starfsmaðurinn líklegri til að leggja sig fram og finnur
jafnframt til ábyrgðar gagnvart starfi sínu (Goleman o.fl., 2004, bls. 82–84).
Tengingaraðferðin er góð þegar byggja á upp samhljóm innan hópsins, þegar bæta
þarf andann innan stofnunar og ef huga þarf að samskiptum. Leiðtogi sem nýtir þessa
aðferð er líklegur til að huga að samræmi og góðum samskiptum, auk þess að hlúa að
persónulegu sambandi sínu við samstarfsfólk sitt. Hann er líklegur til að hlusta á þarfir og
skoðanir annarra. Samkenndin sem hann sýnir gerir það að verkum að fólkið er ánægt því
hann sýnir því umhyggju en hugsar ekki eingöngu um verkefnið sem þarf að vinna.
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Aðferðin er árangursrík en mikilvægt er að hafa í huga að hún er ekki góð ein og sér þar
sem hún felst nær eingöngu í hrósi en ekki leiðsögn. Því er þessari aðferð oft beitt
samhliða hinni framsýnu. Framsýnir leiðtogar skýra áætlunina, setja viðmið og segja
fólki hvort vinna þess sé í samræmi við markmið og áætlanir hópsins. Þar sem
tengingarleiðtoganum er annt um starfsfólkið er áhrifaríkt að beita þessum tveimur
aðferðum samhliða (Goleman o.fl., 2004, bls. 86–88).
Þótt leiðtogi búi yfir sterkri sýn þá er lýðræðislega aðferðin mikilvægur þáttur í
ferlinu þegar finna þarf leiðir til að koma sýn í framkvæmd. Þessi aðferð byggist á
hópvinnu og samstarfi, stjórnun ágreinings og áhrifum. Það má í raun segja að hlustun sé
eitt af einkennum lýðræðislegrar stjórnunar. Starfshættir slíks leiðtoga einkennast
jafnframt af því að hann vinnur sem einn úr hópnum og er ekki stöðugt að reyna að
stjórna hinum. Hann hefur þann hæfileika að geta leyst úr ágreiningi og skapað samræmi
auk þess að huga að samkennd. Leiðtogi sem ekki er viss um hvaða stefnu skuli taka
getur beitt þessari aðferð, haldið fundi og hlustað á samstarfsfólk sitt, fengið hugmyndir
frá hæfu fólki til að nálgast viðfangsefnið úr ólíkum áttum. Þó ber að huga að því að ekki
er alltaf hægt að beita þessari aðferð, stundum verður stjórnandinn eða leiðtoginn að taka
ákvörðun og beita eigin innsæi, þekkingu og/eða reynslu, þar sem stefnuleysi getur kallað
fram óöryggi allra sem að málinu koma (Goleman o.fl., 2004, bls. 90–91).

2.4 Dreifð forysta
Í nútíma samfélagi verða skilvirkir skólar að efla leiðtogahlutverk kennara þar sem standa
þarf undir margs konar kröfum. Ekki er hægt að gera ráð fyrir að skólastjórnandi viti eða
geti allt og því eru dreifing valds, forystu og ábyrgðar lykilþættir til að virkja
skólasamfélagið og byggja upp sterkt lærdómssamfélag. Á þennan hátt þjálfa kennarar
færni sína og um leið skilar það sér til nemenda í bættri kennslu og námi. Kennarar sem
fá tækifæri til að auka við þekkingu sína og virkja aðra með sér eru líklegri til þess að átta
sig á áhrifum sínum á nám og líðan nemenda og samstarfsfólks. Margir kennarar eru
tilbúnir til að taka að sér hlutverk leiðtoga þó þeir vilji ekki gegna starfi stjórnenda. Það
eru þó ekki alltaf stjórnendur sem standa í vegi fyrir kennurum heldur stundum þeir
sjálfir, þar sem það getur verið áhætta að láta á sér bera. Þetta á einkum við ef
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skólamenningin er þannig að ekki megi láta á sér bera, það sé í raun best að vera hlutlaus.
Til að koma í veg fyrir slíkt verður að huga að skólamenningu sem heiðrar þá kennara
sem skara fram úr og eru tilbúnir að veita forystu. Einnig verður að veita kennurum
verkfæri til að efla sig í starfi (Danielson, 2007, bls. 14–19; Patterson og Patterson, 2004,
bls. 75).
Allt of oft er álag á stjórnendur svo mikið að þeir komast ekki yfir allt sem þeir þyrftu
til að vinna að skólaþróun. Með því að virkja kennarana innan skólans verður til meiri
þekking þar sem einstaklingurinn býr yfir sinni þekkingu en hópurinn býr yfir meiri
breidd. Samvinna er lykilþáttur í skólaþróun. Með því að dreifa og deila valdi öðlast
stjórnandinn í raun meiri völd (Danielson, 2007, bls. 15–19).
Leiðtogar hafa áhrif á aðra í kringum sig og mikilvægt er að þeir átti sig á að byggja
þarf upp sameiginleg markmið. Þarfir, gildi og markmið fylgismanna eru einnig
áhrifamiklir þættir og því þarf að hlusta vel á samstarfsfólkið. Dreifð forysta er ferli
fremur en formlegt vald. Það er munur á valdi þess sem leiðir og valdi þess sem stjórnar,
þar sem vald leiðtogans byggist í því að fylgjendur veita honum vald. Fylgismenn geta þó
dregið stuðning sinn til baka og hætt að vera fylgismenn og því verður forystumaðurinn
stöðugt að vinna að því að viðhalda trausti fylgismanna sinna. Í raun má segja að hlutverk
leiðtoga felist í því að byggja upp samfélag þar sem nám á sér stað og fólk lærir saman. Á
þann hátt verður til menning þar sem fólk ígrundar, rannsakar og ræðir saman (Harris og
Lambert, 2003, bls. 16; Owens og Valesky, 2007, bls. 271–272, 281).
Dreifð forysta er á ábyrgð hópsins og því verður að dreifa henni þannig að hún nýtist
á réttum tíma og á meðal þeirra sem hafa hæfni til að vinna verkið. Því er það hópsins að
finna út hver ætti að stíga fram og bera ábyrgð og leiða hópinn áfram. Þetta er
mikilvægur þáttur þar sem ábyrgð er hin hliðin á forystu (Sergiovanni, 2006, bls. 184).
Kennarar sem eru leiðtogar búa yfir löngun til að hafa áhrif á umhverfi sitt. Þeir hafa
sterka hugsjón og eru tilbúnir til að leggja aukið erfiði á sig til að koma henni til skila eða
í framkvæmd (Phelps, 2008, bls. 119–120).
Skólasamfélag þar sem þættir eins og samvinna, traust og samvirk fagmennska eru í
fyrirrúmi, um leið og lögð er áhersla á nám og kennslu, er líklegt til að vinna að öflugri
skólaþróun. Skilvirkir skólastjórnendur huga að því að byggja upp samfélag þar sem
skólaþróun getur átt sér stað. Þeir hlúa að aðstæðum og skapa andrúmsloft fyrir framfarir.
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Þannig byggja þeir upp samfélag sem lærir og hlutverk leiðtoga felst í því að hvetja bæði
nemendur og kennara til lærdóms (Harris og Lambert, 2003, bls. 14–17).
Áður en stjórnandi hefst handa við að innleiða breytingar verður hann að huga að
sjálfum sér. Hann verður að átta sig á því að hans eigið nám hefur áhrif innan
stofnunarinnar og hæfni hans til að læra hefur mikið að segja í þekkingarferlinu (Barth,
1990, bls. 42).
Áríðandi er að stjórnandi hafi trú á kennurunum og að hann viti að þeir leggi sig fram
við að vaxa og þroskast, þeir séu tilbúnir til að bera ábyrgð og að þeir vilji fylgja sýninni.
Einnig verður stjórnandi að trúa því að þegar kennarar eru tilbúnir til að bera ábyrgð
leiðrétti þeir sig ef og þegar þörf krefur. Stjórnandi sem vill hafa öll völd eða treystir ekki
samstarfsfólki sínu á erfitt með að trúa því að kennararnir geti í raun axlað ábyrgð, vaxið
og þroskast. Slíkur stjórnandi myndar gjá á milli orða og aðgerða og kemur í raun í veg
fyrir starfsþroska þeirra (Senge, 2006, bls. 262–263).
Í rannsókn sem Trausti Þorsteinsson (2002) gerði á fagmennskuhugmyndum
grunnskólakennara kom í ljós að kennarar vildu fá að efla sjálfstæða fagmennsku fremur
en að vera öðrum undirgefnir eða háðir. Einnig kom í ljós að kennarar töldu sig hafa
tækifæri til ákvarðantöku um faglega stjórnun skólans, það sem snýr að
kennsluaðferðum, markmiðssetningu, innra mati o.fl. Þeir töldu einnig að með því að taka
þátt nytu þeir faglegs sjálfstæðis í starfi (Trausti Þorsteinsson, 2002, bls. 163–165).
Svipaða niðurstöðu má finna í nýlegri rannsókn sem Gilrane, Russel og Roberts
(2008) gerðu á uppbyggingu lærdómssamfélags. Þær töldu það mikilvægt í starfsþróun
kennara að þeir hefðu áhrif á eigið starf og væru þátttakendur í ákvörðunum sem sneru að
starfi þeirra (Gilrane o.fl., 2008, bls. 347).
Í rannsókn Önnu Þóru Baldursdóttur (2002) á kulnun kennara í starfi kom í ljós að
hvatning og hrós frá stjórnendum er mikilsverður þáttur. Á hinn bóginn geta þættir eins
og stirt samstarf, árekstrar og ónógt upplýsingaflæði stuðlað að kulnun í starfi. Í
niðurstöðunum kom í ljós að helstu álagsþættirnir voru vinnuálag og agaleysi nemenda.
Hvataþættirnir voru áhugi, árangur og vellíðan nemenda og samstarf, stuðningur og hrós
samstarfsfólks (Anna Þóra Baldursdóttir, 2002, bls. 171, 182). Rannsókn Valgerðar
Magnúsdóttur og Önnu Þóru Baldursdóttur (2008) á faglegu sjálfstrausti kennara sýndi að
væri hlutverk kennara skýrt byggju þeir að öllum líkindum yfir meira sjálfstrausti.
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Niðurstöður sýndu einnig að hrós, hvatning og stuðningur frá skólastjórnendum,
samstarfsfólki og foreldrum voru mikilvægir þættir gegn kulnun í starfi (Valgerður
Magnúsdóttir og Anna Þóra Baldursdóttir, 2008, bls. 81).
Í rannsókn sem Arna H. Jónsdóttir (2001) gerði á starfsánægju og stjórnun í
leikskólum kom í ljós að til að starfsfólkið gæti fundið fyrir starfsánægju var þörf á
umræðum um sýn og stefnu skólans og aukinni áherslu á samvinnu og þátttöku allra við
stefnumótun skólans. Jafnframt varð að huga að handleiðslu og mati, styðjandi starfsandi
þurfti að ríkja auk þess sem starfsfólk taldi mikilvægt að tjáskipti væru opinská og
málefnaleg. Starfsfólkið lagði enn fremur áherslu á nálægð stjórnanda sem og þátttöku
hans í starfinu. Í niðurstöðum má greina að starfsfólkið gerði þær kröfur til leikskólastjóra
og annarra stjórnenda að þeir stuðluðu að möguleikum til persónulegrar þróunar og
aukinnar hæfni í starfshlutverkinu. Stjórnskipulagið sem starfsfólkið kaus var
samvinnumiðuð stjórnun (Arna H. Jónsdóttir, 2001, bls. 54).

2.5 Skólamenning
Þegar byggja á upp öfluga og skilvirka stofnun verður að huga að þeirri menningu sem
skapast hefur eða sem skapa á innan hennar. Mikilvægt er að hafa í huga að menning
stofnana verður ekki til úr engu heldur verður hún til með tímanum. Menning er
margþætt, sumir þættir eru sýnilegir en aðrir liggja undir yfirborðinu og eru oftar en ekki
ómeðvitaðir – í raun má segja að þeir séu eins og óskrifaðar reglur sem rista djúpt
(Bolman og Deal, 2003, bls. 70). Skólar eru ólíkir vegna sögu sinnar og er sú saga í
stöðugri þróun. Áður en gripið er til breytinga er gott að skilja menningu skólans og
skoða sögu hans. Sú saga er einn þeirra þátta sem hafa djúp áhrif á þá menningu sem ríkir
(Sergiovanni, 2006, bls. 15). Ef leikskólaumhverfið er tekið sem dæmi er mikilvægt að
skoða hvaða dagskipulag er innan skólans, hvaða sýn er á leik barna og hvaða stöðu
leikurinn skipar í daglegu starfi. Einnig verður að skoða sýn skólans á barnið og nám
þess. Velta þarf fyrir sér spurningum eins og hvort litið er á skólann sem gæslu og
þjónustu fyrir börn og/eða foreldra eða hvort skólinn er talinn vera fyrsta skólastigið. Ef
til vill er skólinn talinn gegna báðum þessum hlutverkum og þá endurspeglast það í
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menningu skólans (Gotvassli, 2006, bls. 191–202; Rinaldi, 2001, bls. 49; Rinaldi, 2006,
bls. 83–86).
Einn af grundvallarþáttum þess að virkja mannauðinn er að upplýsingaflæðið sé í lagi
og að fólk upplifi að það sé hluti af teymi og skipti máli. Mikilvægt er að hafa í huga að
finni starfsfólk til óöryggis í starfi og viti í raun ekki til hvers er ætlast af því er líklegt að
óánægja skapist. Því ber að huga vel að upplýsingamiðlun og samskiptum (Bolman og
Deal, 2003, bls. 70). Þar sem verið er að vinna með fólki til að ná markmiðum
stofnunarinnar er áríðandi að hafa skilning á hegðun fólks í vinnu og samskiptum
almennt. Einnig skiptir máli að lesa rétt í aðstæður til að geta unnið með fólki og skapað
sameiginlega sýn þar sem fólk finnur fyrir samhljómi og hefur sameiginleg markmið til
að stefna að. Til að hafa áhrif á skólamenninguna eða breyta henni verður stjórnandi að
átta sig á heildarmyndinni. Hann þarf að hlusta, rýna í aðstæður og greina þær tilfinningar
sem vakna þegar menningin er skoðuð (Goleman, 2004, bls. 70–71). Einnig verður að
huga að því sem ekki sést og heyrist, t.d. hvað hlýtur samþykki meðal starfsmanna, hvað
fær viðurkenningu í starfsmannahópnum og hvað ekki (Barth, 2001, bls. 7–9; Barth,
2006, bls. 9–13). Gagnlegt er að lesa í samskipti starfsmanna, hverjir eru leiðtogar og
hvernig bregðast þeir við erfiðum kringumstæðum, á hverja er hlustað og hvernig eru
samskipti við nemendur og foreldra þeirra. Þetta eru þýðingarmiklir þættir í
skólamenningunni þar sem þeir leggja grunninn að þeim starfsháttum og gildum sem
birtast í kennslu og námi (Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998, bls. 88–92;
Owens og Valesky, 2007, bls. 80, 195–199; Patterson og Patterson, 2004, bls. 75).
Leikskóli er stofnun þar sem margt getur borið að höndum yfir daginn. Í raun má
segja að slík stofnun eigi sér margar hliðar og fari í gegnum mismunandi tímabil yfir árið.
Fyrst á haustin einkennist starfið í mörgum leikskólum af aðlögun1 barna og þjálfun nýs
starfsfólks. Þetta ferli tekur tíma og það er ekki fyrr en foreldrar, börn og kennarar finna
fyrir öryggi sem hægt er að hefja skólastarfið að fullu. Stundum staldra nýráðnir
starfsmenn ekki lengi við og það hefur í för með sér röskun fyrir börnin og annað
starfsfólk því aðlögunin getur dregist eitthvað fram á veturinn. Einnig geta veikindi barna
dregið aðlögun fram á veturinn og reynist það oft erfitt bæði fyrir börn og fullorðna. Á

1

Þegar börn hefja leikskólagöngu sína fara þau inn í skipulag sem nefnist aðlögun. Hugmyndin er að
barnið og foreldrar kynnist leikskólanum rólega áður en barnið er skilið eftir í fullri vistun.
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vorin er starfsemin gjarnan önnur, hún einkennist af ýmiskonar vettvangsferðum og
sumarstarfsmenn koma til starfa.
Gotvassli (1999, bls. 23) segir að það sé ekki fjarri lagi að líkja leikskólastarfi við
kviksjá. Stundum virðist allt kristaltært, allir skilja til hvers er ætlast af þeim og hvernig
eigi að útfæra hlutina en svo koma upp tilfæringar sem valda óróleika og mynstrið og
starfsemin tekur á sig aðra mynd. Það vill brenna við að stjórnendur bregðist ekki
nægilega vel við breytingum og óvæntum uppákomum. Jafnvel getur svo farið að þeir
bregðist við ólíkum vandamálum með sömu lausnum þótt það gefi auga leið að slíkt sé
ekki skynsamlegt. Mikilvægt er að reyna ný vinnubrögð í takt við það ástand sem unnið
er í hverju sinni. Í raun má segja að það sé eitt af aðalsmerkjum góðs leiðtoga að geta
beitt mismunandi aðferðum og lausnum við ólíkar aðstæður. Endurskipulagning innan
stofnunar er áhættusöm en þó öflug leið til að vinna að endurbótum (Bolman og Deal,
2003, bls. 68–70; Gotvassli, 2006, bls. 191–202).
Til að byggja upp menningu lærdómssamfélags þarf að huga að nokkrum þáttum sem
efla starfsþroska og bæta námsskilyrði nemenda. Þetta eru þættir eins og styðjandi
starfsmenning þar sem umhyggja, virðing og nám eru lykilatriði. Einnig þarf að huga að
samvinnu meðal starfsmanna þar sem þeir hittast og ræða um starfið, námið og reynslu
sína. Veita þarf kennurum tækifæri til að dýpka sig í samræðum þar sem kennsla og
menntun eru ígrunduð með samstarfsfólki. Mikilvægt er að starfsfólkið taki þátt í starfinu
eða breytingaferli á eigin forsendum og finni hjá sér hvata til þátttöku. Stuðningur
skólastjóra er mikilvægur í ferlinu, og getur hann birst á ýmsan hátt, s.s. með verkefnum,
umræðum og því að vekja áhuga á tímaritum og bókum. Einnig er gott að fá faglegan
ráðgjafa til að vinna með hópnum. Slíkur ráðgjafi gæti haft það hlutverk að setja inn
kveikjur, hjálpa hópnum að ígrunda erfiðar siðferðislegar spurningar og efla hópinn í að
vinna saman sem ein heild (Nieto, 2009, bls. 11; Patterson og Patterson, 2004, bls. 74–78;
Smith, 2009, bls. 22–25).
Skólamenning skiptir máli og allt sem skólastjórnandi gerir til að byggja upp sterka
og skilvirka menningu er stór liður í námi nemenda. Þegar skólastjórnandi leggur áherslu
á að byggja upp skilvirkt nám og umhyggjusamt umhverfi fyrir kennara eflist kennslan
og nemendur ná betri árangri (Patterson og Patterson, 2004, bls. 77; Sergiovanni, 2006,
bls. 53).
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2.6 Skólagreindir
Í bókinni The Intelligent School (MacGilchrist o.fl., 2004) kemur fram að skóli sem vill
byggja upp öflugt námssamfélag þarf að leggja megináherslu á nám kennara og nemenda.
Til að byggja upp samfélag sem lærir töldu MacGilchrist og félagar að huga þyrfti að því
að skóli væri lifandi stofnun – stofnun þar sem nám er meginmarkmið starfseminnar. Ef
hugsað er um skólann sem lifandi stofnun þá er ekki óeðlilegt að fjalla um greind skólans
og í þessu tilfelli ræða höfundar bókarinnar um fjölgreindakenningu Gardners, þ.e. að
stofnunin búi yfir mörgum greindum sem vinna saman og mynda eina heild. Þessar
greindir henta vel til að draga upp mynd af því sem þarf að einkenna skólasamfélag sem
lærir. Greindirnar vinna allar saman og má í raun segja að í þeim felist fjölþættir
hæfileikar og/eða færni sem stjórnendur geta hlúð að og þróað til að efla skólasamfélagið
(MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 109–111). Hér á eftir verður fjallað um skólagreindirnar
níu sem eru tilteknar í umræddri bók (mynd 1).

Mynd 1. Skólagreindirnar (MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 148).
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2.6.1 Sýnin
Þegar hefja á undirbúning að mótun lærdómssamfélags verður að ígrunda hver sýn
starfsmanna er á lífið og skólastarfið. Mikilvægt er að allir átti sig á eigin gildum og hvað
þarf að setja í forgang. Gildin endurspeglast í starfinu og væntingum til annarra (Campell,
2003, bls. 9; MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 112; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 74).
Gildismat og sýn skólans endurspegla siðferðis- og heimspekigreind. Greindirnar
samtvinnast og eru það sem mætti kalla hið óáþreifanlega en þó það sem við finnum mest
fyrir, þ.e. sýnin, menningin og orðræða skólans. Sýnin leiðir skólasamfélagið áfram.
Skóli sem þekkir gildi sín veit í hvaða takti hjartað slær (MacGilchrist o.fl., 2004, bls.
112; Schaps, 2003, bls. 31–33).

Siðferðisgreind
Í þessari greind endurspeglast viðhorf starfsmanna og gildi. Hér má glöggt sjá hvaða
hlutverki þeir telja skólann gegna, hvaða augum þeir líta jafnrétti, virðingu og umhyggju
gagnvart öðrum og lýðræðishugsun (MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 112–118; Sigrún
Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 75–78). Þeir sem starfa innan skólans ættu að ígrunda hvaða
viðhorfum þeir búa yfir og hvert gildismat þeirra er og hvernig það endurspeglast í
samskiptum við aðra (Goleman o.fl., 2004, bls. 62; MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 112–
118; Rinaldi, 2006, bls. 89–96).

Heimspekigreind
Það sem einkennir skólasamfélag sem býr yfir sterkri heimspekigreind er hversu djúpt
starfsmenn kafa undir yfirborðið og rýna í skoðanir sínar og tilfinningar. Þeir spyrja
spurninga sem eru mikilvægar fyrir samfélagið í heild. Þeir leitast við að átta sig á hvers
vegna þeir kenna og læra á ákveðinn hátt (Fullan, 2007, bls. 23–43; Senge, 2006, bls.
131–135). Meðlimir samfélagsins temja sér að hlusta hver á annan, hlusta á hið ósagða og
hlusta á þarfir sem endurspeglast í þögulli líkamstjáningu (Barth, 2002, bls. 6–11). Með
því að hlusta á aðra sýna þeir umhyggju og fá tækifæri til að setja sig í spor annarra
(Noddings, 2005, bls. 10; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 75–80). Um leið skilja
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starfsmenn skólans að þeir eru þátttakendur í einhverju sem er mun stærra en þeir sjálfir
og byrja að skynja sig sem hluta af stærri heild. Samfélagið veltir fyrir sér uppbyggingu
skólamenningar og tilfinningunni fyrir að tilheyra (Elmor, 2002, bls. 22–25; MacGilchrist
o.fl., 2004, bls. 118–122; Rinaldi, 2006, bls. 65–68; Senge, Scharmer, Jaworski og
Flowers, 2004, bls. 27–40).

Stofnanagreind
Greindirnar eru háðar hver annarri þótt þær séu sjálfstæðar (MacGilchrist o.fl., 2004, bls.
142–147). Til að geta unnið með hinar greindirnar verður stofnanagreindin að vera til
staðar. Það eru einkum fjórir þættir sem eru einkennandi fyrir þessa greind en þeir eru:
Sameiginleg gildi, heildarsýn, aðlögunarhæfni og tengslanet. Eins og hefur komið fram
hér á undan er mikilvægt að skólasamfélagið byggi upp sameiginleg gildi, hafi
hæfileikann til að sjá og skynja heildarmyndina, upplifi sig sem hluta af stærri heild og sé
fært um að aðlagast þróun og leita sér þekkingar (Schaps, 2003, bls. 31–33; Senge,
Cambron-McCabe, Lucas, Smith, Dutton og Kleiner, 2000, bls. 393–395; Sergiovanni,
2004, bls. 33–37).

2.6.2 Aðgerðir
Til þess að sýnin endurspeglist í starfinu og verði að veruleika þarf að velta því fyrir sér
hvaða leiðir eru best til þess fallnar að útfæra gildi og sameiginlega sýn. Hér á eftir
verður fjallað um sex skólagreindir sem nauðsynlegar eru innan lærdómssamfélags.
Greindirnar eru: Samhengis-, aðgerða-, tilfinninga-, samvirkni-, ígrundunar- og
kennslufræðigreind. Þessar greindir hjálpa til að gera koma sýninni í framkvæmd (Barth,
2002, bls. 6–11; King, 2002, bls. 61–63; MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 112).

Samhengisgreind
Samhengisgreind er færni skólasamfélagsins til að sjá sig sem hluta af stærri heild
(MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 124–126). Skólasamfélag sem byggir upp slíka færni
skynjar samfélagið og breytingar þess, fylgist með landsmálum, kemur upp tengslaneti

33
innanlands og utan, fylgist með nýjungum í menntamálum og því sem snýr að velferð
barna og kennara. Gott er að hafa í huga að skóli er ekki einangrað fyrirbæri, heldur hluti
af stærra samfélagi og menningu hvers tíma (Fullan, 2002, bls. 16–20; Lewin-Benham,
2006, bls. 10; Schaps, 2003, bls. 31–33).

Aðgerðagreind
Til að koma sýn skólans í framkvæmd skiptir máli að aðgerðagreind sé til staðar. Gera
þarf áætlanir um hvernig skuli útfæra sýnina og skilgreina verður hlutverk leiðtoga innan
skólans (Fullan, 2002, bls. 16–20; MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 126).
Til þess að sýn skólans nái fram að ganga þarf að gera áætlanir sem ná yfir skemmri
eða lengri tíma. Skilgreina þarf þær breytingar sem þörf er á því sé ætlunin að gera miklar
breytingar er forgangsröðun nauðsynleg (MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 127–129). Einnig
er dreifð forysta jákvæð og óhætt er að segja að betur sjá augu en auga.
Leiðtogahlutverkið er hlutverk allra innan skólans og hafa skal í huga að samvinna er
lykillinn að framförum (Bloom og Moir, 2003, bls. 58–60; Dozier, 2007, bls. 54–59;
Lambert, 2002, bls. 37–38).

Tilfinningagreind
Til að byggja upp samfélag sem hefur sterka tilfinningagreind verður að huga að þáttum
eins og sjálfsþekkingu, meðvitund gagnvart öðrum og stjórn á tilfinningum (MacGilchrist
o.fl., 2004, bls. 130).
Sjálfsvitund felst í raun í því að byggja upp sameiginlega sýn, því lærdómssamfélag
lærir eingöngu í gegnum þá einstaklinga sem læra, þótt nám einstaklinga sé í sjálfu sér
ekki trygging fyrir því að stofnunin læri. Það sem góður stjórnandi getur gert er að efla
lífsgildi starfsfólks og gera skólamenninguna þannig að umhyggja og virðing fyrir öllum
sem að samfélaginu koma sé áþreifanleg (Senge, 2006, bls. 129–131).
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Samvirknigreind
Til að innleiða þessa greind inn í samfélagið er gott fyrir stjórnanda að hafa í huga að það
sem er gert er líklegra til að festast í sessi en það sem er sagt. Stjórnandi sem er tilbúinn
til samvinnu við samstarfsfélaga sína og sýnir það í verki er líklegur til að ná árangri
(Barth, 2006, bls. 8–13). Að byggja upp samfélag sem einkennist af samvirkni er fjarri
því að vera auðvelt og krefst oftar en ekki breytinga á hugsun og starfsháttum. Samfélag
þar sem samvirkir fagmenn byggja í sameiningu upp skólamenninguna einkennist af
fagfólki sem leitast við að vinna með öðrum kennurum, foreldrum, nemendum og öðrum
fagaðilum. Fagforsendur teymisvinnu eru samræður. Flestum er tamt að ræða saman í
umræðustíl en þegar fólk nær tökum á að sjá út fyrir rammann þá er hægt að byrja á
samræðum. Fólk sér heiminn á ólíkan hátt og ef flestir gætu tamið sér að sjá heiminn með
augum annarra, væri hægt að koma auga á eitthvað sem ekki hefði verið hægt að sjá í
einrúmi (Rinaldi, 2006, bls. 65; Senge, 2006, bls. 220–224). Með því að læra að vinna
saman öðlast kennarar tilfinningu fyrir því að tilheyra öflugum hópi þar sem einstaklingar
viðurkenna hver annan (MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 132–136). Þessi tilfinning veitir
þeim fullnægjandi og ánægjulega faglega ögrun. Slíkt fæst aðeins með því að taka þátt í
hæfileikaríkum hópi samstarfsaðila (Jón Baldvin Hannesson o.fl., 2002, bls. 13; Trausti
Þorsteinsson, 2003, bls. 196–199; Uchiyama og Wolf, 2002, bls. 80–83).

Ígrundunargreind
Ígrundun er mikilvægur þáttur í uppbyggingu starfshátta sem einkennast af fagmennsku. Í
skólastarfi er oft erfitt að finna tíma fyrir þennan þátt þar sem oft þarf að bregðast við og
taka ákvarðanir í skyndi. Því virðist það nánast ómögulegt að gefa sér tíma til að ígrunda
starfið. Mikilvægt er að kennarar eflist í sjálfsmati og nái þeirri færni að ígrunda starf sitt
og gefi sér tíma í dagsins önn til að endurskoða kennsluna – bæði einir og með öðrum.
Slíkt mat hefur áhrif á nám kennara og um leið nám nemenda. Það er styrkur fyrir
kennara að fá að vinna í hópi þar sem ferlið er hluti af faglegri þróun kennarans. Í
hópnum skapast ef til vill umræður þar sem kennarinn fær upplýsingar eða honum er bent
á eitthvað sem hann hefði ekki sjálfur komið auga á. Hópurinn örvar alla aðila til að
hugsa öðruvísi, endurskoða það sem gert var – hvað gekk vel og hvað hefði mátt gera á
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annan hátt (Kohm, 2002, bls. 31–33; MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 136–140; Rinaldi,
2006, bls. 61–73; Senge, 2006, bls. 261–271).

Kennslufræðigreind
Kennslufræðigreindin endurspeglar færni skólans í að tengja saman þekkinguna og búa til
samfélag sem hvetur og örvar nemendur. Færni í að bregðast við þekkingu og skilningur
á því hvernig nám á sér stað leggur grunn að útfærslu kennsluaðferða. Settar eru fram
nýjar hugmyndir og markmið fyrir lærdóm og áhersla er á kennslu sem miðar að námi.
Það sem einkennir skóla sem búa yfir þessari greind er t.d. frumkvöðlastarfsemi, opnar
skólastofur og brennandi áhugi á námi og þekkingaröflun (MacGilchrist o.fl., 2004, bls.
140; Schaps, 2003, bls. 31–33; Sergiovanni, 2004, bls. 33–37).

Heildarmyndin
Skólasamfélag sem einkennist af starfs- og skólaþróun hefur sterka stofnanagreind og þar
sem greindirnar eru samofnar starfsháttum og menningu verður til kraftmikið
lærdómssamfélag. Á myndinni hér fyrir neðan er stuðst við bókina The Intelligent School
(MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 148). Myndin sýnir að til þess að hjólin snúist rétt og ferlið
gangið snurðulaust fyrir sig þá þarf að huga að heildarmyndinni. Greindunum má líkja
við hjól í gangverki sem þurfa að vinna saman og snúa hvert öðru í réttar áttir til að kerfið
eða stofnunin virki rétt. Hafa ber í huga að greindirnar tengjast og hafa áhrif hver á aðra
og til að byggja upp lærdómssamfélag þarf að hlúa að hverri greind fyrir sig og sjá hana í
samhengi við hinar. Mikilvægt er því að huga að heildarsýn og skilningi á eðli
stofnunarinnar og sjá um leið að allir þættir ferilsins vinna saman, hvort sem það hefur
bein eða óbein áhrif á skólastofnunina (MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 147–149; Senge,
2006, bls. 6–7).
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Mynd 2. Heildarmyndin (MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 148).

2.7 Samantekt
Í þessum kafla var fjallað um skóla sem lærir og uppbyggingu hans. Námsþættirnir fimm,
heildarsýn, persónulegur þroski, starfskenning, sameiginlegar hugsjónir og liðsnám voru
skoðaðir. Í slíkri stofnun er unnið markvisst að því að víkka sjóndeildarhring allra sem að
stofnuninni koma. Samvinnunám á meðal kennara og barna er ríkjandi námsaðferð.
Kjarni slíkrar stofnunar er nemandinn og möguleikar hans.
Fjallað var um skólaþróun og breytingaferli. Skólaþróun hefur tvö meginmarkmið; að
efla nám og styrkja innviði skólans. Skólaþróun snýst um nemendur og því verður að
huga að því hvort breytingin hafi skilað sér til þeirra. Skólaþróun og breytingar geta tekið
á og oft finnur starfsfólkið til óöryggis í breytingaferlinu. Þá reynir á að stjórnandi sé til
staðar og styðji við sitt fólk. Sýn stjórnenda á samstarfsfólk sitt, vald og þátttöku eru
þættir sem leggja grunninn að starfsháttum skólans.
Gerð var grein fyrir kenningum Sergiovanni, Fullan og Goleman um eðli forystu.
Finna má sterkan samhljóm í túlkun þeirra á forystu þar sem allir fjalla um mikilvægi
þess að leiðtogi og stjórnandi geti beitt mismunandi aðferðum í starfi sínu. Ekki er alltaf
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hægt að taka á þeim málum sem upp koma á sama hátt því mismunandi mál krefjast
ólíkrar nálgunar.
Dreifð forysta er svar við kalli nútímans. Skóli sem vill vera skilvirkur í nútíma
samfélagi verður að efla leiðtogahlutverk kennara þar sem mæta þarf mörgum og ólíkum
kröfum. Skólastjórnandi er ekki alvitur og því eru dreift vald, forysta og ábyrgð
lykilþættir til að virkja skólasamfélagið og byggja upp sterkt lærdómssamfélag.
Skólamenning er lykilhugtak í umræðum um skólaþróun og stjórnendur hafa mikið
um það að segja hvaða menning skapast. Mikilvægt er að byggja upp umhyggjusamt og
skilvirkt umhverfi fyrir kennara því það skilar sér til nemenda. Slíkt umhverfi er í raun
einkennandi fyrir menningu lærdómssamfélags, þar sem umhyggja, virðing og nám skipta
öllu máli. Rætt var um áhrifamátt samvinnu í starfsþroska kennara og hversu mikilvægur
stuðningur frá stjórnanda er fyrir hópinn.
Loks var í kaflanum fjallað um skólagreindir sem einkenna skóla sem býr yfir faglegu
námssamfélagi. Greindirnar eru háðar hver annarri þótt þær séu að nokkru leyti
sjálfstæðar. Siðferðis- og heimspekigreindin eru grunnurinn að sýn skólans. Hinar
greindirnar hafa áhrif á þær aðgerðir sem skólinn tileinkar sér. Samhengisgreindin sem
skólasamfélagið býr yfir segir til um hvernig samfélaginu tekst að sjá sig sem þátttakanda
í stærra samhengi. Í aðgerðagreind felst færni skólasamfélagsins í að koma sýn í
framkvæmd. Tilfinningagreindin fléttast inn í allar greindirnar þar sem sú greind
endurspeglar færni einstaklinganna sem starfa innan skólans sem og skólasamfélagsins í
heild. Samvirknigreindin segir til um hæfni samfélagsins í að vinna saman og
ígrundunargreindin hefur einnig áhrif á þann þátt þegar ígrundað er með öðrum. Sú
greind er mikilvæg í skólasamfélagi sem ætlar að byggja upp lærdómssamfélag þar sem
hæfnin til að rýna til gagns er mikilvægur eiginleiki hjá fagaðilum. Kennslufræðigreindin
endurspeglar færni skólans til að tengja saman þekkinguna sem skólasamfélagið býr yfir
og um leið endurspeglar hún hvernig samfélagið hvetur og örvar nemendur.
Stofnanagreindin felst í því að geta séð að allir þættir hafa áhrif og að greindirnar eru
háðar hver annarri þótt þær séu sjálfstæðar. Til að geta unnið með hinar greindirnar
verður stofnanagreindin að vera til staðar. Heildarmyndin felst í því að geta unnið með
alla þætti og líta á hvern hlekk í keðjunni sem mikilvægan þátt í ferlinu.
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3 Rannsóknin
Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknarsniðið, framkvæmd rannsóknarinnar, aðferðir
við gagnaöflun, hvernig úrvinnslu var háttað, sagt frá þátttakendum og réttmæti og
áreiðanleika rannsóknarinnar.
Rannsóknin fór fram í leikskólanum Bjarma í Hafnarfirði. Bjargir leikskólar ehf. reka
ungbarnaleikskólann Bjarma og er leikskólinn því einkarekinn, með þjónustusamning við
Hafnarfjarðarbæ. Leikskólinn hóf starfsemi sína 1. ágúst 2008 og var börnum og
foreldrum boðið í fyrstu heimsókn 8. ágúst 2008. Leikskólinn er einnar deildar leikskóli
þar sem 24 börn á aldrinum 9 mánaða til tveggja ára dvelja samtímis. Við leikskólann
starfa tveir stjórnendur og níu kennarar í mismunandi starfshlutföllum auk þess sem einn
starfsmaður er í eldhúsi. Í upphafi var sú ákvörðun tekin að enginn deildarstjóri starfaði
við leikskólann heldur yrði lögð áhersla á dreifða forystu og ábyrgð. Allir kennarar og
stjórnendur starfa í teymum og er það gert með eflingu samræðna og ígrundunar í huga
(Leikskólinn Bjarmi, 2009).
Leikskólinn starfar í anda Reggio Emilia og til að nálgast þá aðferð var ákveðið að
leggja áherslu á velferð, þroska og nám barnsins. Einnig leitast kennarar við að sýna
virðingu og umhyggju í öllum kringumstæðum, m.a. með því að huga að umhverfi,
öryggi og námstækifærum barna og fullorðinna. Leitast er við að sýna tillitsemi og koma
til móts við þarfir einstaklingsins, þó með það í huga að hann sé hluti af stærri heild.
Hugtökin sanngirni og réttlæti eru höfð að leiðarljósi. Áhersla er lögð á að vinna náið
með foreldrum og virða óskir þeirra þar sem þeir þekkja barnið best (Leikskólinn Bjarmi,
2009).

3.1 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar
Markmið rannsóknarinnar voru að:
• Kanna hvernig lærdómssamfélag er byggt upp með því að innleiða sex af níu
skólagreindum MacGilchrist og félaga.
o Siðferðisgreind
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o Heimspekigreind
o Aðgerðagreind
o Samvirknigreind
o Tilfinningagreind
o Ígrundunargreind
• Kanna áhrif þeirra aðgerða sem miða að uppbyggingu samfélags sem
einkennist af umhyggju, virðingu, starfsþróun kennara og samvirkri
fagmennsku.
• Rannsaka sjálfa mig sem stjórnanda og auka við þekkingu mína á forystu og
stjórnun.
• Rannsaka hvernig hægt er að byggja upp forystuhæfni skólans með dreifðri
forystu.
Rannsóknarspurningarnar
Leitað var svara við eftirfarandi spurningum:
• Hvernig hentar líkan MacGilchrist og félaga að skólagreindum til að byggja
upp lærdómssamfélag í anda Reggio Emilia í leikskóla?
• Hvernig getur leikskólastjóri, í samvinnu við starfsfólk, stuðlað að
uppbyggingu lærdómssamfélags sem einkennist af skólagreindum (sbr.
MacGilchrist o.fl., 2004)?
• Hvernig getur leikskólastjóri leitt starfið (veitt forystu) og byggt upp
dreifða forystu sem hluta af starfsmenningu skólans?
• Hvernig getur leikskólastjóri veitt forystu sem stuðlar að eflingu dýpri
samræðu innan skólans?
• Hvernig getur leikskólastjóri, í samvinnu við starfsfólk, stuðlað að því
að byggja upp skólamenningu sem styður við aukinn starfsþroska?
• Hvernig getur leikskólastjóri, í samvinnu við starfsfólk, stuðlað að
uppbyggingu leikskólasamfélags sem einkennist af umhyggju og
virðingu?
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3.2 Starfendarannsókn
Starfendarannsókn er aðferð til að tengja saman starf og rannsóknir. Þegar kennarar vinna
á þennan hátt verður til rannsóknarferli sem er í þeirra eigin höndum þar sem þeir skoða
og íhuga eigið starf. Í raun má segja að starfendarannsókn sé hentug þegar efla á ígrundun
í starfi. Aðferðin hvetur til samstarfs á milli kennara og um leið hvetur hún kennara til að
sýna frumkvæði og axla ábyrgð á eigin námi og kennslu (Jón Baldvin Hannesson o.fl.,
2002, bls. 18; McNiff og Whitehead, 2006, bls. 7–21).
Með því að rýna í eigin störf fá kennarar tækifæri til þess að bæta sig í starfi, þeir geta
bætt við sig þekkingu og dýpkað skilning sinn á eigin starfsháttum. Starfendarannsókn
veitir tækifæri til að afla fjölbreyttra gagna og því verður mögulegt að rýna í fyrirbærið
frá ýmsum hliðum. Starfendarannsóknir hafa umbætur að markmiði og ganga út á að
rannsaka íhlutun sem miðar að umbótum og þróun. Slík rannsókn er heppileg fyrir
skólasamfélag sem vill byggja upp lýðræðislegt lærdómssamfélag þar sem vald og
ákvarðanir eru ekki á fárra höndum heldur byggja á jafnréttisgrundvelli (Fitzpatrick o.fl.,
2004, bls. 130–134; Jón Baldvin Hannesson o.fl., 2002, bls. 18–20; McNiff og
Whitehead, 2006, bls. 7–21). Í grein eftir Hafþór Guðjónsson (2008) kemur fram að
lykilatriði starfendarannsókna sé skráning og gagnasöfnun. Rannsakandinn heldur utan
um íhlutunarferlið, þ.e. skráir hvernig ferlið var og hvað var gert sem breytti aðstæðum,
jók þekkingu og bætti vinnubrögð.
Í starfendarannsókn er rannsakandinn í aðalhlutverki sem þátttakandi í starfinu sem
verið er að rannsaka. Hann rannsakar áhrif starfsins á sjálfan sig en um leið verður hann
að átta sig á því að hann er hluti af stærri heild og að gerðir hans munu hafa áhrif á þá
sem eru í kringum hann. Þekkingin sem fæst við að rýna í eigið starf er mikilvæg þar sem
slík vitneskja eykur líkur á að efla fagmennsku og gæði sem skila sér til nemenda. Um
leið gerir það kenningar sýnilegar og opnar fyrir gagnrýni og prófun. Starfendarannsókn
er ekki eingöngu ætlað að leysa vandamál sem upp kunna að koma heldur einnig að
byggja upp nám og þekkingu. Það má segja að með slíkri rannsókn verði
kennarahópurinn líklegri til að sýna framsýni í starfi í stað þess að bregðast eingöngu við.
Rannsóknaraðferðin er tilvalin til að hrófla við ríkjandi ástandi. Í stað þess að læra um
aðferðina fá kennarar tækifæri til að taka þátt, kanna eigin þekkingu og finna leiðir til að
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gera betur. Kennarar geta tamið sér að spyrja krefjandi spurninga og sætta sig aldrei við
að til sé einhver einn sannleikur í kennslufræðunum. Rannsakandinn verður einnig að
trúa því að hann geti haft áhrif á ferlið. Ágætt er að hafa í huga að ekki er verið að leita
eftir endanlegu svari heldur er tilgangurinn að hafa áhrif á ferlið, vera opinn fyrir nýjum
möguleikum og líta á nám sem ferli er lýkur aldrei. Með því að temja sér slík vinnubrögð
er hægt að leyfa rannsókninni að þroskast og þróast. Starfendarannsókn er þannig
spennandi og hugsanlega áhættusöm aðferð þar sem ekki er hægt að vita hvers megi
vænta. Byrjað er á hugmynd og henni fylgt eftir. Til að hafa áhrif á framtíðina verður að
huga að nútíðinni. Með því að hafa gát á námsumhverfinu og skapa aðstæður til
gagnrýninnar og sjálfstæðrar hugsunar er hægt að móta framtíð sem einkennist af slíkum
vinnubrögðum, bæði hjá nemendum og kennurum (Fitzpatrick o.fl., 2004, bls. 130–134;
Hafþór Guðjónsson, 2008, bls. 3; Jón Baldvin Hannesson o.fl., 2002, bls. 18–20; McNiff
og Whitehead, 2006, bls. 7–21).
Í starfendarannsókn er rannsakandinn hluti af rannsókninni og því endurspeglast
viðhorf hans, þekking og reynsla í gögnunum. Þetta getur bæði skapað takmarkanir og
möguleika rannsóknarinnar, þar sem reynsla og gildi rannsakandans hafa áhrif á ferlið
(McNiff og Whitehead, 2006, bls. 69–75). Vissulega hefur nærvera mín haft áhrif á ferlið
og það að ég skuli vera virkur þátttakandi í innleiðingu starfshátta, uppbyggingu
menningar og sýnar. Líklega hefur það verið hamlandi fyrir aðra þátttakendur á köflum
en þó tel ég að það hafi einnig verið þeim hvatning að finna að við gætum öll haft áhrif á
ferlið og mótað rannsóknina í sameiningu. Takmarkanir geta einnig stafað af því hversu
samofinn ransakandinn er ferlinu. Það getur boðið þeirri hættu heim í úrvinnslunni að
rannsakandinn sé orðinn samgróinn gögnunum og ógagnrýninn á það sem þar kemur
fram. Ekki má gleyma því að rannsakandinn hefur ákveðna hagsmuni sem tengjast
niðurstöðum rannsóknarinnar (McNiff og Whitehead, 2006, bls. 157–165, McNiff,
Lomax og Whitehead, 2003, bls. 142–155). Í mínu tilviki hafði ég hagsmuna að gæta þar
sem rannsóknin var meistaraprófsverkefnið mitt og einnig var ég að rannsaka starfshætti
mína og minna samstarfsfélaga. Ég innleiddi starfshætti, lagði til íhlutanir og reyndi að
hafa áhrif á allt ferlið.
Í eigindlegum rannsóknaraðferðum verður að gæta að trúverðugleika rannsóknarinnar
eða réttmæti hennar og huga verður að því að niðurstaðan standist. Til að það sé hægt
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verður að gera margprófun, þ.e.a.s. nota fleiri en eina aðferð eða fá fleiri en einn aðila til
að greina gögnin (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 79–80; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls.
232–233). Í bók sinni You and your action research project (2003) fjalla McNiff og
félagar um sjö þætti sem þurfa að vera til staðar við starfendarannsókn til að auka
réttmæti hennar. Í fyrsta lagi verður rannsóknin að hafa skýran tilgang, í öðru lagi verður
áætlunin að vera sveigjanleg og í þriðja lagi þarf að huga að samvinnu við aðra sem að
henni koma. Í fjórða lagi verður að huga að framkvæmd, hvað verði gert og hvernig
niðurstöður verði kynntar. Í fimmta lagi þarf að huga að mati, hvernig skuli meta þær
niðurstöður sem fengnar eru þannig að þær verði réttmætar og áreiðanlegar. Í sjötta lagi
þarf að ígrunda hvernig niðurstöðurnar verða nýttar, á að breyta starfsháttum, jókst
starfsþroski og þekking og ef svo er hvernig verður unnið áfram með nýja þekkingu.
Síðast en ekki síst þarf að huga að því hvernig eigi að kynna rannsóknina opinberlega
(McNiff o.fl., 2003, bls. 142–155).
Eins og áður kom fram felst réttmæti starfendarannsókna í því að hafa skýran tilgang
og í þessu tilfelli var tilgangurinn skýr þar sem rannsakað var hvernig hægt væri að
byggja upp lærdómssamfélag frá grunni í nýjum leikskóla. Áætlunin var sveigjanleg til að
geta brugðist við úrvinnslu gagnanna en geta um leið fylgt ferlinu. Hugað var að
samvinnu þeirra sem að starfinu koma og í þessu tilviki samþykktu allir starfsmenn
þátttöku. Framkvæmdin gekk vel, ég gerði samstarfsfólki og gagnrýnum vinum ávallt
grein fyrir hvernig gekk, breytti því sem þurfti að breyta og í lokin fékk ég rýnihóp til að
meta niðurstöður með mér til að auka við réttmæti rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar
sýndu að við vorum á góðri leið með uppbyggingu lærdómssamfélags og ákveðið var að
halda áfram að vinna verkefni, innleiða síðustu skólagreindirnar og þiggja áfram faglega
leiðsögn þar sem kennarar fá stuðning við starfshætti Reggio Emilia. Um leið og
mastersritgerðinni er lokið og henni skilað verður rannsóknin opinber.

3.3 Staða mín sem rannsakanda
Eins og kemur fram í kaflanum hér á undan þá hafði ég hagsmunum að gæta í
rannsókninni. Bæði var ég í aðalhlutverki í rannsóknarviðfangsefninu og um leið var ég
einn af stjórnendum leikskólans og hafði því áhrif á þá menningu sem við reyndum í
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sameiningu að skapa. Einnig vann ég að því að innleiða starfshætti sem ég hafði ígrundað
og sá fyrir mér að væru kjörnir til að byggja upp samfélag sem lærir.
Í upphafi rannsóknarinnar skráði ég allt hjá mér, ég rýndi í öll gögn, safnaði saman
eins miklu og ég gat, bæði frá mér og samstarfsfólki. Ég rýndi í samskipti okkar,
uppbyggingu samræðunnar og samskipta, ég velti fyrir mér hvernig ég gæti nýtt mér það
sem við gerðum til að byggja upp samfélag sem lærir. Ég komst fljótlega að þeirri
niðurstöðu að til að fá svör við spurningum mínum yrði ég að vera skýr og einbeita mér
að því hvernig við færum að. Ég ákvað því að staldra ekki lengi við það sem ekki kæmi
okkur á leiðarenda en vera með skýran fókus á það sem kæmi okkur þangað.
Vissulega voru augnablik þar sem tilfinningar mínar og líklega annarra voru í
uppnámi, þar sem ég missti sjónar á því sem við vorum að gera sökum annríkis og álags.
Tel ég að dagbókarfærslur mínar hafi komið mér að góðum notum og stutt mig í
námsferli mínum, þar sá ég skýrt hvernig hugurinn sveimaði og með því að rýna
reglulega í gögnin náði ég að rétta stefnuna af í takt við lærdómssamfélagið.
Ég varð að minna mig á að leikskólinn er nýr og var að hefja fyrsta skólaárið þegar ég
vann úr gögnunum. Rannsóknin stóð í eitt skólaár sem er stuttur tími í lífi skóla og hafa
verður í huga að þróun skólastarfs og skólamenningar er langtímaverkefni (Fullan, 2007,
bls. 118; MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 32–46).

3.4 Þátttakendur
Rannsóknin fór fram í ungbarnaleikskólanum Bjarma í Hafnarfirði. Þátttakendur
rannsóknarinnar voru stjórnendur og kennarar skólans (ekki er gerður munur á
leiðbeinendum og kennurum, heldur er starfsheitið kennari notað um alla sem starfa með
nemendum skólans), nemi sem dvaldi í skólanum í fimm vikur, fimm foreldrar (fundur
með foreldraráði og tvær mæður sem ég tók viðtal við) og faglegur ráðgjafi sem vann
með okkur í nokkra mánuði. Í lokin kom einnig leikskólakennari, sem starfar sem
leikskólaráðgjafi, inn í rýnihóp sem hafði það hlutverk að hjálpa mér að vinna úr
niðurstöðum og þeim álitamálum sem ég stóð frammi fyrir þegar ég rýndi í gögnin.
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3.4.1 Siðferðileg álitamál
Þegar rannsóknir eru gerðar verður að huga að því að þær standist siðferðilegar kröfur.
Þátttakendur verða að taka þátt af fúsum og frjálsum vilja. Þeir þurfa að hafa gefið
formlegt samþykki fyrir þátttöku sem byggist á að þeim hafi verið kynnt markmið og
tilhögun rannsóknarinnar og þeir verða einnig að vera meðvitaðir um að þeir mega hætta
hvenær sem er. Það á ekki að vera mögulegt að rekja upplýsingarnar til þeirra. Einnig
verða þeir að vita í hverju þátttakan felst og hvar og hvernig upplýsingarnar verða birtar
(McNiff og Whitehead, 2006, bls. 86–89; Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 161–179).
Til að halda trúnaði við þátttakendur eru þeir ekki nefndir réttum nöfnum og fengu
því allir dulnefni.
Ég sendi inn tilkynningu til Persónuverndar (sjá fylgiskjal 1) þar sem ég lét vita af
rannsókninni.
Einnig sendi ég leyfisbeiðni til Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, til fræðslustjóra,
formanns fræðsluráðs og þróunarfulltrúa leikskóla (sjá fylgiskjal 2).
Samstarfsaðilar, neminn, faglegur ráðgjafi, foreldraráð, mæðurnar tvær og gagnrýnir
vinir mínir fengu upplýsingar um rannsóknina og skrifuðu undir upplýst samþykki (sjá
fylgiskjöl 3 og 4).

3.5 Söfnun gagna
Gagnasöfnun var frá ágúst 2008 til júní 2009, sem var fyrsta starfsár skólans. Gögnin
voru fengin með fundagerðum, viðtölum, upptökum af fundum (hádegis-, starfsmannaog vinafundum), dagbókarskrifum, verkefnum, samræðum og frá rýnihópi sem hittist í
lok júní og ræddi niðurstöðurnar sem lágu fyrir á þeim tímapunkti.

3.5.1 Fundir
Ég tók upp á segulband, hádegis- og vina- og starfsmannafundi sem haldnir voru yfir
veturinn. Frá október 2008 voru við með hádegisfundi einu sinni í viku, á þeim fundum
voru starfsmenn Bjarma og faglegur ráðgjafi sat nokkra hádegisfundi með okkur í
október, nóvember, janúar og febrúar. Starfsmannafundir voru einu sinni í mánuði, þó
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ekki í desember. Í október var faglegur ráðgjafi með okkur á starfsmannafundi. Ég tók
fundina upp á upptökutæki og einn af kennurunum var ritari á fundinum. Ég vann
hljóðvinnsluna yfir í tölvutækt form og vann einnig úr fundargerðinni.
Vinafundir, þar sem ég og gagnrýnir vinir mínir hittumst, voru einu sinni í mánuði. Ég
tók fundina upp á upptökutæki og einn af vinunum var ritari á fundinum. Ég vann
hljóðvinnsluna yfir í tölvutækt form og vann einnig úr fundargerðinni.

3.5.2 Viðtöl
Ég tók viðtöl við teymin í nóvember – desember 2008 og svo aftur í maí 2009. Einnig tók
ég viðtal við tvær mæður í júní 2009. Viðtölin hljóðritaði ég og um leið skráði ég hjá mér
punkta. Ég vann hljóðvinnsluna yfir í tölvutækt form og vann einnig úr
vettvangsnótunum.

3.5.3 Dagbækur
Ég hélt dagbók á meðan gagnasöfnun fór fram. Í dagbókina skráði ég hjá mér ígrundanir
um starfið og rannsóknina, ég rýndi einnig í tilfinningar mínar og endurskoðaði samstarf
mitt við kennara. Ég skráði hjá mér næstu skref, hvernig ég sæi fyrir mér hvað myndi
gerast og skráði hvernig íhlutunin hafði gengið. Einnig hélt einn af kennurunum, sem
fékk dulnefnið Olga, dagbók yfir skólaárið þar sem hún skráði upplifun sína á starfi og
námi. Ég las bækurnar vel yfir, skráði hjá mér þemu og það sem ég taldi tengjast
rannsóknarspurningunum (sbr. Jón Baldvin Hannesson o.fl., 2002, bls. 22–25; McNiff
o.fl., 2003, bls. 99–128; McNiff og Whitehead, 2006, bls. 131–147).

3.5.4 Verkefni
Á starfsmannafundum og á skipulagsdögum unnum við ýmis verkefni sem unnin voru
upp úr bókinni Aukin gæði náms: Skóli sem lærir (Jón Baldvin Hannesson o.fl., 2002) og
löguð að starfi okkar á Bjarma. Í verkefnavinunni fengum við tækifæri til að efla okkur í
samræðum, kafa dýpra í eigin gildi, hugsanir og skoðanir. Yfirleitt skiptist
starfsamannahópurinn í tvennt í slíkum verkefnum og síðan hittist hópurinn til að ræða
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saman um niðurstöður sínar. Einnig unnu tveir og tveir kennarar saman og hittu síðan
annað teymi til að dýpka samræðurnar þegar leið á verkefnið. Hóparnir fengu
verkefnablöð til að fylla inn í hugleiðingar hópsins, í lok fundarins fékk ég
verkefnablöðin til baka. Þegar hópurinn hittist til að ræða um verkefnið tók ég upp
samræðurnar á segulband. Ég vann hljóðvinnsluna yfir í tölvutækt form og skráði hjá mér
athugasemdir.

3.5.5 Gagnrýnir vinir
Ég fékk til liðs við mig þrjá gagnrýna vini (e. critical friends) sem komu úr mismunandi
áttum, þeir eru kvenkyns og því mun ég fjalla um vinkonur. Ein starfar sem skólastjóri í
grunnskóla, önnur er aðstoðarleikskólastjóri og sú þriðja vinnur með mér. Gagnrýnu
vinirnir voru mér innan handar, ekki til að samþykkja allt, fremur til að rýna í gögnin og
gagnrýna og koma með tillögur. Ég hitti þær að jafnaði einu sinni í mánuði og þess á
milli hringdi ég til þeirra eða hafði samband með tölvupósti. Þar sem ein af vinkonum
mínum vann með mér hafði ég fjölmörg tækifæri til að bera rannsóknina undir hana og fá
ráðleggingar um hvaða stefnu ég ætti að taka þegar svo bar undir.
Þegar við héldum „vinafundi“ fór ég yfir gögnin, bæði fyrirætlanir um íhlutun og
gögn sem ég hafði aflað í rannsókninni. Ég nýtti mér þekkingu þeirra og stuðning bæði
sem hóps og sem einstaklinga. Vinahópurinn ígrundaði ferlið með mér, ræddi
niðurstöður, rýndi í fyrirhugaðar íhlutanir og kom með ráðleggingar varðandi
rannsóknina. Þegar ég stóð frammi fyrir erfiðleikum og fann fyrir óöryggi studdu þær
mig og hjálpuðu mér að beina sjónum mínum aftur að rannsókninni og leita svara við
þeim spurningum sem ég lagði af stað með í upphafi. Þessar vinkonur voru ómissandi og
stór þáttur í ferlinu (sbr. Jón Baldvin Hannesson o.fl., 2002, bls. 22–25; McNiff o.fl.,
2003, bls. 99–128; McNiff og Whitehead, 2006, bls. 131–147).

3.5.6 Rýnihópur
Til að auka við réttmæti rannsóknarinnar taldi ég best að fá til liðs við mig rýnihóp (e.
validation group). Í hópnum voru gagnrýnu vinkonurnar mínar, fjórir kennarar frá
Bjarma og einn utanaðkomandi leikskólakennari sem starfar sem leikskólaráðgjafi. Við
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hittumst einu sinni í lok júní þar sem ég kynnti fyrir þeim niðurstöðurnar og fékk álit
þeirra á úrvinnslunni.

3.6 Rannsóknarferlið
• Upphaf: Í ágúst hófst samstarf okkar á Bjarma. Ég kynnti fyrir þátttakendum
fyrirhugaða rannsókn mína, skólagreindirnar og þá sýn sem rekstraraðilar
Bjarma höfðu fyrir skólann. Við undirbjuggum námsumhverfið en áður en
verkefni voru lögð fyrir kennara og íhlutunin hófst unnum við í sameiningu
drög að dagskipulagi og æfðum okkur í að vinna saman. Ákveðið var að
kennarar mynduðu teymi þar sem tveir kennarar störfuðu saman og jafnframt
að vera með sameiginlegan lykilhóp.
• Foreldrar: Í lok september héldum við foreldrafund þar sem við kynntum
áætlanir okkar og ég sagði frá rannsókninni. Á fundinum var stofnað
foreldraráð sem starfaði út skólaárið. „Kreppan“ (fjármálakreppa Íslands og
bankahrunið) skall á tveimur dögum fyrir fundinn með foreldraráði og hafði
það áhrif á starfsemi ráðsins, þar sem ákveðið var að gera ekki neitt sem gæti
kostað peninga. Í staðinn var ákveðið að leikskólinn yrði með morgunkaffi
einu sinni í mánuði þar sem börn, foreldrar og starfsfólk snæddu saman
morgunverð og legðu grunninn að góðum samskiptum og tengslum.
• Kynning á greindunum: Í lok október hitti ég hvert kennarateymi fyrir sig og
fór yfir rannsóknaráætlunina og skólagreindirnar. Við ræddum um hvernig
greindirnar birtust okkur í starfi okkar á Bjarma.
• Skólamenning: Í nóvember var áhersla lögð á uppbyggingu menningar og þá
starfshætti sem skólasamfélagið kæmi sér saman um að mynda. Kennarar
unnu verkefni um skólamenningu (sjá fylgiskjal 5).
• Faglegur ráðgjafi: Við fengum til liðs við okkur faglegan ráðgjafa sem lagði
kveikjur og spurningar fyrir kennarahópinn. Í nóvember veltum við fyrir okkur
spurningum frá ráðgjafanum um þau áhrif sem við vildum hafa í starfi með
börnunum (sjá fylgiskjal 6). Við unnum síðan úr spurningunum og æfðum
okkur í samræðum og rýndum í hugtakið „umhyggja“.
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• Viðtöl I: Í lok nóvember og byrjun desember tók ég viðtöl við hvert teymi (sjá
fylgiskjal 7). Þar rýndum við í uppbyggingu samfélagsins, menninguna,
sýnina og fagmennsku kennara.
• Sýn skólans: Í febrúar unnum við verkefni um uppbyggingu sýnar og hvað
einkenndi þá sýn sem við hefðum á Bjarma (sjá fylgiskjal 8).
• Skólagreindir: Í febrúar og mars unnum við verkefni um siðferðis- og
heimspekigreindina (sjá fylgiskjal 9). Við skiptum kennurum í fjóra hópa og
hver hópur vann sína skilgreiningu á greindunum og kynnti fyrir hinum. Áður
en kennarar komu saman til þessarar hópvinnu unnu þeir skilgreiningu sína í
einrúmi. Í sameiningu unnum við að skilgreiningu á greindunum tveimur. Í
framhaldi af þessari vinnu fengu kennarar það verkefni (sjá fylgiskjöl 10–13)
að vinna með eina greind (tveir kennarar um hverja greind) í nokkrar vikur og
vinna síðan með hópfélaga sínum skilgreiningu á greindinni sem var kynnt á
skipulagsdegi 23. mars. Þegar kynningu hópanna var lokið unnu kennarar í
sameiningu að skilgreiningu sem þeir töldu eiga við á Bjarma.
• Starfsmannahandbók og hugtök: Í apríl unnum við í sameiningu að
starfsmannahandbók (sjá fylgiskjal 14). Starfsfólk var sammála um að við
yrðum að festa í sessi og gera sýnilegt það sem við hefðum unnið saman yfir
veturinn. Því var ákveðið að vinna að gerð handbókarinnar til að skerpa enn
betur á því hvernig unnið er á Bjarma. Á meðan við unnum handbókina
veltum við fyrir okkur hugtökunum dreifð ábyrgð og dreifð forysta.
Stjórnendur skólans fundu að það þurfti að brýna betur þessi hugtök og
skilning á þeim og lögðu því fyrir verkefni um dreifða ábyrgð (sjá fylgiskjal
15) og dreifða forystu (sjá fylgiskjal 16). Hópnum var skipt í tvennt og svo
aftur í tvennt þannig að tveir til þrír úr hverjum hópi unnu hvort verkefni fyrir
sig, þ.e. um dreifða ábyrgð annars vegar og dreifða forystu hins vegar. Að því
búnu sneru þeir til baka í sinn heimahóp og kynntu niðurstöður sínar hver fyrir
öðrum og bjuggu til sameiginlega skilgreiningu á hugtökunum. Í lokin hittust
báðir hóparnir og kynntu niðurstöður sínar.
• Viðtöl II: Í maí tók ég aftur viðtöl (sjá fylgiskjal 17) við teymin og við veltum
fyrir okkur vetrinum, hvernig við hefðum komist þangað sem við værum í
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dag, hvað einkenndi okkar menningu og starfshætti. Við veltum einnig fyrir
okkur umhyggju-, ábyrgðar- og forystuhugtökunum.
• Hugtök: Í maí unnum við verkefni (sjá fylgiskjöl 18–23) um sýnina.
Kennurum (og stjórnendum) var skipt í sex hópa og fékk hver hópur þrjú
hugtök sem átti að vinna með og skilgreina. Síðan áttu tveir hópar að hittast og
kynna niðurstöðu sína hvor fyrir öðrum. Hugmyndin að þessu verkefni var að
festa sýnina og orðræðuna betur í sessi.
• Rýnihópur: Í lok júní hitti ég rýnihópinn og kynnti helstu niðurstöður
rannsóknarinnar.
• Viðtöl III: Í lok júní tók ég viðtal við tvo foreldra (sjá fylgiskjal 25) um
samstarfið á milli heimilis og skóla, þeirra reynslu af skólastarfinu og
námsframboð til nemenda.

3.7 Úrvinnsla gagna
Til að vinna úr gögnunum byrjaði ég á því að lykla (e. coding) til að leita að
sameiginlegum þemum í þeim. Ég hafði einnig skólagreindirnar í huga þegar ég byrjaði á
lyklunarferlinu og að einhverju leiti mótaði skólagreindarlíkanið hvernig ég nálgaðist
gögnin og flokkaði þau. Ég vann úr gögnunum jafnóðum, það gerði ég til að átta mig
betur á hvernig ferlið þróaðist og til að geta haft áhrif og komið með nauðsynlegar
íhlutanir. Ég greindi dagbækurnar og flokkaði þau þemu sem ég fann þar, las yfir
fundargerðir og hlustaði á hljóðupptökur. Einnig rýndi ég í vettvangsnótur (samræður við
teymisfélaga og samstarfsaðila), las yfir tölvupósta, gerði drög að verkefnum og breytti ef
svo bar undir. Ég ræddi niðurstöðurnar við teymisfélaga minn, Elsu, einnig ræddi ég við
vinahópinn og fékk góðar ábendingar og tækifæri til að tjá hugsanir mínar upphátt.
Eftir að hafa unnið úr gögnunum flokkaði ég þau í þemu og setti þemun upp í
tölvuforritinu Mind Manager. Þessi aðferð gaf mér betri yfirsýn í upphafi og auðveldaði
úrvinnslu gagnanna. Ég þurfti þó að gera nokkrar myndir áður en ég taldi mig vera
komna á rétta leið.
Í upphafi ákvað ég að láta skólagreindirnar verða meginþemun í niðurstöðunum en
hafa stjórnun, skólamenningu og starfsaðferðir sem undirþætti innan hverrar greindar.
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Einnig skoðaði ég þann möguleika að hafa stjórnun, skólamenningu og starfsaðferðir sem
meginþemu og flétta skólagreindunum inn í þau. Ég byrjaði á fyrri aðferðinni, þ.e. að
hafa skólagreindirnar sem meginþemu en fljótlega kom í ljós að mikið varð um
endurtekningar og líklega væri þetta ekki farsælasta leiðin. Ég ákvað því að fara hina
leiðina og bæta við þemum um sýnina og fléttaði skólagreindunum þar inn. Ég fann að
þessi leið var mun betri og ákvað að vinna áfram með þá hugmynd. Að lokum urðu
aðalþemun þessi: Sýn Bjarma, skólamenning, starfsþroski og stjórnun og forysta.

3.8 Samantekt
Hér var fjallað um starfendarannsóknir og gildi þeirra fyrir skólastarf. Markmið
rannsóknarspurninganna voru skoðuð og sagt frá tilgangi rannsóknarinnar. Gerð var grein
fyrir hvaða gögnum var safnað og hvaða aðferðum var beitt við úrvinnslu gagnanna. Rætt
var um hvaða þættir þurfi að einkenna starfendarannsóknir til að þær standist kröfur
réttmætis og fjallað var um hvað gert var til að mæta þeim.
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4 Niðurstöður
Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt í fjóra
undirkafla. Í fyrsta kafla er fjallað um sýn Bjarma. Þar er sagt frá mótun sameiginlegrar
sýnar, innleiðingu skólagreindanna og þeim skilgreiningum sem unnar voru um
birtingaform greindanna í starfi og sýn skólans. Í öðrum kaflanum er fjallað um
skólamenningu Bjarma. Í þriðja kaflanum er sagt frá fagvitund kennara og starfsþroska. Í
fjórða kafla er greint frá stjórnunarháttum og uppbyggingu dreifðrar forystu og dreifðrar
ábyrgðar.

4.1

Sýn Bjarma

Þar sem skólinn var nýr og kennarar komu úr ólíkum áttum með misjafnar skoðanir og
bakgrunn urðum við að leggja áherslu á að sameinast um grunnþætti í starfinu og átta
okkur á þeim gildum sem við höfðum. Áhersla var lögð á að byggja upp sameiginlega
sýn sem endurspeglaði starfsaðferðir Reggio Emilia þar sem áhersla er lögð á barnið,
fjölbreytileika og lýðræði.
Í lok nóvember skrifaði ég greinandi minnisblað þar sem ég velti fyrir mér mótun
skólasamfélagsins:
Undanfarna mánuði höfum við unnið markvisst að því að móta
skólasamfélagið með því að ígrunda sýn okkar á lífið og skólastarfið. Við
höfum rætt gildi okkar og tilfinningar og við höfum ígrundað hvaða þætti við
ættum að setja í forgang.

4.1.1 Gildi okkar
Í október kynnti ég skólagreindirnar fyrir kennarateymunum, ræddi við kennarana um
greindirnar og þá sýn sem við værum að byggja upp. Þegar ég kynnti greindirnar fyrir
kennurunum Soffíu og Katrínu ræddum við um áherslu okkar á að ígrunda sýn okkar á
lífið og Reggio-sýnina þar sem við viljum byggja upp trú á barnið, foreldra,
samstarfsaðila og dreifða forystu.
Í viðtali við kennarana Sigrúnu og Olgu í lok nóvember ræddum við um mikilvægi
þess að skerpa sýnina og leggja áherslu á að í lok skólaárs yrði sýnin orðin skýrari í huga
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okkar allra; ekki eingöngu sem skýrt dagskipulag þar sem við vitum hvernig við eigum að
vinna heldur að kennarar átti sig á því hvað felst í menningu okkar, að þeir átti sig á því
hvað er á bak við sýnina og starfshættina.
Í sama viðtali sagði Sigrún: „Við verðum að gera okkur grein fyrir eigin gildum og
hvaðan þau koma.“ Við ræddum um að allir hafi fordóma og með því að kafa dýpra
gætum við gert okkur grein fyrir því hvaðan þeir koma eða á hverju þeir eru byggðir. Við
vorum allar sammála um að til að geta byggt upp öflugt skólasamfélag væri mikilvægt að
átta sig á hvernig hugsun verður til og hvaðan hún kemur. Við veltum því fyrir okkur að
með heimspekigreindinni gætum við áttað okkur á því hvers vegna við kenndum og
lærðum á ákveðinn hátt. Í framhaldi af því ræddum við um þau áhrif sem kennarar hafa
og mikilvægi þess að við áttum okkur á því að allt sem við gerum skipti máli og hafi áhrif
á aðra.
Í samræðum okkar Soffíu og Katrínar um greindirnar í október ræddum við einnig um
að þegar við mynduðum okkur skoðanir væri það stundum ómeðvitað. Við ræddum um
að stundum væri það uppeldislegt, þ.e. skoðun okkar byggðist á einhverju sem við
hefðum alist upp við og aldrei þurft að efast um.
Við vorum sammála um að allt sem við gerðum hefði áhrif á starfið og því töldum við
það góða aðferð til að efla samfélagið okkar að vita hvaða gildi við vildum að
endurspegluðust í starfi okkar og um leið átta okkur á því hvaðan þau koma.
Þegar kennararnir Ólöf og Lísa voru spurðar í viðtali í maí um hvað einkenndi
starfshætti okkar og skólamenningu sagði Ólöf:
Alltaf, það kemur alltaf, lýðræði, vinátta og virðing. Það kemur alltaf upp í
hausinn minn þegar ég er spurð að þessu. Mér finnst það.
Lísa ræddi um að henni fyndist traust vera einkennandi fyrir starfshætti okkar og
samræður og umræður.
Þegar kennararnir Jóhanna og Perla voru spurðar í viðtali í maí um hvað einkenndi
starfshætti okkar og skólamenningu svöruðu þær að frjálsræði og jafningjatilfinning væru
einkennandi. Einnig fundu þær fyrir því að fólk væri tilbúið að vinna saman og hjálpast
að, það væri komin eining og umhyggja á meðal okkar.
Í upphafi þegar við opnuðum skólann báðum við nokkra leikskólakennara með langa
reynslu af leikskólastarfi, að vera faglega ráðgjafa við skólann. Þeir samþykktu það og
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komu með kynningu á ýmsum starfsaðferðum sem við gátum nýtt okkur. Einn þeirra,
Auður, vann með okkur í nokkra mánuði (frá október til mars) í eflingu samræðna og
skilgreiningum á hugtökum. Hún kom bæði á starfsmannafund og hádegisfundi. Á
þessum fundum ræddum við um gildi okkar, áhrif okkar sem kennara og væntingar okkar
til vinnunnar. Auður virkaði eins og vítamínsprauta inn í samfélagið, spurði okkur
spurninga sem við hefðum annars beðið með eins og: Hvað haldið þið að börnin „ykkar“
hafi með sér þegar þau hætta á Bjarma í vor? Hvers í fari kennaranna koma þau til með
að minnast? Þessar spurningar voru góð viðbót við æfingu okkar í samræðum og
ígrundun og efldu þær okkur enn meira í að rýna í starfið og tilgang þess. Svörin sem
kennarar komu með og ræddu nánar voru þættir eins og umhyggja, virðing, hlýja,
sjálfstæði, sköpun, öryggi, upplifanir og lífsgleði.
Ákveðið var að rýna nánar í hugtakið „umhyggja“ og við nýttum okkur fundi,
undirbúning og teymisvinnu til að ígrunda hugtakið og æfa okkur í samræðum um
hvernig umhyggja birtist í starfi okkar, væntingum og gildum. Í nóvember ræddum við
birtingarmynd faglegrar umhyggju og mikilvægi þess að kennarar búi yfir sjálfsþekkingu
og leggi rækt við umhyggju. Eins og Sigrún sagði þá skarast þetta allt, allt hefur áhrif.
Olga tók undir þetta og ræddi um að hluti af fagmennsku okkar fælist í því „að vita þarfir
annarra“. Soffía velti hugmyndinni um umhyggju og fagmennsku áfram fyrir sér og benti
á að allt sem við gerðum á Bjarma endurspeglaði þá umhyggju sem við berum til
barnanna. Með því að leyfa þeim að upplifa værum við að sýna þeim umhyggju, hvort
sem það er tónlistartími, söngstund eða matmálstími. Perla tók undir þetta og sagði: „Í
raun er umhyggja rosalega stór hluti af okkar starfi.“ Jóhanna sagði: „Mér finnst bara allt
sem við gerum hérna byggist á umhyggju fyrir börnunum.“
Ólöf sagðist vera sammála kennurunum um skilgreiningu á umhyggju en hún velti því
fyrir sér að umhyggjan nái út fyrir daglega starfið með börnunum og í raun birtist hún alls
staðar. Hún tók sem dæmi:
Ég var að hugsa þegar ég kom hingað í morgun í vinnuna að sjá hérna fyrir
utan, ég mæti hérna hálf níu og það eru svona seríur í glugganum og kertaljós
og þú veist, umhverfið hjá okkur ... það er svo notalegt að koma hingað og
mér finnst það líka vera partur af þessu öllu að þeim líði vel. ... Ef mér
langar að líða vel heima hjá mér þá geri ég notalegt í kringum mig, kveiki á
kertum og svona.
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Kennararnir Lísa og Björk veltu einnig umhyggju fyrir sér í verkefni (sjá fylgiskjal
19) sem þær unnu saman í maí. Þegar þær voru beðnar um að lýsa á hvaða hátt umhyggja
birtist í starfsháttum skólans skrifuðu þær:
Við reynum að sýna samstarfsfólki okkar umhyggju með því að sýna þeim
virðingu, skilning, jákvæðni, hlýhug og traust. Það sama reynum við að gera
fyrir foreldra og börn, við sinnum þörfum barnanna og reynum að mæta þeim
þar sem þau eru [stödd].
Ég rýndi einnig í hugtakið út frá stjórnandanum og velti því fyrir mér í dagbók minni í
febrúar hvernig umhyggja stjórnenda væri sýnileg í skólastarfinu:
Mér fannst allt í einu það vera hluti af umhyggju að vera með metnað, að
byggja upp lærdómssamfélag og finna verkefni við hæfi fyrir mig og
samstarfsfólk mitt.
Þegar Lísa og Björk voru beðnar um í maí að lýsa á hvaða hátt virðing birtist í
starfsháttum skólans skrifuðu þær:
Kennarar bera virðingu hver fyrir öðrum og fyrir starfi hvers og eins. Allir
eiga að vera jafnir og við reynum að nýta okkur styrkleika hver annarrar. Við
berum virðingu fyrir börnunum og foreldrum þeirra. Virðing er hugtak sem
við notum mikið.
Þær skrifuðu einnig að virðing gagnvart börnunum væri einn af lykilþáttum okkar:
Við sýnum börnunum virðingu með að mæta þeirra þörfum og gefa þeim
tækifæri til að þroskast á sínum hraða. Við reynum að efla þau og vekja hjá
þeim áhuga ... Við sýnum foreldrunum virðingu með því að sinna börnunum
þeirra af bestu getu. Reynum að skilja aðstæður þeirra og dæma þá ekki ...
Við hlustum og reynum að skilja.
Kennararnir Sigrún og Guðrún unnu einnig með þetta hugtak (sjá fylgiskjal 23). Þegar
þær voru beðnar um að lýsa á hvaða hátt virðing birtist í starfsháttum skólans sögðu þær
að eitt af einkennum virðingar væri umhyggja meðal þeirra sem starfa og nema í
skólanum. Einnig ræddu þær um að hjálpsemi, traust, umburðarlyndi, jákvæðni og
skoðanaskipti væru þættir sem einkenndu starfshætti okkar.
Björk og Lísa veltu fyrir sér hvernig virðing birtist í starfsháttum stjórnenda:
Stjórnendur sýni starfsfólki virðingu með því að leyfa þeim að taka þátt í
öllum mikilvægum ákvörðunum sem teknar eru innan skólans ... Við fáum
frjálsar hendur um það hvernig við högum okkar starfi og okkur er treyst
fyrir börnunum.

55
Í viðtali við Sigrúnu og Olgu í lok nóvember bað ég þær um að segja í stuttu máli frá
hvað einkenndi starfshætti okkar og menningu. Þær nefndu umhyggju, virðingu,
samræður og samvinnu. Þær töluðu um að ábyrgðin væri hjá starfsfólkinu og því væri
treyst til að gera hlutina sjálft og í samvinnu. Einnig ræddu þær um traust á milli
starfsfólks og stjórnenda.
Í viðtali í maí ræddi Ólöf um mikilvægi traustsins og hvernig henni fannst það nýtast
sér í starfi sínu og með því væri verið að vinna á lýðræðislegan hátt. Hún ræddi um frelsi
og sagði:
Mér finnst bara að þið gáfuð okkur frjálsar hendur ... Mér finnst hafa gengið
vel af því að sko frá mér, ég finn traust, það er ekki verið að efast um það
sem ég er að gera. Auðvitað er spurt og maður þarf að rökstyðja og allt þetta
en það er ekki hérna á neikvæðan hátt ... Þú veist við fáum frelsi og maður
þorir að gera hlutina af því að maður verður ekki tekinn á teppið fyrir það.
Hlutirnir eru bara ræddir á lýðræðislegan hátt.
Sigrún sagði í viðtali í lok nóvember að henni fyndist vera tekið mark á því sem hún
segði og gerði. Henni fannst það skipta máli hvaða skoðanir hún hefði og hún fengi að
taka þátt í ferlinu. Einnig taldi hún að með því að leyfa öllum að taka þátt í að móta
samfélagið, tala saman um það sem skiptir máli, ræða allar breytingar opinskátt, værum
við að vinna að lýðræðislegu samfélagi eða eins og hún sagði: „Þetta lýðræði, mér finnst
það mjög flott. Jákvætt að fólki er ekki bara skipað fyrir eins og ansi víða.“ Olga tók
undir þetta og sagðist finna að hún væri þátttakandi í öllu ferlinu. Hún sagði jafnframt að
vegna þess hvernig starfshættir væru byggðir upp hjá okkur tæki hún virkari þátt en hún
annars mundi gera. Hún fann einnig að hún gæti óhrædd rætt hlutina og myndað sér
skoðanir á þeim, eitthvað sem hún hefði ekki fundið hjá sjálfri sér áður.
Traustið var jafnframt einn þeirra þátta sem ég velti fyrir mér síðar í dagbókinni í
febrúar:
Traustið er ein af grunnforsendum þess að byggja upp samfélag sem lærir,
því að með traustinu kemur svo margt annað – við slökum á og þurfum ekki
jafn mikið að sanna okkur eða berjast fyrir tilverurétti okkar. Við áttum
okkur líka á því að við megum hafa skoðanir og þótt að það sem við segjum
sé ekki samþykkt þá er því ekki vísað frá með offorsi og fullt tillit er tekið til
okkar. TRAUST er því mikilvægur þáttur í ferlinu – þegar við byggjum upp
lærdómssamfélag byrjum við á því að byggja upp traust.

56

4.1.2 Uppbygging sýnarinnar
Í lok mars unnu kennarar skólans í sameiningu myndræna sýn skólans. Áður en við
unnum þá mynd sem sýnd er hér fyrir neðan unnum við verkefni (sjá fylgiskjal 8) tengt
uppbyggingu sýnar og ræddum ýmsar útfærslur að myndrænni sýn. Við vorum þó öll
sammála um að umhyggja, traust, nám, samvinna, virðing og samræður ættu að vera
einkennandi fyrir starfshætti okkar og skólamenningu. Barnið væri það sem allt snerist
um og til þess að geta komið til móts við þarfir þess yrðum við að vinna markvisst með
þessa þætti og efla okkur sem fagmenn. Þannig tækist okkur að koma sýninni í
framkvæmd.
Sigrún velti fyrir sér sýninni á starfsmannfundi í febrúar. Hún taldi að í upphafi yrðum
við að huga að grunnþörfum allra sem að námssamfélaginu koma. Þegar grunnþörfunum
væri mætt þá værum við um leið að vinna með námsþroska, persónuþroska,
greindarþroska og félagslegan þroska. Hún taldi að allt sem gert er innan veggja skólans
væri unnið með fyrrgreinda þætti í huga og með umhyggjuna að leiðarljósi. Hún taldi
einnig að til að framkvæma sýnina ættum við að huga að jákvæðri styrkingu, hafa trú á
einstaklingunum, sýna þolinmæði og skilning, hrósa, hvetja og umfram allt að trúa því að
kennarar séu áhrifavaldar í námsferli barna.
Sigrún hélt áfram og sagði:
Af því að þetta skarast allt þá undir virðingunni kemur líka að hafa trú á
börnunum sem sjálfstæðum einstaklingum. Við virðum mismunandi þarfir
barnanna og þekkjum hvert og eitt barn og styrkleika þess. Til þess að við
getum síðan unnið áfram með styrkleikana og allt þetta kemur inn á, mótar
sjálfsmyndina þeirra og jákvæða sjálfsmynd. Og virða ólíka hérna menningu
og viðmið. Og svo er það samvinnan sem tengir saman: Okkur, börnin,
starfsfólkið, aðrir skólar og kollegar. ... Samábyrgðin ... sýn skólans sem við
erum að móta. Jákvæður og faglegur starfsandi, byggja upp jákvætt samstarf
við foreldra og hafa opinn leikskóla. ... Nýta mannauðinn í starfsfólkinu,
hvetja og hrósa hvert öðru og alveg eins og við gerum við börnin ... jákvæðu
athyglina og uppbygginguna fyrir börnin og okkur.
Niðurstaða okkar var sú að börnin væru það sem skipti máli og til að geta sinnt þeim
þyrfti að huga að mörgum þáttum. Umhverfið þyrfti að vera ögrandi, öruggt og hvetjandi
til náms. Einnig taldi hópurinn umhyggju skipta miklu máli, umhyggju gagnvart börnum,
foreldrum og samstarfsaðilum. Starfsþroski og áhugi kennara voru einnig þættir sem
hópurinn taldi að huga ætti að þar sem hæfni kennaranna segði til um námsumhverfi

57
barnanna. Til að geta náð færni í þessum þáttum töldum við að samræður væru aðferðin
sem við myndum nota til að efla okkur í starfi. Eftir að við unnum verkefnið um drög að
sýn skólans velti ég fyrir mér niðurstöðum í dagbókinni minni í febrúar:
Í raun og veru skarast þetta allt en þetta er sú sýn sem við höfum gagnvart
námi okkar og nemenda. Þetta er sú menning sem við sameinumst um að
byggja upp. Það tæki sem við höfum nýtt okkur til að efla meðvitund okkar
er samræða. Við leggjum ríka áherslu á samræður til að dýpka okkur í starfi
og um leið efla eigið sjálf. Samræðurnar krefjast þess að við skoðum
hugsanir okkar og skorum þær á hólm. Allir þessir þættir eru grunnforsendur
þess lærdómssamfélags sem við viljum byggja upp.
Í viðtali sem ég tók við tvær mæður, þær Kristínu og Maríu, í lok júní ræddu þær um
hvað sýnin er skýr og birtist í starfinu með börnunum. Þeim fannst það endurspeglast í
námsumhverfinu að við hefðum væntingar til barnanna og á bak við hvern hlut væri búið
að ígrunda gildi hans og tilgang. María ræddi um áhrif umhverfisins:
Maður sér að þið, náttúrulega, sér það að þið hafið verið að taka út það sem
virkar ekki og bæta inn nýtt og svona en það var æðislegt þetta var bara
þróun. En samt frá fyrsta degi ef þetta hefði verið eins frá fyrsta degi til í dag
þá hefði ég örugglega samt verið ánægð. Þetta var rosalega vel undirbúið og
maður sá alveg skilurðu að það var búið að leggja alveg hugsun í þetta, þetta
var ekkert, ja nú opnum við, hvað eigum við að gera.
Þegar rýnihópurinn hittist í lok júní var rætt um sýn skólans og þá sýn sem við Elsa,
meðstjórnandi minn, höfðum í upphafi. Hópurinn var sammála um að vegna þess að
okkar sýn væri skýr þá auðveldaði það innleiðingu starfshátta og um leið næðum við
fólkinu með okkur vegna þess að við trúðum á það sem við töluðum um.
Hér á eftir gefur að líta sameiginlega sýn okkar á Bjarma. Sýnin mótaðist yfir veturinn
og í lok mars settum við fram sameiginlega mynd af okkar sýn. Áður en sú mynd varð að
veruleika höfðum við rætt ýmsar útfærslur að sýninni. Það komu ýmsar hugmyndir að
útfærslu á sýn skólans. Tvö teymi höfðu gert myndir – annað teymið með blöðrum þar
sem hver blaðra táknaði gildin okkar en hitt teymið var með hús. Við ræddum myndirnar
og möguleika þeirra og hvernig þær gætu endurspeglað sýn okkar. Teikningin að húsinu
var þannig að grunnurinn var umhyggja og virðing, dyrnar voru jákvæðni (samræður) og
gluggar skólans voru samvinna og nám, þakið lýsti samskiptum og skorsteinninn lýsti
traustinu. Við fengum þó ágæta ábendingu frá leiðbeinanda mínum um að með því að
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stigskipta þessum þáttum væri í raun verið að flokka hvaða þættir væru mikilvægari en
aðrir. Í raun ætti þetta að vera hringferli þar sem þættirnir hverfðust utan um einhvern
kjarna. Ég teiknaði húsið upp í tölvutæku formi og sýndi hópnum, við ræddum um leið
hugmyndina um hringferlið og vorum sammála um að kjarninn væri barnið. Við reyndum
ýmsar útfærslur og mynd 3 sýnir niðurstöðu hópsins.
Eins og áður hefur komið fram var hópurinn sammála um að umhyggja, traust, nám,
samvinna, virðing og samræður væru þættir sem við teldum vera einkennandi fyrir
starfshætti okkar og skólamenningu. Einnig vildum við að barnið væri það sem allt
snerist um og töldum að með því að leggja áherslu á þessa þætti værum við að huga að
betra námsumhverfi fyrir börnin. Því unnum við markvisst að því um veturinn að innleiða
þessa starfshætti í starfið okkar, gera þá að veruleika í skólamenningu okkar. Við æfðum
okkur í samræðum, ígrundun, lásum saman greinar, ræddum um umhyggju og virðingu
en fyrst og fremst lögðum við áherslu á traustið til að geta unnið hina þættina.
Í starfsmannahandbókina, sem við unnum í sameiningu í apríl og maí, settum við
saman klausu um sýn skólans:
Á Bjarma er litið á samvinnu og samræður sem mikilvægan þátt í öllu starfi.
Við vinnum markvisst að því að byggja upp samfélag þar sem virðing og
umhyggja er höfð að leiðarljósi. Einnig er lögð áhersla á hvetjandi
námsumhverfi sem vekur upp löngun til náms og þekkingarleitar, hjá öllum
sem að skólasamfélaginu koma. Hér fyrir neðan er mynd sem við teljum
vera lýsandi fyrir okkar starf þar sem barnið er í brennidepli og allt sem við
gerum er í þágu þess.

Mynd 3. Sýn Bjarma
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4.1.3 Skólagreindirnar
Eftir að hafa velt því fyrir mér hvernig best væri að innleiða og skilgreina greindirnar
ákvað ég í samvinnu við vinahópinn minn að innleiða fyrst siðferðis- og
heimspekigreindina, þar sem þessar tvær greindir eru einkennandi fyrir sýn skólans. Þetta
átti vel við þar sem starfsmannahópurinn vann að uppbyggingu sameiginlegrar sýnar.
Ég ætlaði að byrja á innleiðingu allra greindanna í október og nóvember en þar sem
við áttum eftir að vinna mikla grunnvinnu með marga þætti, eins og dagskipulag,
sameiginleg gildi og svo mætti lengi telja, ákvað ég að vinna verkefni um skólamenningu
og uppbyggingu sýnar áður en við byrjuðum að skilgreina greindirnar eins og við vildum
að þær birtust í starfi okkar. Ég skrifa í dagbók mína í mars:
Ég sá líka í tölvupósti að ég var búin að fatta hvers vegna við byrjuðum að
nota AGN-verkefnin, við þurftum að eflast sem hópur og læra að vinna
saman og voru þessi verkefni vel til þess fallin. Í raun má segja að það var
ekki fyrr en í febrúar sem ég fann að grunnurinn fyrir mótun greindanna var
kominn, við gátum byrjað að velta fyrir okkur sýninni og hvernig við teljum
best að byggja hana upp.
Þegar skólasamfélagið var tilbúið að vinna markvisst í greindunum unnum við að
sameiginlegri skilgreiningu á siðferðis- og heimspekigreind á starfsmannafundi í byrjun
mars. Áður en fundurinn var haldinn fengu allir kennarar sama verkefni (sjá fylgiskjal 9)
í byrjun febrúar og voru beðnir um að velta fyrir sér þessum tveimur greindum og
ígrunda hvað fælist í þeim.
Hinar greindirnar fjórar, aðgerða-, samvirkni-, ígrundunar- og tilfinningagreind,
ætluðum við að vinna á skipulagsdegi í mars og fengju kennarar verkefni (sjá fylgiskjöl
10-13) til að ígrunda fram að þeim degi. Við skiptum hópnum í fjögur teymi og var hvert
teymi með eina greind sem það átti að kynna fyrir hópnum.
Þegar við unnum skilgreiningu á siðferðis- og heimspekigreind fór ég að velta því
fyrir mér hvort það væri í raun ekki nóg að innleiða eingöngu þessar tvær greindir. Þær
eru yfirgripsmiklar og tengdust þeim verkefnum sem við höfðum unnið yfir veturinn eins
og uppbyggingu skólamenningar og sýnar. Ég velti þessu fyrir mér og ræddi um þetta við
gagnrýna vinkonu sem taldi að líklega væri það skynsamlegt að bíða og sjá hvert ferlið
yrði.
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Daginn eftir heyrði ég kennarana ræða saman um hinar greindirnar og ég skrifa í
dagbókina:
Ég tók eftir því í vinnunni í dag að „greindarteymin“ eru að velta fyrir sér
sínum greindum og jafnvel að spjalla sín á milli, leita að lesefni og velta fram
hugmyndum um hvernig er hægt að vinna greindirnar. Eftir að hafa hlustað á
þær í dag fannst mér engin ástæða til að breyta því að vinna með þessar
greindir 23. mars en aftur á móti væri gaman að skoða siðferðis- og
heimspekigreindina dýpra og nota jafnvel hádegisfundina til þess.
Ég ákvað að grípa ekki inn í ferlið heldur sjá hvert þetta myndi leiða okkur. Því unnu
teymin áfram saman með greindirnar fjórar. Ég var fegin að hafa ekki gripið inn í ferlið
og stöðvað þá vinnu sem átti sér stað hjá kennurum. Útkoman var góð og hvatti okkur til
enn frekari ígrundunar á starfsháttum okkar, sýn og menningu.

Siðferðis- og heimspekigreind
Þegar við unnum siðferðisgreindina í mars rýndum við í gildi okkar og væntingar til
skólasamfélagins sem við ætluðum í sameiningu að byggja upp. Með því að rýna á
þennan hátt í okkar eigin gildi og ræða þau við samkennara vorum við um leið að vinna
með heimspekigreindina. Á þennan hátt fléttuðust greindirnar saman. Það tók okkur
töluverðan tíma að vinna að sameiginlegri skilgreiningu á þessum greindum. Áður en að
þessum þætti kom æfðum við okkur í samræðum, teymisvinnu og hópeflingu.
Kennarar voru beðnir um að ímynda sér að þeir ættu að útskýra greindirnar fyrir
utanaðkomandi, þ.e. einhverjum sem starfaði ekki í skólanum. Hér fyrir neðan kemur
skilgreining starfsmanna á siðferðisgreind:
Á Bjarma er lögð áhersla á að sýna virðingu og umhyggju í öllum
kringumstæðum. Það gerum við m.a. með því að huga að umhverfi, öryggi
og námstækifærum barna og fullorðinna. Við leitumst við að sýna tillitsemi
og koma til móts við þarfir einstaklingsins, þó með það í huga að hann sé
hluti af stærri heild. Hugtökin sanngirni og réttlæti eru höfð að leiðarljósi.
Við förum eftir lögum um leikskóla þar sem við leggjum áherslu á að huga
að hagsmunum og velferð barna, foreldra og starfsmanna.
Unnið er með fljótandi námskrá2 og dagskipulag. Námskráin mótast af því
samfélagi nemenda, foreldra og starfsmanna sem til staðar er hverju sinni.
2

Fljótandi námskrá (e. emergent curriculum) byggist á áhuga nemenda og kennara og verður til jafnóðum.
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Umhverfið er einn þeirra þátta sem hafa áhrif á námskrána. Í starfsaðferðum
Reggio Emilia er talað um umhverfið sem þriðja kennarann. Kennarar fylgja
áhuga og getu barnanna og þannig mótast námskráin. Það getum við gert
með því að nýta okkur uppeldisfræðilegar skráningar og móta þannig
námsumhverfi og tækifæri út frá skráningum. Við lítum á samvinnu og
samræður sem mikilvægan þátt í öllu starfi og hvetjum til dýpri samræðna á
meðal kennara. Við teljum að samræðurnar sé hægt að nýta til að dýpka
starfið og eigið sjálf – þannig fá kennarar tækifæri til að skoða eigin hugsanir
og skora þær á hólm.
Við unnum á sama hátt með heimspekigreindina í byrjun mars (á sama vinnufundi)
þar sem við veltum fyrir okkur hvernig sú greind birtist okkur sem störfuðum saman og
hvernig við hefðum unnið með hana í vetur. Skilgreiningin sem við unnum og settum inn
í starfsmannahandbókina var svona:
Samræður á milli kennara eru nýttar til að dýpka starfið og þannig er unnið
markvisst með ígrundun og rökstuðning. Með því að ígrunda starf sitt og
eflast í samræðu fá kennarar tækifæri til að leita eftir tilgangi og sjá hlutina í
stærra samhengi. Þegar kennarar hafa öðlast færni í að ígrunda og eru orðnir
meðvitaðir um eigin starfshætti eru þeir líklegri til að setja hversdagslega
hluti á hærra plan.
Við nýtum undirbúningstíma kennara, hádegisfundi og starfsmannafundi til
að efla okkur í samræðu, ígrundun og endurmati. Með því að gera þetta
vinnum við markvisst með heimspekigreindina og um leið fléttast aðrar
greindir hér inn.
Þessar tvær greindir tengdust vinnu okkar að uppbyggingu sýnar og með því að skilgreina
greindirnar tvær varð sýnin skýrari. Einnig varð tilgangurinn með innleiðingu greindanna
skýrari í huga kennara þar sem þeir fundu tenginguna á milli þessarar vinnu og þeirra
verkefna sem voru unnin áður.

Aðgerðagreind
Á skipulagsdegi í mars unnum við að sameiginlegri skilgreiningu á aðgerðagreind. Við
ræddum um mikilvægi þess að sýnin væri skýr til að auðvelt væri að flétta hugmyndir
okkar inn í þær starfsaðferðir sem við notum. Rætt var um gildi þess að setja sér markmið
og átta sig á forgangsröðuninni. Einnig ræddum við þýðingu þess að stjórnendur væru
meðvitaðir um starfið „á gólfinu“ (með börnunum) til að þeir kæmu ekki með óraunhæfar
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kröfur og hversu mikilvægt væri að dreifa ábyrgð á milli starfsfólks til að allir hefðu
tilgang og hlutverk. Til að geta framkvæmt hugmyndir okkar yrðu áætlanir að vera
raunhæfar en um leið ögrandi. Við unnum eftirfarandi skilgreiningu í sameiningu:
Með aðgerðagreind komum við sýninni í framkvæmd. Það gerum við með
því að hugsa skipulega og reynum að nálgast hlutina þannig að auðvelt sé að
framkvæma þá. Einnig verður að huga að því að stjórnun framkvæmda þarf
að vera þannig sett fram að starfsfólkið treysti sér til að framkvæma sýnina í
starfi. Það gerum við m.a. með því að leggja áherslu á dreifða ábyrgð og
leiðtogahlutverk.

Samvirknigreind
Í verkefni sem kennarar unnu í nóvember um uppbyggingu menningar var niðurstaðan sú
að mikið væri unnið með samvinnu, samræður og hjálpsemi. Kennarar töldu sig finna
fyrir því að allir innan skólasamfélagsins skiptu máli og ef upp kæmu vandamál talaði
fólk sig í gegnum hlutina, bæði um það sem gekk vel og það sem gekk illa. Niðurstaða
verkefnisins var sú að menning skólans einkenndist af lýðræðislegum vinnubrögðum,
áhersla væri á umhyggju og virðingu og ávallt væri reynt að koma til móts við
einstaklinginn en þó með það í huga að hann væri hluti af stærri heild. Samræða væri sú
aðferð sem notuð væri til að finna lausnir á þeim málefnum sem upp kæmu. Teymin væru
að eflast og starfsmannahópurinn liti á sig sem eitt stórt teymi og teldi að samvinna væri
sú leið sem notuð yrði í framtíðinni. Einnig kom fram að starfsaðferðir gætu breyst eftir
starfsfólki og þannig gæti menningin breyst. Allir þessir þættir höfðu áhrif á skilgreiningu
okkar á samvirknigreind sem unnin var í mars. Áður en við skilgreindum greindina var
hópurinn búinn að vinna mikla grunnvinnu um birtingu samvinnu og í raun íhuga hvernig
samvirknigreindin birtist okkur. Rætt var um að það mætti skilgreina enska heitið
„collegial“ sem vald sem dreift væri jafnt á milli samstarfsaðila þar sem samhljómur og
samvinna ætti sér stað. Hér fyrir neðan má sjá skilgreiningu okkar:
Það sem einkennir samvirknigreindina er samhljómur í samstarfi. Áhersla er
lögð á að dreifa valdi á milli samstarfsaðila. Við reynum að ná sameiginlegri
niðurstöðu með samræðum þar sem hlustað er á sjónarmið allra. Í slíku
samfélagi er lögð áhersla á lærdóm, starfsþróun og nýja þekkingu.
Sýnin er skýr og til að innleiða sýnina og auka meðvitund kennara nýtum við
okkur samræður.
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Tilfinningagreind
Við lögðum áherslu á það í upphafi samstarfs að hafa opin samskipti og sýna virðingu og
væntumþykju gagnvart öllum í skólasamfélaginu. Við unnum með hugtakið „umhyggja“
þar sem við veltum fyrir okkur áhrifum okkar á aðra, væntingum okkar og tilfinningum.
Við nýttum okkur skilgreininguna á þessu hugtaki þegar við ræddum um framkomu
okkar og hvernig skólasamfélag við vildum byggja upp. Þegar við unnum skilgreiningu á
tilfinningagreind í mars ræddum við um mikilvægi sjálfsþekkingar til að geta betur lesið
aðra í kringum okkur. Einnig ræddum við um að aðlögunarhæfni væri mikilvægur þáttur í
þessari greind. Skilgreining okkar á tilfinningagreind var þessi:
Á Bjarma viljum við efla okkur í sjálfsþekkingu þar sem við þekkjum,
skiljum og áttum okkur á að við höfum áhrif á eigin tilfinningar. Einnig
teljum við að kennarar ættu að búa yfir þeim sveigjanleika að geta lagað sig
að mismunandi aðstæðum. Mikilvægt er að geta skynjað og lesið úr líðan
fólksins í kringum sig, vera meðvitaður um tilfinningar annarra og hafa getu
til að setja sig í spor þeirra. Góð samskiptahæfni er einnig mikilvæg og
hæfileikinn til að geta gagnrýnt og tekið gagnrýni.

Ígrundunargreind
Á Bjarma lögðum við áherslu á að rýna í eigið starf bæði ein og með öðrum. Við
fléttuðum saman verkefnavinnu og samræðum á fundum, allir unnu saman í teymum þar
sem þeir hittu teymisfélaga einu sinni í viku til að ígrunda starfið í sameiningu. Einnig
unnum við örlítið með uppeldisfræðilegar skráningar og við höfðum skilgreint hugtök
eins og umhyggju, dreifða ábyrgð og dreifða forystu. Því töldu kennarar að
ígrundunargreindin væri lýsandi fyrir faglegan þroska okkar og rætt var um mikilvægi
þess að gefa tíma til ígrundunar. Við veltum því fyrir okkur að kennarar yrðu í raun að
þroska með sér og búa yfir hæfni til samræðna og vinna stöðugt í sjálfsmati. Ávallt yrði
að setja nám barna í fyrsta sæti og með því að ígrunda og þekkja sjálfa sig gætu kennarar
veitt börnum verkefni við hæfi. Í sameiningu unnum við þessa skilgreiningu á
starfsmannafundi í mars:
Ígrundunargreind er grunnurinn að fagmennsku og því verðum við að huga
að sjálfsmati. Sjálfsmat samfélagsins liggur í þekkingu á eigin námi, gildum,
siðferði og eiginleikum til að sjá heildarmyndina. Til að eflast í slíku starfi
verður að huga að möguleikum kennara til að ígrunda bæði einir og með
öðrum.
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Áhersla er lögð á að auka við þekkingu og innleiða skólaþróun. Lagður er
grunnur að nýjum starfsháttum og kveikjur eru settar inn til að efla kennara
og vekja upp áhuga þeirra á lærdómi.
Reglulega vinnum við endurmat til að rýna í eigið starf og innleiða nýja og
breytta starfshætti. Unnið er úr mati sem er safnað saman frá ýmsum gögnum
– t.d. foreldraviðtölum og endurmati á aðlögun, foreldrasamstarfi og starfi
með börnunum (aldursskipting og kynjaskipting). Endurgjöf má nálgast frá
nemendum,
foreldrum,
samstarfsfólki,
öðrum
leikskólum
og
skólasamfélaginu í heild.

4.2

Skólamenning

Í verkefni um skólamenningu sem við unnum í byrjun nóvember kom fram að starfsmenn
töldu að þeir hefðu fengið tækifæri til að taka þátt í að móta menninguna og áhersla væri
lögð á samstarf og lýðræði. Þegar þeir voru spurðir um gildismat og sýn skólans sem
endurspeglaðist í skólamenningunni sögðu þeir að umhyggja, hlýja, öryggi og vellíðan
væru þeir þættir sem einkenndu gildismatið. Þeir sögðu einnig að komið væri til móts við
einstaklingana innan skólans, hvort sem það væru nemendur, foreldrar eða starfsmenn.
Kennarar töldu einnig að einkennandi fyrir gildismat skólans væri trú á að allir búi yfir
hæfileikum og séu getumiklir einstaklingar. Þeir töldu jafnframt einkennandi fyrir
skólann að hann væri ungur skóli og í raun væri verið að þreifa sig áfram og starfshættir
einkenndust af breytingum; hlutirnir væru ekki fastmótaðir og enn ætti eftir að aðlaga og
innleiða starfshætti sem krefðist þess að við værum móttækileg fyrir breytingum. Enn
fremur sögðu kennarar að málin væru ávallt rædd og þeir hefðu frelsi til að stjórna og
móta starfið. Þannig ætti sér stað mikil þróun og menningin væri framfarasinnuð.
Í viðtali sem ég tók við tvær mæður í júní, Kristínu og Maríu, ræddu þær um upplifun
sína af skólanum og hvernig starfshættir birtust þeim. María sagði:
Ég verð samt að segja það að miðað við að þið opnuðuð núna seinasta sumar
að það er ekki að finna það. Mér fannst ég aldrei finna það að það væri
eitthvað óöryggi eða eitthvað skilurðu bara það er eins og þið hafið alltaf
verið hérna. Þannig að já, ég fann það aldrei að þetta væri nýr leikskóli. Ekki
nema á kannski góðan hátt hvað þið eruð rosalega áhugasamar og virðast
vera rosalega hérna mikið að vinna í því að gera góða hluti og gera nýja hluti.
Ég er ekki að segja að aðrir leikskólar geri það ekki en kannski sumir staðna,
maður veit það ekki. En ég hef aldrei fundið fyrir þeirri tilfinningu en það er
eins og ég segi alltaf eitthvað ferskt, hlutir að gerast.
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4.2.1 Skipulag og starfshættir
Á starfsmannafundi í september vann kennarahópurinn að skipulagi og skiptingu á rými.
Einnig var gert endurmat á aðlögunarferlinu. Daginn fyrir fundinn hengdum við upp
dagskrá inni á kaffistofu. Kennarar ræddu það sem framundan var og við Elsa heyrðum
að það væru þættir sem þyrfti að ræða nánar og sumt (sem var á dagskránni) yrði að
geyma þar til seinna. Við breyttum því dagskránni og voru allir sáttir við þá breytingu. Ég
skrifaði hjá mér í dagbókina að ég teldi það mikilvægt að bregðast við óskum kennara,
hlusta á það sem færi fram inni á kennarastofu og í starfi með börnunum. Sem stjórnandi
yrði ég að bregðast við því sem væri að gerast hér og nú en ekki rýna í það sem liti vel út
á pappír.
Á starfsmannafundinum í september ræddum við um skipulag og voru sumir hræddir
um að með því að skipuleggja værum við að fjarlægjast starfsaðferðir Reggio Emilia. Við
Elsa ræddum þetta við hópinn og töluðum um að skipulag væri ekki slæmt svo
framarlega sem við létum það ekki stjórna okkur alveg, skipulag væri vinnuhagræðing.
Við lögðum einnig áherslu á að viðhorf okkar og væntingar endurspegluðust í því
umhverfi sem við bjóðum upp á og því yrði að huga að því og skipuleggja það þannig að
nám gæti átt sér stað.
Einn af kennurunum, Olga, hélt dagbók á rannsóknartímabilinu. Hún veltir því fyrir
sér í dagbók sinni í október að í upphafi hafi verið óreiða og hún hafi fundið fyrir
óöryggi. Hún segist finna mun því það sé komið skipulag og kennararnir virki öruggari
með verkin sín. Þeir viti til hvers sé ætlast af þeim og hvað eigi að gera og fyrir vikið sé
komin meiri ró yfir deildina. Hún veltir því fyrir sér að vissulega taki tíma að innleiða
starfshætti og kennarar séu enn að prófa mismunandi aðferðir og leiðir en hún telji að
komin sé góð mynd á þetta allt.
Olga velti einnig fyrir sér skipulagi í viðtali sem ég tók við hana og Sigrúnu í lok
nóvember:
í október, ég fann mikinn mun frá því í ágúst. Mér fannst við vera komin svo
langt á nokkrum mánuðum. ... við verðum náttúrulega að hafa þetta fljótandi,
en samt þú veist, smá rammi hvað allt þarf að vera. Það gerir mann öruggari í
starfi. Þegar það er komið svona smá, ... við þurfum að fylgja rammanum,
náttúrlega ákveðinn ramma en samt ekki of fast.
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Olga velti því fyrir sér í viðtali í maí að við hefðum reynt að innleiða sveigjanlega
starfshætti. Hún sagðist einnig finna að með því að hafa fengið tækifæri til að hafa áhrif á
starfið, segja sína skoðun og mótmæla ef hún var ósammála hafi hún betri skilning á
starfsháttum og aðferðum. Eða eins og hún sagði:
Þetta er náttúrlega það sem við starfsfólkið höfum gert í sameiningu.
„Heyrðu gerum þetta svona, það er betra að hafa þetta svona.“ Þú veist við
höfum skipulagt þennan ramma saman, sem við þurfum að hafa.
Í viðtali við Olgu og Sigrúnu í maí ræddum við um mikilvægi þess að skipta
börnunum niður í rýminu, þar sem það minnkaði álagið inni á deild. Við veltum því fyrir
okkur hvers vegna kennarar væru ekki nógu duglegir að skipta sér [einn til tveir kennarar
með fjögur til átta börn] þegar þeir væru þreyttir og Sigrún áleit að „þá er kannski einhver
að bíða“ eftir því að einhver annar taki forystuna. Eins og Sigrún sagði: „Það er hluti af
þessu, þessi teymisvinna, skiptingin, þetta snýst um skipulag.“
Í viðtalinu ræddum við um fljótandi skipulag og mikilvægi þess en um leið þörfina
fyrir að vera með skipulag. Sigrún og Olga voru sammála um að það veitti þeim öryggi
að vera með ramma utan um hlutina þó að sveigjanleikinn yrði einnig til staðar. Sigrún
velti þessu fyrir sér:
Svo er annað, náttúrulega hluti af sýn skólans að börnin leiði okkur áfram og
þess vegna þurfum við líka að vera fljótandi og breytileg.
Í viðtali við kennarana Lísu og Ólöfu í maí ræddum við um þá starfshætti sem við
værum að innleiða og hvort þeir skiluðu sér til allra í skólasamfélaginu. Þær voru
sammála um að starfshættirnir hefðu skilað sér til allra með tækifæri til þátttöku og
samræðna.
Kennarinn Perla ræddi um það í viðtali í desember að hún upplifði skólasamfélagið
okkar sem sveigjanlegt samfélag:
Dagurinn og rytminn verður svolítið eftir því hvernig aðstæður eru í dag. Við
erum með ákveðna tíma fyrir tónlistina en samt er það alltaf dagurinn í dag,
fá börn eða mörg börn, veðrið – erum við úti eða inni, allt hefur þetta áhrif á
það sem við gerum og mér finnst þessi sveigjanleiki vera æðislegur.
Kennararnir Jóhanna og Perla voru sammála því að sveigjanleikinn væri einkennandi í
starfsháttum á milli kennara, þær töldu að kennarar læsu í aðstæður, færu í hlutina ef
þyrfti og ynnu saman. Þær töldu einnig að allir öxluðu ábyrgð og fylgdust með því að
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hlutirnir væru gerðir. Þær ræddu um að það gæti verið erfitt að biðja fólk um að gera
eitthvað þar sem enginn væri í hlutverki deildarstjóra en um leið krefðist það þess að þær
þyrftu að hugsa um hvernig þær segðu hlutina.

Lykilpersóna
Áður en skólastarf hófst þurftu stjórnendur að vinna drög að aðlögun og tengingu á milli
heimilis og skóla. Báðir stjórnendur höfðu góða reynslu af heimsóknum til foreldra og
barna og tóku því þá ákvörðun að kennarar færu í heimsóknir til barna áður en formleg
aðlögun hæfist. Einnig töldu þeir skynsamlegt að einn kennari yrði lykilpersóna fyrir
barnið og foreldra þess og að sá kennari færi í heimsóknina.
Þegar kennarar voru spurðir um hlutverk lykilpersónu og hvernig þeim líkaði það
sagði Katrín í viðtali í desember: „Maður verður faglegri, þú ert með svona lítinn hóp og
hugsar meira um faglegu hliðina með því að vera með fáa.“
Í júní tók ég viðtal við tvær mæður, þær Kristínu og Maríu. Þegar við ræddum um
heimsóknirnar kom fram ánægja með þær og Kristín sagðist hafa fundið fyrir auknu
öryggi með því að hafa hitt kennara og myndað tengingu áður en aðlögun hófst. María
var sammála henni og taldi að heimsóknirnar væru mikilvægur þáttur í tengingu á milli
heimilis og skóla.
Í viðtali við Perlu og Jóhönnu í desember kom fram að þeim fannst
lykilpersónuhlutverkið gott og það væri kostur að þurfa ekki að vita allt um alla. Einnig
töldu þær mikilvægt að koma upp skilaboðaskjóðu til að miðla upplýsingunum. Þessi
umræða var einnig hjá öðrum teymum og foreldrar kölluðu eftir því að við myndum efla
okkur í skilaboðum. Eftir að hafa rætt hvaða leiðir við ættum að fara og hvernig væri best
að miðla upplýsingum fengum við í mars hugmynd frá öðrum leikskóla sem var að þróa
skilaboðaform svipað og við vorum að ræða um. Þegar við höfðum heyrt þeirra hugmynd
ákvað einn af kennurunum að útbúa skilaboðaform sem gengur undir heitinu
Dagsyfirlitið (sjá fylgiskjal 24). Kennarar hafa síðan þróað þetta form sem nýtist bæði
foreldrum og kennurum í miðlun upplýsinga.
Kristín og María voru sáttar við hlutverk lykilpersónunnar og fannst gott að hafa
tengilið við heimilið en töldu að almennt væri samvinnan góð og auðvelt væri að fá
upplýsingar frá öðrum kennurum. María sagði:
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Mér finnst gott að geta talað við hvern sem er hérna og mér finnst allir þekkja
barnið mitt vel. Ég hitti ekki alltaf lykilpersónu mína og það skiptir ekki öllu
máli út af þessu, út af því að það þekkja það allir.

Börnin
Kennararnir Perla og Jóhanna voru í viðtali í maí beðnar um að ígrunda hvað einkenndi
starfið á Bjarma gagnvart börnunum. Perla sagði að sér fyndist við nálgast þau með
einstaklingsmiðun í huga:
Mér finnst þegar maður segir hvað einkennir starfið gagnvart börnunum
kannski segja aðallega að við lítum á þau öll sem einstaklinga, það finnst mér
alla vega. Við erum ekkert að nálgast barn á sama hátt og við nálgumst annað
barn. Við höfum kynnst börnunum svo vel að mér finnst að maður finni það á
öllu og öllum. Að við nálgumst þau misjafnt vegna þess að þau þurfa þess.
Maður sér það og bjóða þeim líka upp á það sem sumir sem að maður veit að
þurfa meira þetta og hinn hefði gaman af myndlist og þá bjóðum við kannski
það og bara vegna þess að maður sér að þeim líður svo vel í þessu. Mér finnst
að maður sjái að fólk hefur kynnst börnunum. Mér finnst það einmitt stórt
mál með þennan aldur með svona lítil börn.
Ég spurði Jóhönnu hvað henni fyndist einkenna okkar starfshætti og hún svaraði: „Já, mér
finnst bara það bara, umhyggja og virðing, bæði gagnvart börnum og foreldrum.“
Ég spurði Olgu og Sigrúnu að því sama í viðtali í maí og Olga sagði „það er alltaf
þessi umhyggja og umönnun það er rosalega sterkt í okkar starfi.“ Sigrún tók undir þetta
og ræddi að áhugi væri drifkraftur sem einkenndi starfshætti okkar:
Já og bara að, áhugi og kenna þeim mikið og mikið af hugmyndum og mikið
af hérna svona fagmennska og já svona lifandi áhugi á að örva þau og þroska.
Fyrir utan allt þetta grunninn, passa og öryggi, passa vel upp á þau sem að
kemur náttúrulega fyrst. Já og eins og þú [Olga] sagðir, umhyggja er
náttúrulega aðal.
Olga sagði „Umhyggja stendur alltaf upp úr. En ég held að það geri það í öllum
leikskólum. Þessi umhyggja gagnvart börnunum.“ Sigrún bætti við:
Og að mæta þeim persónulega. Fara að þekkja þau svo vel. Mæti þeim þar
sem þau eru stödd. Og reyna svona að lesa dálítið í það hvernig þeim líður ...
Við breytum hlutum hjá okkur út frá líðan barnanna. Við reynum að elta þau
sko, fylgja þeim eftir því í hvernig ástandi þau eru í og svolítið líka núna
farin að sjá áhugasvið þeirra. Þú veist sumir vilja mála og aðrir vilja hreyfa
sig.
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Olga var sammála og ræddi áfram um nálgun þeirra gagnvart einstaklingunum:
Við erum oft kannski með okkar börn eða okkar lykilbörn en ef einhver
annar vill gera eitthvað annað þá má fara til einhvers annars, ef við sjáum að
áhuginn sé þarna, þá má hann náttúrlega fara t.d. út með Perlu ef hann vill
ekki vera í föndri með Jóhönnu.
Lísa og Ólöf voru einnig beðnar um að ígrunda hvernig við vinnum með börnin í
viðtali sem ég tók við þær í maí. Lísa sagði „mér finnst við hafa góða tengingu við
börnin.“ Ólöf tók undir þetta og sagði:
Eins og mér finnst vera hér, það er svo mikil virðing og vinátta og lýðræði í
starfshópnum. Það skilar sér til barnanna og skilar sér til foreldranna. Með
því að sko fólk finnur andann sem er hérna.
Þegar mæðurnar María og Kristín voru í viðtali í júní spurðar um hvað einkenndi
starfið með börnunum á Bjarma svaraði María:
Ég er rosalega ánægð með ykkur og finnst einkenna hvað það er mikil
fjölbreytni, hvað það er mikið í boði fyrir krakkana og hvað þið eruð
óhræddar við að leyfa öllu bara að vera í drasli. Ég hérna var að skoða
myndirnar og myndirnar þar sem þið eruð með rifinn pappír, ég veit ekki
hvort að þið voruð með sag eða eitthvað á gólfinu einhvern annan daginn og
hérna þegar þið voruð með litlu plastkúlurnar að það finnst mér rosalega
gaman að sjá að það er ekki verið að setja þau í einhver hólf og þau eiga að
haga sér, mega ekki skíta neitt út og allt að vera alveg tipp topp. Heldur fá
þau að vera börn og fá að leika sér með svona nýja hluti og sko fá að koma
við og eitthvað sem þau myndu aldrei fá heima og það er eitthvað sem mér
finnst æðislegt að sjá og mér finnst æðislegt að sjá að þau eru bara á
bleyjunni og fá bara að njóta sín.
Kristín sagði að starfið sem unnið er með börnunum hefði komið sér á óvart:
En það er ótrúlegt hvað það hefur verið mikið starf í gangi og allt hefur bara
tekist rosalega vel mér finnst þetta bara algjört æði. Ég er mjög ánægð með
þetta.
Kristín sagðist finna að það væri unnið með einstaklinga ekki bara hópinn. Hún
sagðist einnig finna umhyggjuna sem borin væri fyrir barninu.
Það er svo kósý að vita af því að það er einhver sem er að halda á þeim og
knúsa þau og allt þetta þú veist að þetta sé ekki bara eitthvað svona hluti af
hópnum eitthvað. Fái að njóta sín sem einstaklingar og fá bara það sem þau
þurfa á að halda. Sumir eru aðeins meiri kúrudýr og aðrir eru meira svona út
af fyrir sig og bara frábært að allir fá að njóta sín.
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María ræddi um þá tengingu sem hún finnur á milli kennara, foreldra og barna.
ég upplifi ekki tilfinninguna að þetta sé starfsmaður – móðir – barn. Þegar ég
heyri starfsmann segja við barnið mitt, komdu ástin mín, mér finnst það
æðislegt. Að heyra svona hlýju og ég held að hún upplifi það ekki að
starfsfólkið hérna sé nokkuð annað heldur en bara hluti af fjölskyldunni. Út
af, það er talað við hana eins og það er talað við hana heima hjá henni, hún
fær hlýjuna, hún fær kossa, hún fær faðmlag og það er talað við hana með
þessari hlýju og með skilurðu svona krúsiorðum, ástin mín, dúllan mín og
svona. Ég geri það sjálf, þannig að mér finnst æðislegt að hún fái það líka á
daginn, hún er náttúrlega meiri hluta dagsins hér.
María hélt áfram og sagði:
Þannig að ég held að hún væri ekki svona ofsalega glöð og ánægð hérna á
hverjum einasta morgni nema hún fær svo mikla umhyggju og hlýju hér. Mér
finnst það mikilvægt líka sko.

Foreldrasamstarf
Í viðtali við Lísu og Ólöfu í maí spurði ég þær hvað einkenndi starfshætti okkar á Bjarma
gagnvart foreldrum. Lísa taldi að það væri einstaklingsbundið, það færi í raun alveg eftir
foreldrum:
Það fer rosalega mikið eftir foreldrunum. Ég veit ekki hvort að við séum
komnar með einhverja sterka stefnu. En mér finnst þetta fara rosalega mikið
eftir hvernig foreldrar bregðast við. Náttúrulega reynum við að tala mikið við
þau, segja þú veist, frá því hvernig börnunum líður hérna og hvað er að
gerast. En það samt svolítið misjafnt eftir foreldrum, ég held að það séu
ekkert allir foreldrar að fá jafn mikið.
Ég spurði þær hvort það geti verið að þeir sem ekki fái jafn mikið óski kannski ekki
eftir meiri samskiptum. Lísa taldi að það gæti verið ein af ástæðunum. Ólöf sagði:
Það er nefnilega málið, þeir foreldrar sem að eru opnari og koma og dvelja
þrjár mínútur ... ekki bara inn með barnið, svo út. Að sjálfsögðu fá þeir
meira, þeir gefa meira sjálfir.
Rætt var um hvort að ástæðan gæti verið feimni og taldi Ólöf að það væri ekki
ólíklegt. Lísa velti þessu áfram fyrir sér „kannski ættum við að finna leiðir til að ná þeim
foreldrum inn sem að ekki eru svona virkir.“
Í maí þegar Perla og Jóhanna voru spurðar um foreldrasamstarfið á Bjarma og hvað
þær töldu vera einkennandi fyrir starfshætti okkar gagnvart foreldrum sagði Perla:
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mjög opið og afslappað og svona. Alveg bara öðruvísi. Og líka, mér finnst
það gott að það eru margir fleiri foreldrar hér en í öðrum leikskólum, finnst
mér, sem koma inn þú veist, inn í rýmið okkar, ekki bara fram í fataklefann
eins og oft gerist.
Ég spyr þær hvort að það sé rétt skilið hjá mér að þeim finnist foreldrar almennt vera
öruggari hér á Bjarma og Perla tekur undir það:
Já og einmitt og finnist kannski að þau séu meiri velkomin líka bara, inn á
[deildina]. Þú veist, við segjum bara, já þau eru inni í rauða herberginu eða í
svart/hvíta herberginu, þá fara þau bara þangað. En ef maður hugsar til baka
[í aðra leikskóla] þá voru börn bara sótt og auðvitað er það líka að börnin eru
að byrja að „mamma er komin“ og þá bara „svúp“ [þau fara til foreldranna]
en samt finnst mér einhvern veginn að foreldrar komu aðeins inn í fyrsta
rýmið en fóru sjaldan inn í herbergi, mér finnst það vera meira hér [að
foreldrar fari inn á deildina]. Og þá þau sjá meira líka hvernig kannski er í
starfinu.
Í viðtali við Sigrúnu og Olgu í maí voru þær einnig spurðar um hvað þær teldu
einkenna starfshætti okkar með tilliti til foreldra. Sigrún taldi að við reyndum að mæta
foreldrum með umhyggju og virðingu að leiðarljósi eða eins og hún sagði:
Mér finnst það sama gilda um foreldrana. Maður er farinn að kynnast þeim
betur og auðveldara að þú veist hafa eðlilegri samskipti, afslappaðri.
Olga tók undir þetta að samskiptin við foreldra væru orðin afslappaðri og hún sagði
einnig:
Svo er náttúrulega þessi umhyggja gagnvart foreldrum líka. Umhyggja, mér
finnst það bara vera í öllu sem ég geri. En þú veist, það er umhyggja gagnvart
foreldrunum líka, taka tillit til þeirra.
Sigrún var sammála Olgu og sagði:
Algjörlega, það er t.d. hérna þegar maður mætir foreldrum og barnið er búið
að vera veikt og spyr hvernig gekk, hvað var að, hvernig líður og tökum alltaf
svona skýrslu ... hérna förum við miklu meira inn í hlutina og þegar það er
hringt inn þá tala ég alltaf við foreldra, hvað er að og ef þau vilja segja mér
það, þá gera þau það og það er alltaf þannig að þau vilja segja manni.
Olga sagði að sér fyndist hún ná meira sambandi við foreldra en hún ætti að venjast á
öðrum leikskólum: „Þetta eru miklu meira svona afslappað finnst mér ... en á öðrum
leikskólum. Þetta er bara miklu persónulegra hérna.“
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Þegar ég spurði mæðurnar Kristínu og Maríu um tengsl þeirra við skólann sagði
Kristín:
Maður er búinn að vera heima með þau og manni finnst þau svo varnarlaus
þegar maður kemur svona með þau svona lítil og ég er bara búin að vera
mjög ánægð. Ég treysti öllu rosalega vel hérna, ég bara alveg treysti öllu
100%. Hef engar áhyggjur, hef aldrei neinar áhyggjur, þegar ég er að skilja
hana eftir. Henni líður bara mjög vel ... Það er alltaf gaman að koma og já
starfsfólkið alltaf mjög elskulegt, alltaf tekið vel á móti okkur.
Þær ræddu báðar um að það hafi verið erfitt í byrjun að leyfa öðrum að hugsa um
börnin sín. María ræddi um hvað myndirnar inni á heimasíðunni hafi hjálpað henni mikið
í upphafi:
Mér finnst líka myndirnar á síðunni ykkar alveg æðislegar. Ég kíki á þetta
alveg einu sinni í viku alveg til að athuga hvort það eru komnar nýjar myndir.
Sérstaklega þegar hún byrjaði, út af því að nú fór hún frá mér inn á leikskóla
og ég var frekar stressuð. Náttúrlega í fyrsta skipti sem ég læt hana frá mér
og það er ómetanlegt, það var svo gott fyrir mig að sjá hvað hún var að gera
og sjá myndir af starfinu að það róaði mig alveg svakalega mikið, miklu
meira heldur en bara einhver að segja mér hvað hún var að gera. Ég sá það,
ég sá svipinn á henni og svona. ... En mér fannst það æðislegt og öllum í
fjölskyldunni, það voru allir að fylgjast með myndum af henni og ég bara
endilega haldið því áfram.
Kristín sagðist hafa fundið fyrir miklum óróleika hjá börnunum við upphaf
leikskólagöngu en hún fann fljótt að starfsfólkið réði við aðstæður þótt að mikið hafi
verið um grát í aðlöguninni:
bara starfsfólkið var allt svo, yfirvegað, það voru allir bara grenjandi og þá
bara já þetta er að byrja og svo var þetta bara komið í lag á einni viku eða það
voru allir allt í einu orðnir rólegir og það var bara allt í góðu sko.
Kristín ræddi um foreldrakaffið og mikilvægi þess „Mér finnst líka skemmtileg þessi
foreldrakaffi sem hafa verið, það er líka gaman.“
Mæðurnar ræddu um þá virðingu sem þær finna frá kennurum og tóku þær báðar
dæmi um veikindi barna. María sagði:
ef það eru veikindi hérna þá er maður yfirleitt látinn vita og líka ég hef fengið
símtal þar sem hún var ekki komin með hita en var samt ekki hún sjálf, þetta
náttúrulega bara eykur traust út af því að þið þekkið barnið mitt það vel að
þið vitið að það er ekki eins og það á að vera og þá er það sett í mitt vald, vil
ég láta hana klára daginn, vil ég taka hana heim og mér finnst það einmitt,
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virðingin gagnvart foreldrum að þetta sé okkar ákvörðun í raun og veru. Við
fáum að vita hvernig staðan á barninu er og svo getum við tekið ákvörðun um
að hafa hana í klukkutíma í viðbót og svo koma eða bara koma strax. Það
finnst mér æðislegt líka í staðinn fyrir að kannski að starfsfólk sé bara að
taka, ok hún er ekki með hita, hún er slöpp þá hringi ég ekki. Mér finnst betra
að við fáum að velja það.

Aðlögun
Áður en búið var að aðlaga öll börnin inn í leikskólann fréttu kennarar af nýrri aðferð við
aðlögun. Við ræddum þessa aðferð og að hvaða leyti hún væri frábrugðin þeirri sem við
höfðum nýtt okkur. Helsti munurinn á þessari aðferð og þeirri sem við höfðum notað var
sá að foreldrar voru með börnunum allan tímann á meðan aðlögun barnanna stóð yfir auk
þess sem það voru nokkur börn í einu í aðlögun. Við veltum fyrir okkur kostum og
göllum og á starfsmannafundi í september fórum við yfir aðlögunarferlið og skoðuðum
hvaða aðferð myndi henta okkur best og hvers vegna. Niðurstaðan var sú að nýja aðferðin
var talin betri, sérstaklega með þarfir barna og foreldra í huga. Aðferðin var tekin upp og
þar sem hún reyndist vel var ákveðið að nota hana áfram. Drög voru gerð að næstu
aðlögun haustið 2009, ákveðið var að teymin myndu aðlaga sína lykilhópa inn samtímis
og hinir kennararnir styddu við þá.
Kennarar töldu að ef foreldrar kæmu inn á deildina og kynntust vel bæði
starfsaðferðum og dagskipulagi yrðu þeir og börnin öruggari. Einnig töldu þeir það kost
að foreldrar þekktu til skipulagsins þannig að þegar þeir hugsuðu til barnsins yfir daginn
gætu þeir ímyndað sér hvað það væri að gera þá stundina. Annað sem við ræddum var að
með því að þekkja dagskipulagið tækju foreldrar tillit til okkar í hvíldartíma kennara rétt
eins og kennarar tækju tillit til barnanna á vökutíma þeirra. Kennarar á Bjarma tóku
ákvörðun um að taka ekki kjarabundinn kaffitíma á vökutíma barnanna heldur að taka
samliggjandi hvíldarhlé á meðan börnin hvíldu sig. Með þessu töldum við að skapaðist
virðing sem næði til allra sem að skólasamfélaginu koma.
Í viðtali við Lísu og Ólöfu í maí ræddum við hversu mikilvægt það væri að huga að
öryggi og með nýju aðferðinni í aðlögun væri verið að huga að því. Einnig var rætt um
mikilvægi þess að kennarar fyndu fyrir öryggi því það endurspeglaðist í starfi þeirra og
framkomu.
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4.2.2 Samskipti
Í upphafi, þegar leikskólinn var eingöngu hugmynd, ákváðum við Elsa að við myndum
leggja áherslu á samvinnu og samábyrgð. Við sáum fyrir okkur að við gætum í samvinnu
við kennara byggt upp samfélag þar sem við dreifðum ábyrgðinni og hvettum til dreifðrar
forystu. Þegar við hófum störf tók það tíma að finna sameiginlegan takt. Einnig reyndist
það sumum erfitt að það væri enginn deildarstjóri og að skólastjórnendur ætluðu ekki að
vera ráðandi afl í öllu sem yrði gert og tekin ákvörðun um. Í dagbókarfærslu frá í
september skrifa ég:
X fannst vont að það væri ekki einhver ákveðinn sem réði inni á deild,
einhver sem kæmi og segði, svona gerum við. Ég minnti hana á að það væri
einmitt galdurinn í okkar samfélagi að við ætluðum að ræða saman og
komast að sameiginlegri niðurstöðu um hlutina.
Í raun má segja að þetta hafi einnig reynst okkur Elsu erfitt þar sem hugmynd er eitt
en framkvæmdin allt annað. Í dagbókarfærslu minni frá því í nóvember kemur fram:
Var að velta fyrir mér hugtakinu samvirk fagmennska og hvernig hún birtist á
Bjarma. Hugsaði síðan um hvernig viðtalið ætti að vera sem ég ætla að taka
við teymin – áfram hélt hugurinn og allt í einu fór ég að velta fyrir mér
gærdeginum og hádegisfundunum sem við ætlum að vera með 1 x í viku, sá
skýrt að við erum með því að veita enn meiri möguleika á dreifðri forystu,
sameiginlegum ákvörðunum og vegna smæðar eru ekki bara deildarstjórar
sem sitja fundina heldur allir sem að faglega starfinu koma. Þetta er kosturinn
við að vera í litlu samfélagi en á móti kemur að það er tímafrekt að innleiða
þessa starfshætti en um leið mjög skemmtilegt.
Þessa starfshætti ræddi ég í lok nóvember í viðtali við Sigrúnu og Olgu þar sem ég
sagði þeim að vegna rannsóknar minnar værum við Elsa mjög meðvitaðar um það sem
við værum að gera. Við vonuðumst þó til þess að með því að hefja starfið á þennan hátt
festust starfsaðferðirnar í sessi og meðvitundin yrði áfram til staðar:
Næsta haust verði áfram hádegisfundur einu sinni í viku þar sem hlutirnir eru
ræddir og við veltum því fyrir okkur hvað við erum að gera og hvers vegna.
Þess vegna þurfa líka að vera tveir stjórnendur, hérna er jing og jang.
Við veltum því einnig fyrir okkur hvernig við gætum eflt samvinnuna, virkjað
starfsfólk og nýtt mannauðinn. Í upphafi skólaárs ræddum við Elsa hvort það væri ekki
skynsamlegt að kennarar ynnu í teymum eins og við ætluðum okkur að gera sem
stjórnendur. Við töldum að með teymisvinnunni gætum við eflt samræður, ígrundun og
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skráningarvinnu með því að annar kennarinn gæti unnið með börnunum á meðan hinn
gerði skráningu. Við ræddum þessa hugmynd við kennarana sem tóku vel í hana og
framkvæmdu hana í samvinnu við okkur yfir skólaárið. Vissulega komu upp hnökrar og
við þurftum í eitt skipti, í samvinnu við teymin, að endurskipuleggja teymin, bæði vegna
þess að einu teymi gekk illa að vinna saman og vegna þess að einn kennari hætti og því
ákváðum við að breyta teymunum. Sú hagræðing gekk vel og var hugað að því í öllu
ferlinu að allir vissu hvað væri verið að gera og hvers vegna.

4.3

Starfsþroski

Við töldum mikilvægt að vera meðvituð um hvað lægi á bak við ákvarðanir okkar eins og
kom fram þegar ég kynnti greindirnar fyrir Perlu og Jóhönnu í október. Við ræddum um
virðingu fyrir einstaklingunum og hvatningu til fjölbreytileika. Við ræddum um
mikilvægi þess að fólk fengi tækifæri til að hafa áhrif, læra að starfa saman og eflast í
samræðum. Með því værum við að dýpka okkur í samræðum, þetta væri mikilvægt ferli í
innleiðingu starfshátta.
Perla tók undir þetta en sagði jafnframt:
Mér finnst þess vegna enn þá meira að við höfum einn vikulegan fund. Til að
við getum rætt oftar saman allir. Svo það verði ekki bara svona hálft, maður
fær sagt eitthvað og svo fær maður ekki útkljáð málið, skilurðu. Hafa fundina
reglulegar en við höfum haft þá undanfarið.
Ég hafði einnig velt þessu fyrir mér í dagbókinni minni að festa einn hádegisfund á
viku til að miðla upplýsingum og efla samræðuna.
Í viðtali við Sigrúnu og Olgu í lok nóvember ræddum við um mikilvægi þess að
samræðan ætti sér stað allan daginn. Kennarar efldust í ígrundun og æfðu sig í að kafa
dýpra og fara undir yfirborðið, þetta væru starfsaðferðir sem við ætluðum að festa í sessi.
Þess vegna vinna allir í teymi á Bjarma, líka stjórnendur. Eins og Sigrún sagði:
Ef þið væruð ein eða einar að stjórna þá er miklu meiri tendens til að
einangrast í því stjórnunarstarfi þú veist og þá er auðveldara líka að
framfylgja þessu.
Olga nefndi einnig þennan þátt í dagbók sinni í nóvember þar sem hún segir:
Finn að það er hlustað á alla, við skiptum öll máli. Þurfum ekki endilega að
vera sammála en þá verðum við líka að geta fært rök fyrir skoðunum okkar.
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Soffía sagði í viðtali sem ég tók við hana og Katrínu í byrjun desember að sér hafi
fundist gaman að taka þátt í að byggja upp samfélag þar sem „maður hafi sitt að segja, þú
getur bara sagt það sem þér finnst.“ Hún sagði að það væri skemmtilegt á
starfsmannafundum þar sem tekist væri á um hlutina í þeim tilgangi að finna
sameginlegan flöt á málinu. Katrín tók undir þetta sjónarmið og sagði að það væri gott að
finna „maður geti haft áhrif.“ Þær töldu báðar að þær hefðu fengið tækifæri til að hafa
áhrif og að þeim fyndist það skipta máli að þær segðu skoðun sína.
Ólöf ræddi um það í viðtali í maí að boðið væru upp á ýmis tækifæri til að taka þátt og
segja sína skoðun:
Við náttúrulega erum misvirkar að segja skoðanir okkar eins og á
starfsmannafundum og svona. En þá eru tekin teymisviðtöl. Ég gæti ekki
setið hér og sagt ekki neitt skilurðu, þannig að það fá allir að segja sína
skoðun.

4.3.1 Samræða
Samræða var sú aðferð sem við nýttum okkur til að takast á við ágreining, rýna í gildi
okkar og pólitískar skoðanir, starfsaðferðir og þá menningu sem við vildum byggja upp.
Við nýttum okkur verkefnavinnu, hádegisfundi og starfsmannafundi til að dýpka okkur í
samræðum.
Í upphafi skólaárs byrjuðum við á að ræða daglegar athafnir, ræddum um skipulag,
aðlögun, þrif og okkar sýn á börnin. Þegar við höfðum vanið okkur á að ræða saman um
hversdagsleg málefni gátum við eflt okkur í dýpri samræðum þar sem við tókumst á um
gildi okkar og sýn á lífið og tilveruna. Við ræddum bakgrunn okkar, væntingar til lífsins,
nám barna og sýn okkar á ýmsa þætti er snúa að leikskólamálefnum. Við ræddum þessi
mál til að byggja upp sameiginlega sýn og finna leiðir til að byggja upp grunninn að
lærdómssamfélagi. Ég ræddi þetta í viðtali við Perlu og Jóhönnu í maí um mikilvægi þess
að æfa sig í rökræðum og djúpum samræðum.
Í skólanum lögðum við áherslu á að vinna saman og ræða hlutina nánar, vita hvers
vegna við gerðum hlutina á ákveðinn hátt. Olga sagði í viðtali sem ég tók við hana og
Sigrúnu í lok nóvember:
Það er svo frábært við þetta, eins og þetta [greindirnar og skólamenning] og
umhyggju, ég er ekki bara að koma í vinnu, heldur halda heilanum á mér
gangandi þú veist.
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4.3.2 Ígrundun
Með því að vinna í sjálfum okkur og átta okkur á því að við værum hluti af stærra
samfélagi, samfélagi sem leggur áherslu á að kennarar efli sig í sjálfsþekkingu og þar sem
þeir eru hvattir til að átta sig á eigin tilfinningum og annarra, efldum við okkur í
ígrundun. Eins og kom fram hjá Jóhönnu í viðtali við hana og Perlu í maí þar sem hún var
spurð hvað hefði ögrað henni mest í vetur:
Bara að þurfa að læra allt nýtt, þú veist, að vera ekki undir stjórn og biðja
alltaf um leyfi og þurfa að taka ákvarðanir sjálfur og framkvæma.
Þegar Ólöf og Lísa eru spurðar í viðtali sem ég tók við þær í maí, um hvað hafi ögrað
þeim mest yfir veturinn segir Lísa að sér hafi fundist mesta ögrunin vera að „þurfa að
hugsa“. Ólöf tekur undir þetta og segir að það sem hafi haft mest áhrif á hana í vetur og
ögrað henni mest sé þetta:
Algjörlega, að þurfa að hugsa, að þurfa að taka ákvörðun sjálf og standa við
hana. Að þurfa að rökræða, að þurfa að rökstyðja.
Hún segir einnig: „Þetta er mjög þroskandi að vinna í svona samfélagi“ og hún
upplifir að þetta hafi verið „svakaleg naflaskoðun“. Lísa tekur undir þetta og segir: „Og
skilgreina svona, bæði sjálfan sig og það sem maður er að hugsa. Mér finnst þetta
frábært.“ Hún heldur áfram:
Mér finnst það einmitt það frábæra við að vera hérna, sem ég bjóst ekki við
að fá þegar ég færi að vinna á leikskóla, að þú veist að þurfa að skoða sjálfan
sig svona mikið ... og mér finnst það bara æðislegt.
Ólöf ræddi um að með því að þekkja sjálfan sig aukist meðvitundin gagnvart öðrum.
Hún sagði:
Við horfum svo misjafnt á hlutina og þegar við erum að ræða svona þá er svo
gaman. Eins og við vorum að ræða í gær er að okkur er kannski tamt að
hugsa að mér líður vel svona þá hlýtur þér líka að líða vel svona ... það er
einmitt svo flott að sjá þú veist, þú ert bara allt öðruvísi. Henni finnst kannski
annað flott heldur en ég ... Það gerist líka þegar maður er í svona opinni
umræðu og þurfum að skoða svona djúpt ofan í okkur, að það verður meiri
svona þolinmæði gagnvart öðrum líka.
Í dagbók sinni í desember skrifar Olga:
Finn að við erum ennþá að reyna að samstilla okkur sem hópur en ég hef
mikla trú á okkur sem góðan hóp. Það sem styrkir okkur er það að við erum
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svo ólík en það getur líka haft öfug áhrif, sérstaklega í sambandi við
samskiptin okkar á milli. Ef ég hugsa það út frá börnunum þá held ég að þau
muni bara njóta góðs af því hvað kennararnir eru ólíkir.
Hún skrifaði einnig að sér fyndist kennarahópurinn mjög góður en hún finnur að
vegna þess hve ólík við erum þá séu mismunandi áherslur og nálganir hjá kennurum.
Sigrún og Olga veltu því einnig fyrir sér í viðtali í maí hvað hefði ögrað þeim mest í
vetur. Olga sagði: „Það eru öll þessi verkefni og það sem við höfum verið að vinna.
Maður þarf að ígrunda og þú veist það er það faglega.“ Sigrún tók undir þetta og sagði:
Já, það er þetta faglega, þessi fræðilega vinna. Og það ögrar mér nú alveg að
vera allt brjálað í kringum mig ... það ögrar. ... Já, einmitt þetta faglega og að
finna lausnir það ögrar manni.

4.3.3 Samfélag jafningja
Í viðtali við Perlu og Jóhönnu í maí ræddum við um að allir kennarar væru jafnir og
hugtakið „leiðbeinandi“ væri ekki notað í skólanum. Jóhanna sagðist ekki upplifa sig sem
leiðbeinanda í skólanum og Perla sagði:
Það myndi engum detta það í hug heldur. Maður hefur ekkert hugsað um það.
Það hefur ekki hvarflað að mér einu sinni ... maður er ekkert að spá í það og
það er náttúrlega þetta jafningja ...
Ég tók undir þessi orð Perlu og ræddi við þær hvort það gæti haft áhrif á starfið okkar
að það væru ekki sérstakir fagfundir þar sem leiðbeinendur fengju ekki að vera með.
Perla taldi svo vera og sagði:
Nei, það segir sig sjálft að þau þurfa kannski ennþá meira að fá þessa fundi,
þau sem ekki hafa þekkinguna fyrir.
Stjórnendur Bjarma ákváðu að allir sem starfa með börnunum fái undirbúning þar
sem sömu kröfur eru gerðar til kennara hvort sem þeir eru faglærðir eða ekki. Við
ræddum þessa nálgun sem við höfum valið á Bjarma og töldum að í raun væri þetta eina
leiðin til að efla námssamfélagið því að aukin fagvitund og starfsþroski kennara skilar sér
til barnanna.

79

4.3.4 Framtíðarsýn
Í viðtali við Lísu og Ólöfu í maí fann ég að þær þráðu að vinna á markvissari hátt með
uppeldisfræðilegar skráningar. Þeim fannst við ekki hafa sinnt þeim þætti nægilega vel á
meðan áhersla var á að byggja upp sameiginlega sýn og menningu lærdómssamfélags.
Þegar ég spurði þær hvernig þeim hefði gengið að móta skilgreiningarnar á greindunum
og innleiða starfshætti okkar á Bjarma sagði Lísa:
Svo er maður stundum að hugsa að maður sé ekki búin að kafa nógu djúpt í
þetta og svo á öðrum tímum er maður að hugsa um allt hitt sem maður þarf
að gera hvort maður eigi að eyða meiri tíma í þetta þegar maður þarf að gera
svo margt annað. Það er mikil togstreita.
Lísa hélt áfram og sagði:
Það hefur farið mikil orka í þessar greindir og allt þetta og ég skil betur og
betur að það er mikilvægt en mér finnst einmitt hafa vantað tíma í þetta starf
með börnunum og allt þetta. En ég hugsa bara á næsta ári þá, þess vegna vill
ég ekki vera að fara í gegnum þetta aftur og aftur en samt verður maður alltaf
að hafa þetta til hliðsjónar.
Í viðtali við Perlu og Jóhönnu í maí ræddum við um að í raun værum við bara rétt að
byrja á uppbyggingu lærdómssamfélags, við hefðum bara tekið fyrstu skrefin á þessu
skólaári. Við ræddum um starfshætti okkar, samræðuna, teymisvinnu og ígrundun og
faglegan þroska kennara. Perla velti þessu fyrir og sagði:
Þetta er í raun svona, mundi maður meina aðferð til að ekki brenna út í starfi,
sem maður annars, ef maður mætir alltaf og (andvarpar) [nennir þessu ekki].
Perla hélt áfram og sagði:
Ég held það hlýtur að vera svona, vegna þess að ef maður er að spá og
spekúlera, víkka í raun sinn [faglega þroska], þú veist. Þá er maður, vegna
þess að ef maður bara hugsar um að [klára vinnuna], skipta um bleiur, alltaf
að gera þetta, þá myndi maður fljótt verða búinn. En maður er ekki að líta á
þetta sem svona, ég lít ekki á þetta þannig.
Stundum hefur maður líka upplifað að þetta er ekki eins og flókið og maður
hélt stundum líka, maður gerir það eitthvað svo. Maður er að leita að
einhverju svona „púff“, uppljómun.
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Þegar Perla og Jóhanna voru spurðar um hvernig þær sæju framtíðina fyrir sér á
Bjarma voru þær sammála um að vinna áfram með það sem við höfum verið að innleiða í
vetur en fara dýpra í hlutina og efla okkur í öðrum þáttum.
Sigrún og Olga veltu fyrir sér í viðtali í maí hvernig hægt væri að festa starfshættina
betur í sessi og passa um leið að það sem við vorum búin að innleiða, eins og
skólagreindirnar, yrði fast í orðræðu skólans. Ég spurði þær hvort þær hefðu einhverjar
hugmyndir um hvernig við gætum unnið áfram með greindirnar og Olga sagði að það
væri mikilvægt að ræða þær áfram. Sigrún tók undir þetta:
Já og gera þær praktískari. Eins og þetta þegar foreldrarnir eru, þegar nýju
börnin koma, hvernig útskýrum við þessa faglegu vinnu sem við erum að
gera hér, fyrir foreldrum. Hvernig útskýrum við greindirnar ... Það er mjög
gott að starfsfólk þjálfi sig í því að taka þátt og nota þetta sko. Geta útskýrt
þetta, til hvers er þetta þú veist, hvað erum við að græða á þessu og einhvern
veginn að flétta þetta inn í daglega starfið. Gera þetta svona praktískt,
raunverulegt sko.
Hún hélt áfram og ræddi um að gera greindirnar sýnilegri:
Ef við erum með þetta hérna á veggnum og erum með þetta þannig lifandi
fyrir framan okkur þá er auðveldara fyrir okkur að eins og þetta t.d. að segja
foreldrum frá. Þetta er mjög fljótt að dofna að því að við erum að alltaf að
vinna í einhverju nýju, nýju, nýju og svo þú veist dofnar þetta.

4.4

Stjórnun og forysta

Sem stjórnandi þurfti ég oft að líta í eigin barm og velta fyrir mér hvernig stjórnandi ég
vildi vera og hver gildi mín og sýn væru. Ég þurfti einnig að ígrunda hvernig ég birtist
öðrum. Í dagbókarskrifum mínum skoðaði ég mig sem stjórnanda, leiðtoga og
samstarfsaðila. Ég nýtti mér einnig vinafundina þar sem ég ræddi mistök mín, það sem
vel gekk og þá reynslu og nám sem ég öðlaðist með samskiptum mínum við kennara og
meðstjórnanda.

4.4.1 Reynsluleysi
Í október velti ég fyrir mér reynsluleysi mínu sem stjórnanda og óöryggi mínu. Ég skráði
hjá mér í dagbókina í október:
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Ég hef lært mikið síðustu mánuði. Allt sem ég var búin að lesa og ákveða –
skrifa um og ímynda mér – er auðveldara á blaði en í framkvæmd! Gott
dæmi: Við vildum ekki skipulag – allir áttu að falla inn í tempó – ná
púlsinum – En Halló!! Þetta er ný stofnun, ekkert er mótað og engar reglur
eða svona gerum við!
Ég var einnig með skýra mynd af því að ég skyldi ekki láta undan þrýstingi sem
stjórnandi heldur einbeita mér að því sem máli skiptir, ekki slökkva litla elda, festast í
afleysingum og bjarga líðandi stund án þess að ígrunda áhrifin sem það gæti haft til
framtíðar. Í dagbókarfærslu minni í október kemur fram að ég brást öðruvísi við en ég
hafði ætlað mér:
Oft hef ég hneykslast á því fólki eða réttara sagt skólastjórnendum sem reyna
ekki að skoða og/eða rýna í heildarmyndina! Ég hef fussað og sveiað yfir því
að það/þeir skuli stöðugt bregðast við með því að slökkva elda! Ótrúlegt en
satt að þegar ég stóð frammi fyrir þessu eða svipuðu vandamáli þá brást ég
eins við! Kannski var það reynsluleysi og þ.a.l. óöryggi sem gerði það að
verkum – hver veit?
Ég sé í annarri dagbókarfærslu hjá mér í febrúar að ég velti aftur fyrir mér
reynsluleysi mínu og í raun þekkingarleysi gagnvart stjórnunarstarfinu:
Hver voru viðhorf mín áður en ég hóf starf sem leikskólastjóri? Við Elsa
höfum oft rætt þetta hvað við höfum þurft að éta ofan í okkur fullyrðingar
okkar! Ég verð að viðurkenna að ég skildi ekki hvers vegna leikskólastjórar
gátu ekki einbeitt sér að starfinu, tekið á málunum, ekki bara verið að
slökkva elda! „Ó man“ hvað ég hef slökkt þá marga, þ,e. litlu eldana en hef
ekki haft verkfæri eða úrræði til að takast á við stærri elda! Ég veit um svo
margt sem ég hefði átt að gera öðruvísi eins og t.d. samskipti mín við
samstarfsfólk, þegar ég hef sýnt of mikið [tilfinningar] en ég læri og ég trúi
því að við séum að byggja upp öflugt samfélag sem einkennist af lýðræði,
samvinnu, umhyggju, virðingu og mannsýn.

4.4.2 Tilfinningar
Sem stjórnandi á fyrsta starfsári var margt sem kom mér á óvart í starfsmannahaldi. Ég
hafði ekki áttað mig á hversu erfiður línudansinn er í mannlegum samskiptum. Þótt ég
hefði reynslu af því að vera deildarstjóri þá er það mjög ólíkt hlutverki leikskólastjóra. Ég
þurfti að vera í stöðugri naflaskoðun og rýna í samskipti mín og annarra. Ég sveiflaðist
tilfinningalega eftir aðstæðum, upplifði bæði ótta og gleði, fann stundum fyrir ólgandi
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reiði en stuttu seinna lyftist skýið og ég varð hamingjusöm og fær í festan sjó. Í
dagbókarfærslu frá október skrifa ég:
Allt í einu sá ég myndrænt fyrir mér: Mig sem fíl - að stíga á tærnar á hinum.
Óörugg, fyrirferðamikil, lífsglöð, hugmyndarík en um leið ólæs á smáatriði.
Verð að huga betur að umhverfi mínu, lesa betur í aðstæður og stíga varlega
niður.
Í febrúar velti ég fyrir mér hvernig tilfinningagreindur leiðtogi væri og hvort ég gæti
samsamað mig slíkum leiðtoga:
Og já á sumum sviðum og kannski öllum þó að ég bregðist ekki alltaf við
eins og skólabókardæmi um mjög tilfinningagreinda manneskju. Ég er
uppstökk, skapmikil en líka brosmild, hugmyndarík, góð manneskja – allt
þetta birtist í minni stjórnun.
Á starfsmannafundi í nóvember upplifði ég mikla gleði þegar starfsfólk vann verkefni
um skólamenningu. Ég var ánægð, gekk á milli og spjallaði við fólkið. Ég skrifaði seinna
um kvöldið í dagbókina:
Vinnan var skemmtileg og fólkinu fannst gaman að bera saman svör hópanna
tveggja. Ég var svo glöð að gegnumgangandi var talað um samvinnu,
umhyggju, virðingu og samræðu ... Mér leið vel á meðan vinnunni stóð,
fannst gaman að hlusta á fólkið, ganga á milli, spjalla og heyra þessa djúpu
samræðu sem er að verða hluti af starfsaðferðum okkar.

4.4.3 Siðferði
Ég ræddi um það á vinafundi í október að grunnurinn að öllu væri það siðferði sem við
hefðum og hvernig og hvort við næðum að lyfta hlutunum á hærra plan. Einnig velti ég
því fyrir mér að það væri eitt að lesa og tala um hlutina en annað að koma þeim í
framkvæmd. Það væri í raun mun erfiðara en ég hefði ímyndað mér, sérstaklega þar sem
við á Bjarma hefðum lagt áherslu á að vinna lýðræðislega og ræða saman um hlutina og
þær ákvarðanir sem væru teknar. Slíkir starfshættir væru tímafrekir og oft örlaði á þeirri
löngun að taka einræðislegar ákvarðanir til að koma hlutunum rétt og örugglega í
framkvæmd þegar okkur greindi á. Það voru nokkrar aðstæður þar sem ég fann fyrir
sterkri löngun til að koma minni sýn og skoðun í gegn og í einni dagbókarfærslu velti ég
fyrir mér tilfinningum mínum þegar ég reiddist:
En sem betur fer náði ég að hugsa mig um og og velta því fyrir mér hvort að
þetta sé sú leið sem mig langar að fara [þröngva minni skoðun í gegn] og
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vinna á þennan hátt með starfsfólki? NEI! alls ekki. Nú reynir á mig og ég
verð að endurskoða mig og hugsa mig betur um. Finna leiðir sem eru win –
win.
Í gögnunum mínum sé ég að við Elsa áttum erfitt með að fara inn í hlutverk
stjórnenda og standa frammi fyrir því að taka afgerandi ákvarðanir í upphafi. Ég segi frá
því í viðtali við Sigrúnu og Olgu í lok nóvember:
Í raun má segja að við fórum í öfga [vorum of vægar] og við þurftum að fikra
okkur inn á miðjuna og læra að sumt verðum við að gera og annað sem
samfélagið vinnur úr.
Í mars fórum við Elsa á námskeið um starfsmannamál og við fundum báðar að við
þyrftum að skerpa betur á því vinnusiðferði sem við vildum hafa á Bjarma. Ég skrifaði í
dagbókina:
Ég upplifði það sterkt í dag að það sem hefur skort hjá mér og Elsu er skýr
skilaboð og sýn um hvernig vinnusiðferði eigi að vera á Bjarma. Ég rifjaði
upp hvernig þetta var fyrir áramót þegar einhver kom til okkar og tilkynnti að
viðkomandi þyrfti t.d. að fara í klippingu klukkan 14 en átti að vinna til
klukkan 16. Einhverra hluta vegna sögðum við ekkert, stóðum bara og
göptum. Við vorum óöruggar. ... Líklega upplifðum við það báðar í dag að
við munum skýra sýnina okkar til að hún tengist betur siðferði Bjarma.
Þegar rýnihópurinn hittist í lok júní ræddum við um mikilvægi þess að setja ramma og
gefa skýr skilaboð. Hópurinn var sammála því að slíkur rammi veitti öryggi og
auðveldaði fólki að lesa í kringumstæður, þá vissu starfsmenn hvaða væntingar
stjórnendur hefðu til þeirra. Kennarar Bjarma, sem voru á fundinum, voru sammála
þessu. Við Elsa sögðum þeim að hugmyndin að starfsmannahandbókinni hefði einnig
kviknað um þetta leyti. Á sama tíma voru kennarar að kalla eftir því að þeir starfshættir
sem við værum að innleiða yrðu festir í sessi þannig að við gætum unnið áfram með það
sem komið væri.

4.4.4 Hindranir
Rétt eins og við Elsa upplifðum sem stjórnendur þá kom þreyta í kennarana yfir veturinn.
Við Elsa ræddum stundum um hvort það sem við værum að gera, þ.e. að vinna sem
stjórnendur í nýjum skóla og byggja um leið upp lærdómssamfélag, þar sem við lögðum
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áherslu á samræður og lýðræðisleg vinnubrögð, væri þess virði fyrir andlega heilsu okkar.
Starf stjórnenda væri krefjandi og vinnubrögð, sem við værum að innleiða, væru tímafrek
og krefðust þess að við ígrunduðum og fyndum í sameiningu lausnir og leiðir að
úrræðum. Við komumst þó ávallt að þeirri niðurstöðu að þessi leið, sem við höfðum
valið, væri þess virði. Á sama tíma og við innleiddum þessa starfshætti voru sviptingar í
starfsmannamálum, fólk veiktist, starfsmaður hætti og annar fór í veikindaleyfi og
ákveðið var að bíða rúma tvo mánuði eftir öðrum kennara. Kreppan skall á samfélaginu
og hafði áhrif á okkur, foreldra og börnin. Auk þess voru börnin veik og komu stundum
illa upplögð til okkar í leikskólann sem hafði áhrif á starf okkar með þeim.
Hópurinn var ekki alltaf sammála um þær hindranir sem mættu okkur. Sigrún ræddi
um mikilvægi þess að geta verið heiðarlegur og geta rætt tilfinningar sínar. Hún sagðist
finna að hún geti rætt um líðan sína og tilfinningar við samstarfsfólkið:
Þess vegna finnst mér svona mikilvæg þessi opna umræða, því að ef hún er
ekki til staðar þá er þetta bara „fake“. Þá eru bara allir að þykjast vera bara
ánægðir og en maður verður þá að þora að tala um hlutina eins og á þessum
hádegisfundum hérna og svona sem eru svo mikilvægir. Bara um þessu
daglegu samskipti.
Sigrún velti fyrir sér þeim hindrunum sem hún upplifði yfir veturinn og hún sagði:
Mér finnst ég alltaf koma að því sama með ef það eru hindranir. Að það sé þá
bara álag eða að maður einhvern veginn nái ekki utan um hlutina sko. Þá
upplifi ég meira bara að ég er að passa. ... Gæsla. Ef maður nær ekki þessu
fræðilega kennarastarfi inn sko að maður þarf alltaf að passa að ekkert fari
úrskeiðis. Engin slasi sig. ... Bara heilmikið álag og fólk alveg segir og er
búið að tala um það sko. Held allir. ... Held að fólk sé orðið dálítið þreytt já.
Sigrún ræddi áfram um álagið sem hún hafði fundið fyrir um veturinn og hún sagði frá
upplifun sinni þegar það kom afleysingamanneskja inn á deild vegna veikinda og einnig
vegna þess að það var verið að bíða eftir kennara:
Það er alltaf þegar það kemur afleysing, það er alltaf álag. Það vantar fasta ...
Þannig ruglast það mikið og þá fer að vera tendens að vera ekki lengur,
hreyfing, tónlist og þá fer þetta að vera bara svolítið einhvern veginn. Það
gerist bara. ... Ef maður hugsar mikið áreiti og fólk er þreytt þá er bara minni
orka til þess að framkvæma eitthvað flott faglegt starf.
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Kreppa
Á sama tíma og við vorum að hefja okkar fyrsta starfsár skall á bankakreppa. Vissulega
hafði það áhrif á okkur sem störfuðum á Bjarma, sumir foreldrar misstu atvinnuna og
einhverjir urðu að segja upp plássinu hjá okkur.
Í byrjun október vorum við Elsa á fundi með foreldraráði, þetta var nokkrum dögum
eftir að bankarnir hrundu og hafði það sterk áhrif á alla sem sátu fundinn. Ég skrifa hjá
mér í dagbókina um kvöldið:
Það er ástand í samfélaginu okkar og fundurinn bar keim af því. Ákveðið var
að vera ekki með neinar uppákomur sem kosta peninga. Við fundum að allir
hafa áhyggjur varðandi óvissuna. Ég finn að þetta ástand hefur áhrif á okkur
öll sem að skólasamfélaginu koma! Áhyggjur af framtíð þjóðarinnar setur
mark sitt á okkur.
Sigrún ræddi um það í viðtali í maí að sér hefði fundist erfitt þegar álagið vegna
veikinda og fleira hafði áhrif á skólasamfélagið en hún ræðir einnig um að „kreppan“ hafi
haft áhrif á samfélagið:
Svo fyrir utan allt annað þá er þessi vetur búinn að vera rosalega erfiður fyrir
fólk bara á Íslandi. Það er bara búið að bætast ofan á allt. Það bara hefur,
hefur áhrif. Bara á andlega líðan fólks og líkamann, þeir sem eru undir
andlegu álagi þeir veikjast frekar eða verða þreyttir, slappir og orkulitlir.
Þetta spilar allt inn í. Maður verður að vera meðvitaður um það. Það fer
ekkert þótt að maður vilji ekki sjá það sko. Það er þarna og maður þarf
einhvern veginn að mæta því.

4.4.5 Lýðræðislegir stjórnunarhættir
Í verkefni sem unnið var í nóvember um menningu skólans kom fram að það sem
einkenndi vinnubrögð stjórnenda skólans væri fyrst og fremst hvatning til góðrar
samvinnu og áhersla á lýðræði. Einnig kom fram að stjórnendur veittu samstarfsfólki
verkfæri til að vinna með. Hvatning til að hugsa dýpra væri þáttur sem væri ríkjandi í
stjórnunarstíl okkar og áhugi stjórnenda á sýninni og starfinu. Stjórnendur væru sýnilegir
og ynnu með kennurum, þeir væru „á gólfinu“ eins og kom fram í verkefnavinnunni.
Katrín og Soffía nefndu í viðtali í desember að þær teldu að stjórnendur hefðu verið
skýrir í upphafi og lagt línurnar að starfsháttum. Þegar þær komu til starfa fannst þeim
fullt af grunnþáttum þegar vera til staðar og greinilegt að stjórnendur hefðu unnið
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vinnuna sína. Það sem þeim fannst mest áberandi var að við höfðum lagt grunninn að
afslöppuðu umhverfi þar sem áhersla var lögð á að leysa hlutina strax.
Í verkefni um dreifða forystu, sem kennarar unnu í maí, sögðu Sigrún og Jóhanna að
þær teldu að stjórnendur skólans hefðu lagt áherslu á lýðræðislega stjórnunarhætti þar
sem kennarar gætu náð fram breytingum með rökfærslu. Þær sögðu einnig að stjórnendur
hvettu til gagnrýnnar hugsunar og fræðilegra umræðna og umfram allt væri lögð áhersla á
að vinna í lausnum. Sóley og Ósk tóku undir þetta og sögðu að það væri hugsað í
lausnum þar sem jákvæð gagnrýni væri höfð að leiðarljósi og allir legðu sig fram um að
hugsa hvernig er hægt að gera betur.
Þegar Sigrún og Olga voru spurðar um starfshætti stjórnenda í viðtali í maí sagði
Sigrún:
Það er það sem er svo gott að ábyrgðin er á okkur sjálfum. Það er mjög gott.
Mér finnst það skipta mjög miklu máli. Og líka það að þið takið ykkur ekkert
allt of alvarlega ... þegar fólk gerir mistök eða rekur sig á eða eitthvað, þá er
leitað lausna. Lausnamiðuð stjórnun. Það er mikilvægt, eitthvað er búið og
gert en nú breytum við því. Þetta gerist ekki aftur við lögum þetta bara. Að
halda áfram ekki að festast í einhverju gömlu. Eða einhverjum mistökum.
Ég spurði Lísu og Ólöfu um það sama í viðtali sem ég tók við þær í maí. Ólöf sagðist
finna að það væri mikið traust á milli kennara og stjórnenda. Ég spurði Lísu hvort hún
fyndi fyrir óöryggi gagnvart mér og Elsu þar sem við værum stjórnendur. Hún sagði:
„Ekkert þannig þú veist.“ Hún heldur áfram:
Maður samt, þú veist, ég veit ekki hvort það sé bara ég en maður reynir
ósjálfrátt ... einhvern veginn að fylgja ykkur. Þú veist, er það ekki bara
eðlilegt?
Ég spurði Lísu hvort hún ætti við að fylgja hugmyndum okkar Elsu og hún játaði því.
Ég sagði: „Jú, en samt erum við að kalla eftir ykkar skoðun.“ Lísa tók undir það og
sagðist reyna að hafa gagnrýna hugsun, Ólöf sagði: „Auðvitað fylgir maður eftir ef maður
er sammála því.“
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4.4.6 Leiðtogar
Til að virkja sýnina og gera hana að veruleika var enginn deildarstjóri á Bjarma heldur
var lögð áhersla á dreifða forystu og dreifða ábyrgð. Eins og gefur að skilja tók það tíma
fyrir okkur að innleiða þessa starfshætti og festa þá í skólamenningu okkar.
Í viðtali sem ég tók við Perlu og Jóhönnu í maí ræddi Perla um stærð skólans (sem er
einnar deildar) og möguleikann á þátttöku:
Ég var smá hrædd við að fara að vinna á svona litlum vinnustað, ég hélt að
það kannski hentaði mér ekki. Og svo upplifði ég bara þveröfugt að það
hentaði mér mjög vel. Vegna þess að maður verður miklu meiri hluti af
staðnum. Vegna þess að þetta er allt, allt öðruvísi en ég átti von á. Ég hef
unnið í litlum leikskóla og mér fannst það vera of lítill vinnustaður og ég
færði mig og kunni betur við það. En í raun upplifi ég þetta [hér á Bjarma]
sem stærra samfélag en stór leikskóli. Í stórum leikskóla þá er maður bara á
deildinni í raun. ... Svo þetta hefur komið mér á óvart, að þetta er í raun
öfugt. Mitt vinnusvæði er stærra hér en þegar ég var á stórum leikskóla.
Þannig get ég upplifað og kynnst einhverju sem ég hef sagt, nei ég vil ekki
vinna á svona vinnustað, ha, svo er það bara allt öðruvísi. Það er náttúrlega
jákvætt líka.
Það hentar mér betur og er miklu meira en að vera í stórum [leikskóla].
Maður er miklu meiri þátttakandi í öllu starfinu þótt maður sé deildarstjóri í
stórum leikskóla. Þá ertu samt ekki, þá er leikskólastjórinn,
aðstoðarleikskólastjórinn og þótt maður sé á deildastjórafundum þá finnst
mér samt að þetta gefi mér meira frelsi.
Í byrjun maí unnum við verkefni til að skilgreina betur hvað fælist í dreifðri ábyrgð og
dreifðri forystu og einnig til að skerpa á sameiginlegum skilningi á slíku. Í
starfsmannahandbók Bjarma unnum við í sameiningu klausu um þessa þætti og þar
stendur:
Á Bjarma er enginn deildarstjóri og er lögð áhersla á að vera með dreifða
forystu og dreifða ábyrgð. Starfsmenn bera ábyrgð á því sem gert er á
deildinni og deila hlutverkum á milli sín.
Kennarahópurinn vinnur náið saman og viljum við efla alla til að koma
skoðunum sínum á framfæri. Áður en farið er í framkvæmdir eru allir spurðir
álits og hvattir til að mynda sér skoðun um tiltekna framkvæmd.
Gott er að hafa það í huga að um leið og forysta er tekin, öxlum við ábyrgð.
Til að við getum unnið með dreifða forystu og dreifða ábyrgð verðum við að
treysta samstarfsfólki okkar og um leið hafa trú á okkar eigin hæfni. Traust er
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grundvallar forsenda þess að við getum unnið náið saman og byggt upp
samfélag þar sem umhyggja og virðing er höfð að leiðarljósi.
Ég spurði Lísu og Ólöfu í viðtali í maí hvernig þær teldu að dreifð ábyrgð og dreifð
forysta hefðu orðið að veruleika í starfsháttum okkar og þær töldu að það væri með því að
kennarar þyrftu að axla ábyrgð. Ólöf ræddi um hversu mikilvægt það hefði verið að
stjórnendur leyfðu kennurum að reyna eigin leiðir og hvettu þá um leið að velja sjálfir
lausn þegar þeir stóðu frammi fyrir erfiðum ákvörðunum.
Þegar Lísa og Ólöf voru spurðar hvernig þær hefðu fengið tækifæri til þátttöku og
ákvarðanatöku í uppbyggingu starfshátta sagði Ólöf: „Með dreifðri forystu og dreifðri
ábyrgð og opnu umræðunni, það er bara það.“ Lísa tók undir þetta og sagðist hafa þá
tilfinningu að það væri eiginlega allt borið undir starfsmenn og með því fengju þeir
tækifæri til að bera ábyrgð og hafa áhrif á ferlið.
Ég spurði Perlu og Jóhönnu í viðtali í maí hvernig þeim fyndist okkur hafa tekist að
skilgreina hugtökin dreifð ábyrgð og dreifð forysta og Perla svaraði:
Ég held að allir fundirnir þar sem við höfum rætt saman hafi haft áhrif á að
við einmitt höfum sömu sýn. Tölum sama tungumál í raun þótt að maður
kunni ekki að tjá sig með orðum. Þá höfum við samt sömu hugmyndir um
það.
Ákveðið var að skerpa betur á skilgreiningu skólasamfélagsins á hugtökunum dreifð
forysta og dreifð ábyrgð og var kennarahópnum skipt í tvennt og verkefni lagt fyrir
kennara í maí. Ósk, Ólöf, Sigrún og Jóhanna veltu fyrir sér starfsháttum sem einkenndu
dreifða forystu og áttu að lýsa hvernig hún birtist í skólanum okkar:
Frelsi og sveigjanleiki til þess að framkvæma það sem hentar hverju sinni.
Ekki bundin af stífum ramma ... opið og frjálst.
Þegar þær veltu fyrir sér hugtakinu „forysta“ skrifuðu þær:
Hvað er forysta? Sá sem tekur sjálfur af skarið í að framkvæma og nær að
smita aðra með sér. Tengist persónuleika hvaða áhrif hann hefur á hópinn.
Þær veltu einnig fyrir sér verkaskiptingu og sögðu að slík skipting væri ekki til staðar
„heldur treystum við að tekið sé af skarið við úrlausn verkefna.“
Þær voru beðnar um að lýsa hvernig kennarahópurinn mótaði starfsaðferðirnar sem
einkenna dreifða forystu:
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Meðvituð um ábyrgð okkar allra og skyldur. Umhyggja hvert fyrir öðru.
Opin umræða – virkar samræður. Fljótandi dagskipulag og því er auðvelt að
breyta eftir aðstæðum. Einnig er deilt út hlutverkum, þ.e. hver og einn er
ábyrgur fyrir einhverju sviði, sbr. tónlist, myndlist, hreyfingu og fær hina
með sér.
Þær veltu einnig fyrir sér hvernig þeim tókst að innleiða þessa starfshætti og hvað
einkenndi vinnubrögð kennara:
Með samræðum, málin krufin og með opnum huga. Sýn skólans er Reggio
Emilia, eltum barnið. Frjálsræðið í dagskránni byggir á sýn skólans. Dreifða
forystan tengist sýninni. Lýðræðið sterkt meðal barna og starfsmanna.
Menningin er rólegt og umhyggjusamt umhverfi. Virðing, samvinna,
lýðræðishugsun og greindirnar mikið ræddar.
Perla, Olga, Björk, Lísa og Sóley unnu með hugtakið „dreifð ábyrgð“. Þær áttu að
lýsa á hvaða hátt dreifð ábyrgð birtist í skólanum:
Það er enginn deildarstjóri, við berum allar jafna ábyrgð á verkefnum
dagsins, allir taka jafnan þátt í öllum verkefnum og eru meðvitaðir um það
sem þarf að gera. ... Við höfum sleppt öllum listum [t.d. listi um hver eigi að
þrífa] og plönum um hver beri ábyrgð á öllu. Gallinn á þessu er að sumt hefur
orðið útundan, stundum heldur fólk að aðrir séu að gera hlutina eða
einstaklingar taka að sér ákveðin verkefni og festast kannski í þeim. Ráð gæti
verið að koma upp tékklista.
Þær veltu einnig fyrir sér að það væri ákveðin áhætta fólgin í dreifðri ábyrgð þar sem
að slík ábyrgð gæti þróast í enga ábyrgð.
Þær voru beðnar um að velta fyrir sér hvaða starfshættir einkenndust af dreifðri
ábyrgð:
Þó við berum allar jafna ábyrgð á praktískum hlutum – þá höfum við okkar
lykilbörn sem við berum sérstaka ábyrgð á – þrátt fyrir það eru öll börnin
okkar börn og við erum ekki of fastar í okkar hópum. Auk þess höfum við
allar okkar sterku hliðar sem við reynum að miðla til hinna.
Þegar þær veltu fyrir sér, með tilliti til ábyrgðar, hvað einkenndi vinnubrögð kennara
til að skapa þá menningu sem yrði að veruleika skrifuðu þær:
Umræður/samræður – tími til ígrundunar þó að sá tími virðist aldrei nógur.
Frábært starfsfólk, góður vinnuandi, virðing fyrir samstarfsfólki, traust og
jákvæðni.
Þær veltu einnig fyrir sér hvað einkenndi vinnubrögð stjórnenda varðandi dreifða
ábyrgð skrifuðu þær:
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Þær eiga auðvelt með að fá fólk með sér. Þær hvetja okkur til að taka ábyrgð
á starfinu og hvetja okkur til samræðna og ígrundunar. Þær eru virkar í því að
skapa góðan vinnuanda með alls kyns uppákomum og súkkulaði.

4.5

Samantekt

Hér er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar sýna að til þess að byggja
upp lærdómssamfélag, þar sem áhersla er lögð á umhyggju, virðingu, starfsþróun kennara
og dreifða forystu, þarf að huga að ýmsum þáttum. Það kom fram að traust er mikilvægur
þáttur í ferlinu og nauðsynlegt er að gefa tíma til að byggja upp gagnkvæmt traust milli
allra sem að skólasamfélaginu koma. Því verður einnig að huga að gildum samfélagsins
og mikilvægi þess að allir átti sig á þeim og séu þátttakendur í að móta sameiginleg gildi
og framtíðarsýn. Þátttakendur í rannsókninni ræddu mikilvægi þess að finna að þátttaka
þeirra skipti máli og að tekið væri tillit til þeirra við uppbyggingu starfshátta og
skólamenningar.
Í niðurstöðunum kom einnig fram að samræða væri stór þáttur í innleiðingu
starfsháttanna. Kennarar töldu að með því að ræða saman og ígrunda starfið, tilfinningar
og gildi, væri verið að efla starfsþroska þeirra um leið og þeir fyndu að þeir væru hluti af
stærri heild.
Það kom einnig fram í niðurstöðunum að með því að nýta skólagreindirnar sem
verkferla væri um leið verið að innleiða starfshætti lærdómssamfélags. Með því að
skilgreina greindirnar gafst kennurum færi á að spegla daglega starfshætti sem oft eru
ekki ræddir heldur verða hluti af þögulli þekkingu eða eitthvað sem er gert án
umhugsunar. Kennurum þótti gott að átta sig á samspili greindanna og finna um leið
tengingu þeirra við eigið starf og skólasamfélag.
Í niðurstöðunum kom einnig í ljós að með því að innleiða dreifða forystu fengu
kennarar fleiri tækifæri til þátttöku og töldu þeir að flest mikilvæg mál væru borin undir
þá áður en endanleg ákvörðun væri tekin. Einnig kom fram í niðurstöðunum að
stjórnendur nýttu sér lýðræðislega- og lausnamiðaða stjórnunarhætti, sem átti vel við
innleiðingu dreifðrar forystu.
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5 Umræður
Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og settar í fræðilegt
samhengi. Niðurstöðurnar verða skoðaðar út frá rannsóknarspurningunum.
Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig hægt væri að byggja upp
lærdómssamfélag sem starfar í anda Reggio Emilia, með því að innleiða skólagreindir
MacGilchrist og félaga. Einnig vildi ég rannsaka mig sem stjórnanda og auka við
þekkingu mína á forystu og stjórnun.
Umræðurnar eru byggðar upp á þann veg að í fyrsta hluta fjalla ég um uppbyggingu
greindanna í skólanum, hvernig þær nýttust til að innleiða starfshætti Reggio Emilia, ég
skoða uppbyggingu sýnarinnar og mikilvægi traustsins. Í öðrum hluta fjalla ég um þær
spurningar sem lúta að forystunni og skólastjórnun.

5.1

Uppbygging lærdómssamfélags sem einkennist af
skólagreindum

Hér verður leitast við að svara spurningunni: Hvernig hentar líkan MacGilchrist og
félaga að skólagreindum til að byggja upp lærdómssamfélag í anda Reggio Emilia í
leikskóla? Til umfjöllunar verður annars vegar sá þáttur er snýr að skólagreindunum sex
er voru innleiddar í skólastarfið og hins vegar traust.

5.1.1 Traust
Kennarar töldu að traust væri stór þáttur í þeim starfsháttum og menningu sem einkenndi
starfið á Bjarma. Þeim fannst traustið sem stjórnendur sýndu þeim mikilvægur þáttur í
uppbyggingu starfsþroska og liðsheildinni. Þeir töldu að með því að finna fyrir trausti
efldust þeir sem fagaðilar, því að með traustinu kom frelsið og frelsinu fylgdi ábyrgð.
Barth telur að samskipti skólastjóra og kennara leggi grunninn að öðrum samskiptum. Ef
samskiptin einkennast af hjálpsemi, stuðningi, trausti og miðlun þekkingar þá munu
samskipti við aðra einnig verða þannig. Þetta hefur því keðjuverkandi áhrif og þessir
þættir verða birtingarform menningarinnar (Barth, 1990, bls. 16–18). Ég hafði sjálf
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fundið að traust væri ein af grunnforsendum þess að byggja upp samfélag sem lærir, því
að með traustinu kæmi svo margt annað sem gerði það að verkum að starfsfólk, börn og
foreldrar yrðu öruggari í umhverfinu og fyrir vikið yrðu samskiptin betri. Kennararnir
ræddu einnig um mikilvægi traustsins og töldu að það efldi þá sem fagaðila að bera
ábyrgð á eigin vinnubrögðum. Mæðurnar María og Kristín fjölluðu enn fremur um
þennan þátt þar sem þær ræddu um mikilvægi þess að geta treyst kennurum fyrir
börnunum sínum, vita það að þau eru í öruggum höndum. Þeim fannst það einkennandi
fyrir kennarana að sýna virðingu og traust til foreldra, þ.e. að þeir tryðu því að foreldrar
bæru hag barnsins fyrir brjósti og leyfðu þeim að vera þátttakendur í skólagöngu
barnsins. Harris og Lambert segja að skólasamfélag sem setur þætti eins og samvinnu,
traust og samvirka fagmennsku á oddinn og leggur áherslu á nám og kennslu sé líklegt til
að vinna að öflugri skólaþróun (Harris og Lambert, 2003, bls. 14–17).
Traustið byggðist ekki upp á einum degi og það komu augnablik þar sem þyrmdi yfir
fólk, því fannst of mikil óreiða og skipulagsleysi auk þess sem þreyta og óöryggi gerði
vart við sig. Það kom fram í viðtali við Sigrúnu í maí að hún taldi það mikilvægt að geta
verið heiðarleg og opinská um tilfinningar sínar. Hún taldi að væri opin umræða og góð
samskipti ekki til staðar þá væri allt „fake“ eins og hún orðaði það, allir að þykjast vera
ánægðir en engin sannleikur á bakvið. Hún sagði að hádegisfundirnir sem haldnir væru
einu sinni í viku væru stór þáttur í uppbyggingu trausts og samskipta. Senge (2006) og
Nieto (2009) fjalla bæði um mikilvægi traustsins og þá færni sem hópurinn nær með
traustinu. Þau halda því fram að þegar traustið er komið þá eflist hópurinn og námshæfni
skólasamfélagsins verði betri. Námshæfnin felst í samvinnu og samræðum. Því verður að
huga að tækifærum til samræðustunda, þar sem hópurinn hittist og eflist í færni sinni til
að dýpka sig í samræðum. Á þennan máta eflist færni hópsins til að skilja og skilgreina
orðræðu skólans. Fullan (Fullan, 2001, bls. 5, 41) ræðir um mikilvægi þess að leiðtogar
skilji og þekki breytingarferlið til að geta stutt við ferlið og áttað sig á þeim tilfinningum
sem upp kunna að koma. Leiðtoginn er mikilvægur hlekkur í ferlinu og hans hlutverk
felst m.a. í því að styðja við fólkið, byggja upp tengsl, fylla upp í og laga sprungur ef
einhverjar eru; með öðrum orðum styður hann við þroskaferli starfsfólksins. Þættir sem
eru mikilvægir í fari leiðtogans eru áhugi, skýr sýn, trú á eigin getu og bjartsýni (Nieto,
2009, bls. 11; Senge, 2006, bls. 240–242).
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5.1.2 Sýn Bjarma
Þegar hefja á undirbúning að mótun lærdómssamfélags verður að ígrunda hver sýn
starfsmanna er á lífið og skólastarfið. Mikilvægt er að allir átti sig á eigin gildum og hvað
þarf að setja í forgang. Gildin endurspeglast í starfinu og væntingum til annarra (Campell,
2003, bls. 9; MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 112).
Eins og kemur fram í niðurstöðunum var lögð áhersla á að kennararnir sameinuðust
um starfshætti og gildi. Í bók þeirra MacGilchrist og félaga kemur fram að með því móti
endurspegli gildismat og sýn skólans þá siðferðis- og heimspekigreind sem
skólasamfélagið býr yfir. Greindirnar samtvinnast og eru það sem mætti kallast hið
óáþreifanlega en þó það sem við finnum mest fyrir, þ.e. sýnin, menningin og orðræða
skólans. Sýnin leiðir skólasamfélagið áfram. Skóli sem þekkir gildi sín veit í hvaða takti
hjartað slær (MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 112; Schaps, 2003, bls. 31–33).
Í niðurstöðunum kemur í ljós að áhersla var lögð á að byggja upp sameiginlega sýn
sem endurspeglaði starfsaðferðir Reggio Emilia. Nálgunin var sú að barnið væri í
brennidepli og umhverfis það væru hugtök sem væru búin að ná fótfestu í orðræðu og
menningu skólans. Myndin hér fyrir neðan sýnir sýn skólans á myndrænan hátt:

Mynd 3 Skólagreindir
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Senge segir að sameiginleg sýn sé hreyfiafl sem getur komið miklu af stað og hann
telur að hópur, sem finnur að hann getur byggt upp sameiginleg markmið og hefur sömu
gildi, geti í sameiningu byggt upp lærdómssamfélag. Í niðurstöðunum má finna
samsvörun við þessa lýsingu Senge; kennarar töldu það vera mikilvægan þátt í ferlinu að
sameinast um sýnina og átta sig á því hvert hópurinn stefndi. Eins og Senge segir þá er
sýnin það sterkt afl að hún hjálpar hópnum að setja einbeitingu og orku í lærdóminn.
Hópur sem hefur trú á sýninni er sterkt afl og til að geta byggt upp sýnina verður hann að
trúa því að hægt sé að hafa áhrif á framtíðina (Senge, 2006, bls. 192–215).

5.1.3 Skólagreindir
Í viðtölunum og verkefnavinnu kennara kom fram að skilgreiningar okkar á
skólagreindunum hjálpuðu okkur að skerpa sýn okkar, koma orðum að hugsunum og
þjálfa okkur í ígrundandi vinnubrögðum. Þegar byggja á upp lærdómssamfélag verður að
huga að mörgum þáttum, þ.á.m. námi kennara og nemenda (MacGilchrist o.fl., 2004, bls.
110–111). Þessir þættir endurspeglast í niðurstöðum rannsóknarinnar, kennarar töldu sig
hafa lært mikið á þessu skólaári og um leið sáu þeir, þegar þeir rýndu í eigið starf, að það
skilaði sér í bættu námsumhverfi til barnanna. Foreldrar fundu einnig fyrir námsáhuga
kennara sem þeir töldu fléttast inn í starfið með börnunum.
Skólagreindirnar eru vel til þess fallnar að styðjast við og nota sem verkferla þegar
verið er að innleiða starfshætti samfélags sem lærir. Greindirnar eru samtvinnaðar þó þær
séu sjálfstæðar. Það má segja að skólagreindirnar séu samansafn af hæfileikum
einstaklinganna og færni samfélagsins sem stjórnendur geta hlúð að og þróað til að efla
skólasamfélagið (MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 109–111).

Siðferðis- og heimspekigreind
Þegar skilgreining okkar á Bjarma á siðferðisgreind er skoðuð kemur í ljós að gildi
skólasamfélagsins á Bjarma felast í umhyggju og virðingu sem endurspeglast í umhverfi,
öryggi og námstækifærum barna og fullorðinna. Einnig kemur fram að kennarar leitast
við að sýna tillitsemi og koma til móts við þarfir einstaklingsins, þó með það í huga að
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hann sé hluti af stærri heild. Hugtökin sanngirni og réttlæti eru höfð að leiðarljósi í starfi
og samskiptum innan skólans. Í viðtölum við teymin komu þessir þættir einnig í ljós og
töldu flestir kennarar að einstaklingurinn væri í fyrirrúmi og að hlustað væri á þarfir og
rýnt í áhugasvið nemenda. Mæðurnar Kristín og María voru sammála þessu og sögðust
finna að barnið þeirra væri ekki eingöngu hluti af hópnum heldur einstaklingur innan
hans. Í niðurstöðunum kemur fram að starfsumhverfið, þ.e. dagskipulagið og námskráin,
er fljótandi til að mæta þörfum nemenda, starfsmanna og foreldra. Siðferðis- og
heimspekigreindin endurspegla viðhorf starfsmanna og gildi. Með því að rýna í skoðanir
sínar og velta fyrir sér hvaða hlutverki þeir telja skólann gegna, hvaða augum þeir líta
jafnrétti, virðingu og umhyggju til annarra og lýðræðishugsun, eru þeir bæði að vinna
með siðferðis- og heimspekigreindina (MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 112–118; Rinaldi,
2006, bls. 89–96; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 75–78). Allir þessir þættir birtast í
niðurstöðum rannsóknarinnar og komu sterkt fram í skilgreiningu okkar á þessum
tveimur greindum.
Hugtökin sem birtast í sýn skólans voru rædd og ígrunduð, kennarar voru sammála
um að það reyndi á þá að ígrunda og fara í djúpar samræður. Einhverjir höfðu ekki reynt
slík vinnubrögð áður en töldu það hafa verið gott, eftir á að hyggja, að rýna í eigið starf,
sýn og gildi. Skólasamfélag sem býr yfir sterkri heimspekigreind hefur það einkenni að
starfsmenn kafa undir yfirborðið og rýna í skoðanir sínar og tilfinningar. Einnig leitast
þeir við að spyrja spurninga sem eru krefjandi, bæði fyrir þá og skólasamfélagið í heild
(Barth, 2002, bls. 6–11; Fullan, 2007, bls. 23–43). Nærvera faglegs ráðgjafa og
spurningarnar sem komu frá honum reyndist vera vítamínsprauta inn í skólasamfélagið
þar sem samræðan dýpkaði og ígrundunin varð markvissari. Kennarar sem búa yfir
sterkri heimspekigreind leitast við að átta sig á því hvers vegna þeir kenna og læra á
ákveðinn hátt (MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 118–122). Spurningarnar sem Auður, faglegi
ráðgjafinn, setti fram ýttu undir þessa hugsun og meðvitund skólasamfélagsins. Jafnframt
varð það styrkur fyrir samfélagið að ígrunda hugtakið „umhyggja“ og skoða birtingaform
þess á marga vegu. Hugtakið meitlaðist inn í samfélagið og varð stór hluti af sýn,
starfsháttum og orðræðu skólans. Meðlimir samfélags, þar sem greina má
heimspekigreind, temja sér að hlusta hver á annan (Rinaldi, 2006, bls. 65–68; Senge,
2006, bls. 131–135). Með hlustun gefst tækifæri til að efla sig í umhyggju og setja sig í
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spor annarra. Starfsmenn skilja einnig að þeir eru þátttakendur í einhverju sem er mun
stærra en þeir sjálfir og byrja að skynja sig sem hluta af stærri heild (Noddings, 2005, bls.
10; Senge o.fl., 2004, bls. 27–40; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 75–80).

Aðgerðagreind
Í skilgreiningu á aðgerðagreind var lögð áhersla á sýnina og mikilvægi þess að koma
henni í framkvæmd. Sú sýn, sem byggð var upp, var sameiginleg og sterkt afl sem
kennarahópurinn vildi gera að veruleika í starfi. Því töldu þeir það mikilvægt að gera
námsumhverfið þannig að auðvelt væri að hrinda sýn í framkvæmd. MacGilchrist og
félagar fjalla einnig um að til þess að koma sýn skólans í framkvæmd skipti máli að
aðgerðagreindin sé til staðar. Huga þurfi að áætlunum um hvernig eigi að útfæra sýnina.
Einnig fjalla þeir um að tryggja verði hlutverk leiðtoga innan skólans (Fullan, 2002, bls.
16–20; MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 126).
Töluverður tími fór í það að vinna að skipulagi og kom upp sú umræða hvort við
værum að fjarlægjast starfsaðferðir Reggio Emilia með því að skipuleggja starfið.
Niðurstaðan varð sú að skipulagning væri af hinu góða svo framarlega sem hún væri ekki
hamlandi. Í sýninni er áhersla á barnið og að það fái að njóta sín, fái tækifæri til að eflast
sem einstaklingur en um leið að það sé þátttakandi í stærri hópi. Sú leið var valin að gera
dagskipulagið fljótandi í þeim skilningi að áhugasvið barnanna, þroski þeirra, styrkleikar
kennara, veður og fleira hefði áhrif á það námsumhverfi sem boðið væri upp á hverju
sinni. Í niðurstöðunum kemur fram að ein leið til að slíkt gæti orðið að veruleika væri að
leggja áherslu á dreifða ábyrgð og dreifða forystu – á þann hátt gæti sveigjanleikinn og
fjölbreytileikinn fengið að njóta sín. Kennarar áttuðu sig á því að sú lífssýn og viðhorf
sem þeir búa yfir hefur áhrif á umhverfið og þau tækifæri sem börnunum er boðið upp á.
Senge ræðir um mikilvægi þess að starfsmenn búi yfir þeirri hæfni að sjá heildarmyndina
og að allt sem hafi áhrif á ferlið skipti máli í uppbyggingu samfélagsins. Hann leggur
jafnframt áherslu á breytt og opið hugarfar til að byggja upp lærdómssamfélag (Senge,
2006, bls. 6–7).
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Samvirknigreind
Kennarar voru sammála um að unnið væri markvisst með samvinnu, samræður og
hjálpsemi. Þeir töldu að allir innan skólasamfélagsins skiptu máli og ef upp kæmu
vandamál þá talaði fólk sig í gegnum hlutina, bæði það sem gekk vel og það sem gekk
illa. Í niðurstöðunum kemur fram að menning skólans einkennist af lýðræðislegum
vinnubröðum. Áhersla sé á umhyggju og virðingu og ávallt sé reynt að koma til móts við
einstaklinginn en þó með það í huga að hann sé hluti af stærri heild. Samræða sé sú
aðferð sem notuð er til að finna lausnir á málefnum sem koma upp. Unnið sé í teymum
og starfsmannahópurinn líti á sig sem liðsheild. Kennarar töldu að samvinna væri sú
aðferð sem yrði notuð í framtíðinni. Kennarar virtust vera meðvitaðir um að með komu
nýrra starfsmanna, barna og foreldra gætu starfsaðferðir breyst og um leið hefði það áhrif
á menninguna. Kennarar töldu það einkennandi fyrir samvirknigreindina að það væri
samhljómur í samstarfi. Samræður og hlustun væri það sem skilaði bestum árangri. Hér
má glöggt finna samhljóm við umfjöllun margra fræðimanna um samvinnu og
samvirknigreind (Barth, 2006; MacGilchrist o.fl., 2004; Noddings, 2005; Rinaldi, 2006,
bls. 65; Senge o.fl., 2000; Senge, 2006).
Stjórnendur Bjarma lögðu áherslu á að vinna náið með samstarfsfólki sínu og í
niðurstöðunum kom í ljós að sú vinna skilaði árangri. Kennarar töldu að vegna hvatningar
frá stjórnendum til að vera sjálfstæðir hafi fagvitund þeirra aukist. Stjórnandi hefur áhrif á
þá menningu sem myndast og stjórnandi sem er tilbúinn til samvinnu við samstarfsfélaga
sína og sýnir það í verki er líklegur til að ná árangri (Barth, 2006, bls. 8–13). Það getur
verið erfitt að byggja upp slíkt samfélag og það krefst oft breyttrar hugsunar og
starfshátta meðal allra sem að skólasamfélaginu koma (Rinaldi, 2006, bls. 65; Senge o.fl.,
2000, bls. 72–75). Samvinnan er ekki eingöngu milli kennara heldur við fagfólk sem
leitast við að vinna með öðrum kennurum, foreldrum, nemendum og öðrum fagaðilum
(Jón Baldvin Hannesson o.fl., 2002, bls. 13; Noddings, 2005, bls. 13; Trausti
Þorsteinsson, 2003, bls. 196–199).
Í niðurstöðunum kom í ljós að kennarar upplifðu samfélagið sem jafningjasamfélag.
Jóhanna sagðist ekki upplifa sig sem leiðbeinanda og teymisfélagi hennar, Perla,
uppgötvaði allt í einu að hún hafði ekki hugsað um orðið leiðbeinandi þar sem í skólanum
væri ávallt rætt um kennara. Stjórnendur Bjarma ákváðu að allir, sem starfa með
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börnunum, fengju undirbúning þar sem sömu kröfur væru gerðar til kennara hvort sem
þeir væru faglærðir eða ekki. Í niðurstöðunum var þessi ákvörðun rædd sem og kostir
þess að vera ekki með aðskilda fagfundi fyrir faglærða kennara; með því töldu kennarar
að væri verið að efla liðsheildina og námsgetu skólasamfélagsins. Eins og Perla sagði:
Nei, það segir sig sjálft að þau þurfa kannski enn þá meira að fá þessa
fundi, þeir sem ekki hafa þekkinguna fyrir.
Mikilvægt er að huga að því að ef efla á skólasamfélagið og byggja upp sterkt
námssamfélag þá verður að hvetja starfsfólkið til náms og stuðla að upplýsingaflæði á
milli þess. Á þennan hátt styrkist hópurinn og þekking innan hans eykst. Gott er að hafa í
huga að lærdómssamfélagið er í stöðugri þróun og það sem er gott og gilt í dag þarf ekki
að vera það á næsta ári. Hópurinn þarf að virka vel saman ef sýnin á að verða að
veruleika og huga verður að menntun alls starfsfólksins (Elmor, 2002, bls. 24; Nieto,
2009, bls. 11–13).

Tilfinningagreind
Í niðurstöðunum kemur í ljós að áhersla var lögð á opin samskipti, virðingu og
væntumþykju gagnvart öllum sem að skólasamfélaginu koma. Eins og kom fram í
kaflanum um traustið þá tók það tíma að byggja upp traust og því komu þessir þættir ekki
strax inn í samstarfið heldur unnum við markvisst að því að byggja þá upp. Það reyndi á
okkur að innleiða starfshættina og takast á við breytingar og um leið að kynnast og vinna
saman. Oft komu upp tilfinningar eins og óöryggi, reiði, vanmáttur og ótti, allt
tilfinningar sem er eðlilegt að finna fyrir í breytingarferli (Fullan, 2007, bls. 28–29, 41–
43).
Unnið var með hugtakið „umhyggja“ og birtingarmynd hennar skoðuð frá ýmsum
sjónarhornum. Kennarar æfðu sig í að ræða umhyggjuhugtakið og skoða samskipti sín á
milli og hvernig skólasamfélag ætlunin væri að byggja upp. Kennarar voru sammála því
að þeir sem starfa innan skólans ættu að ígrunda hvaða viðhorfum þeir búa yfir og hvert
gildismat þeirra er og hvernig það endurspeglast í samskiptum við aðra (Goleman o.fl.,
2004, bls. 62; MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 112–118; Rinaldi, 2006, bls. 89–96).
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Þegar unnin var skilgreining á tilfinningagreind í mars ræddum við um mikilvægi
sjálfsþekkingar til að geta betur lesið aðra í kringum okkur. Einnig ræddum við um að
aðlögunarhæfni væri mikilvægur þáttur í tilfinningagreind. MacGilchrist og félagar telja
að til að geta byggt upp samfélag sem hefur sterka tilfinningagreind verði kennarar og
skólastjórnendur að huga að þáttum eins og að auka sjálfsþekkingu og meðvitund
gagnvart öðrum og eflast í því að hafa stjórn á tilfinningum (MacGilchrist o.fl., 2004, bls.
130). Senge segir enn fremur að sjálfsvitund felist í því að byggja upp sameiginlega sýn,
því lærdómssamfélag læri eingöngu í gegnum þá einstaklinga sem læra. Góður stjórnandi
getur eflt lífsgildi fólksins og gert skólamenninguna þannig að umhyggja og virðing fyrir
öllum sem að samfélaginu koma sé áþreifanleg (Senge, 2006, bls. 129–131).

Ígrundunargreind
Í niðurstöðunum má greina að ígrundun varð lykilforsenda fyrir faglegum þroska og frá
upphafi var lögð áhersla á ígrundun og unnið markvisst að því að rýna í eigið starf, bæði
einn og með öðrum. Unnið var í teymum, tveir kennarar/stjórnendur sem ígrunduðu
saman einu sinni í viku. Við fléttuðum saman verkefnavinnu og samræðum á fundum þar
sem allur hópurinn vann saman eða skiptum okkur niður. Það var fjarri því auðvelt að
innleiða þessa starfshætti og má með sanni segja að það tók á, sumir kennarana höfðu
aldrei ígrundað á þennan hátt og flestir höfðu ekki ígrundað með öðrum. Þó það hafi tekið
á og stundum verið neistaflug í fundarherberginu þá voru flestir kennarar á því að þetta
var sá þáttur sem gaf þeim mest yfir veturinn, það að þurfa að hugsa, rökstyðja og mynda
sér skoðun á starfinu og kennslufræðinni.
Í niðurstöðunum kemur einnig í ljós að skólasamfélagið taldi að kennarar yrðu að búa
yfir hæfni til að ræða saman og vinna stöðugt að sjálfsmati. Með því væri verið að huga
að þörfum allra sem að námssamfélaginu koma, sérstaklega ef nám barna væri sett í
fyrsta sæti og þau fengju verkefni við hæfi. Þennan samhljóm má finna hjá MacGilchrist
og félögum (2004) um ígrundunargreind. Þar segja þær að ígrundun sé mikilvægur þáttur
í uppbyggingu starfshátta sem einkennast af fagmennsku. Einnig kemur fram að í
skólastarfi geti verið erfitt að finna tíma fyrir þennan þátt þar sem oft þurfi að bregðast
við og taka ákvarðanir í skyndi og því virðist það nánast ómögulegt að gefa sér tíma til að
ígrunda starfið. Til að geta unnið með ígrundunargreind verða kennarar að eflast í
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sjálfsmati. Auk þess þarf að huga að því að þeir nái þeirri færni að ígrunda starf sitt og
gefi sér tíma í dagsins önn til að endurskoða kennsluna, bæði einir og með öðrum. Allt
hefur þetta áhrif á nám kennara og um leið einnig nám nemenda. Fyrir kennara er það
styrkur að fá að vinna í hópi þar sem ferlið er hluti af faglegri þróun kennarans. Innan
hópsins geta komið upp umræður og kennarinn getur fengið upplýsingar eða honum verið
bent á eitthvað sem hann hefði ekki sjálfur komið auga á. Skilvirkur hópur getur örvað
alla aðila til að hugsa öðruvísi, endurskoða það sem gert var, hvað gekk vel og hvað hefði
mátt gera á annan hátt (Kohm, 2002, bls. 31–33; Lewin-Benham, 2006, bls. 24–25;
MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 136–140; Rinaldi, 2006, bls. 61–73; Senge, 2006, bls. 261–
271).

5.1.4 Samantekt
Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að efling skólagreinda sé góð leið til að
byggja upp lærdómssamfélag og innleiða starfshætti sem tengja megi við Reggio Emilia.
Greindirnar henta vel til að draga upp mynd af því sem þarf að einkenna skólasamfélag
sem lærir, þær vinna allar saman og eru í raun samansafn af hæfileikum og færni
einstaklinga innan skólasamfélagsins, sem stjórnendur geta hlúð að og þróað til að efla
skólasamfélagið (MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 109–111).
Kennarar töldu að með því að fá tækifæri til að byggja upp samfélag sem einkenndist
af lýðræði, samvinnu, umhyggju og virðingu fengju þeir tækifæri til að efla sig í starfi og
persónulegum þroska. Í lærdómsstofnun er unnið að því að auka persónulegan þroska og
samstarf við aðra kennara (DuFour o.fl., 2009, bls. 88; Senge, 2006, bls. 3).
Greindirnar sex, sem voru innleiddar í starfshætti og menningu skólans, hentuðu vel
við uppbyggingu nýs samfélags. Huga þurfti að sýn og gildum og þar koma siðferðis- og
heimspekigreindin sterkt inn auk tilfinningagreindar. Æfa þurfti samræðu og samvinnu á
meðal allra, þar er birtingarmynd samvirknigreindarinnar sterk. Huga þurfti að leiðum til
að innleiða sýnina í starfið og þar nýttist aðgerðagreindin. Einnig urðu kennarar að eflast
í ígrundun til að ná þeirri dýpt sem samfélagið óskaði eftir og þar nýttist
ígrundunargreindin vel. Því má segja að vinnan við innleiðingu greindanna hafi vissulega
tekið á en verið þroskandi og ögrandi fyrir okkur sem að þessari vinnu komum.
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5.2

Leikskólastjórinn og starfsmenning

Hér verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig getur leikskólastjóri, í
samvinnu við starfsfólk, stuðlað að uppbyggingu lærdómssamfélags sem einkennist af
skólagreindum? Svarið er margþætt og má í raun segja að svörin við spurningum hér á
eftir svari þessari spurningu. Ég lagði upp með að kanna hvernig hægt væri að styðjast
við skólagreindarlíkanið til að byggja upp lærdómssamfélag í leikskóla frá grunni. Til að
svara því þurfti ég að skoða hvernig skólamenningu byggja ætti upp og varð menning þar
sem umhyggja, virðing, starfsþróun kennara, samræða og samvinna meðal kennara væri
ríkjandi þáttur, fyrir valinu. Slík menning einkennir lærdómssamfélag og um leið ætlaði
ég að skoða hvernig forysta hentar til að skapa slíka skólamenningu. Niðurstaðan var sú
að dreifð forysta og dreifð ábyrgð væri best til þess fallin.
Ég vildi kanna hvernig kennarasamfélagið væri byggt upp og styrkt í anda skólans
sem lærir. Til að finna svar við því rýndi ég í samvinnu kennara, samræðu þeirra, nám og
félagastuðning og um leið skoðaði ég hvaða áhrif forystan sem ég veitti hefði á
námssamfélagið. Niðurstaðan var sú að samvinna, samræða, traust, jöfn tækifæri til náms
og þekkingaröflunar væru nauðsynleg kennarasamfélaginu til að byggja upp samfélag
sem lærir. Stjórnunarhættir mínir þróuðust á skólaárinu og má segja að í upphafi hafi ég
verið óörugg um starf stjórnanda en með því að ígrunda eigin starfshætti og leita svara frá
samstarfsfólki öðlaðist ég meira öryggi og vissu um stjórnunarstíl. Sá stíll sem ég
aðhylltist var lausnamiðaður, lýðræðislegur og þekkingarmiðaður. Meðstjórnandi minn
efldist einnig sem stjórnandi á skólaárinu og með því að vinna saman sem teymi fundum
við á eigin skinni mikilvægi samvinnu og möguleikana sem hún opnar í starfsþroska og
þróun.

5.1.1 Forysta
Hér verður leitast við að svara spurningunni: Hvernig getur leikskólastjóri leitt starfið
(veitt forystu) og byggt upp dreifða forystu sem hluta af starfsmenningu skólans? Svarið
við þessari rannsóknarspurningu er að með því að treysta kennurum og dreifa ábyrgð og
hvetja til forystu er hægt að byggja upp starfsmenningu dreifðrar forystu. Traustið var
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lykilþáttur í þessu ferli ásamt hvatningu til sjálfstæðis kennara. Stjórnendur og kennarar
unnu í samvinnu að því að hlúa að skólamenningu sem einkenndist af jákvæðni,
umhyggju, virðingu og fagmennsku.
Í niðurstöðunum kom fram að það sem einkenndi vinnubrögð stjórnenda skólans væri
fyrst og fremst hvatning til góðrar samvinnu og áhersla á lýðræði. Stjórnendur veittu
starfsfólki stuðning og verkfæri til að vinna með. Einnig hvöttu þeir kennara til að rýna í
eigið starf og hugsa dýpra. Kennarar töldu það jafnframt kost að stjórnendur hefðu áhuga
á starfinu og væru brennandi fyrir sýninni. Sýnileiki stjórnenda var einnig ræddur og
framkoma þeirra og vinna með kennurum. Þátttakendur töldu það mikilvægt að
stjórnendur væru „á gólfinu“ því að með því væri grunnurinn lagður. Fullan ræðir um að
tengslamyndun sé þáttur sem huga beri að þar sem sterk tengsl og góð samskipti séu
undirstöðuþættir í breytingaferlinu. Sambönd og góð samskipti geta verið sterkt afl og
virkjað samfélagið (Fullan, 2001, bls. 5; 65).
Í niðurstöðunum kom einnig í ljós að stjórnendur nýttu sér lýðræðislega
stjórnunarhætti því kennarar gætu náð fram breytingum með rökfærslum. Einnig kom
fram að stjórnendur hvöttu kennara til gagnrýninnar hugsunar og fræðilegra umræðna en
umfram allt væri lögð áhersla á að vinna í lausnum. Hér má finna samhljóm með
kenningum Golemans á framsýnum og lýðræðislegum forystuðaferðum. Framsýnn
leiðtogi veitir fólki frelsi til að innleiða nýja starfshætti, gera tilraunir og hvetur í raun til
áhættu. Slíkur leiðtogi hefur skýra sýn og áttar sig á því hvernig fólkið getur sameinast
um sýnina og tileinkað sér hana og þá starfshætti sem þarf til að ná henni fram (Goleman
o.fl., 2004, bls. 79–81). Lýðræðisleg aðferð er mikilvægur þáttur í ferlinu þegar finna þarf
leiðir til að koma sýn í framkvæmd. Aðferðin byggist á hópvinnu og samstarfi. Það sem
einkennir starfshætti slíkra leiðtoga er að þeir vinna sem einn úr hópnum og eru ekki
stöðugt að reyna að stjórna hinum (Goleman o.fl., 2004, bls. 90–91). Þó má einnig sjá í
niðurstöðunum að lýðræðislega aðferðin gekk ekki alltaf jafn vel og má það rekja til þess
að ég og meðstjórnandi minn höfðum ekki nægilega skýra sýn á starf og hlutverk
stjórnanda. Við vorum óröuggar og hikandi og líklega fundu starfsmenn fyrir því og urðu
sjálfir óöruggir. Við þurftum í samvinnu við samstarfsfólkið að skerpa sýnina og setja
mörk til að allir vissu hvers til væri ætlast af þeim. Hér má finna samhljóm með
tæknilega aflinu sem Sergiovanni fjallar um. Hann segir að þetta hlutverk sé mikilvægt

103
þar sem það tryggi að skólanum sé stjórnað á réttan hátt. Til að ná árangri þarf að huga að
skipulagi, það þarf að gera áætlanir, fjármálin verða að vera í lagi, hugsa verður um
tímastjórnun eins og undirbúning kennara og viðveru kennara. Einnig verður að huga að
innleiðingu starfshátta, samstarfi á milli kennara og hvernig brugðist er við óvæntum
aðstæðum. Allir þessir þættir hafa áhrif á skilvirkni skólans og getu hans til að þjóna
hagsmunum þeirra er að honum koma (Sergiovanni, 2006, bls. 128).
Í niðurstöðum kom fram að kennurum þótti gott að ábyrgðin væri hjá þeim sjálfum,
því með því fengu þeir tækifæri til að vinna lausnamiðað, málin voru rædd og hlutunum
breytt ef þörf var á. Þeim fannst einnig kostur að ekki væri dvalið við vandamál heldur
væri lausnamiðun ávallt sú leið sem væri valin. Enn fremur fannst kennurum það kostur
að stjórnendur væru ekki of uppteknir af því að vera fullkomnir heldur sýndu óhræddir
sínar veiku hliðar og tækju sjálfa sig ekki of alvarlega. Goleman (2004) og fleiri
fræðimenn segja að það sem einkennir góða stjórnendur eða leiðtoga séu þau áhrif sem
þeir hafa á starfsfólk sitt, þ.e. að þeir fylla það eldmóði og krafti. Í raun má segja að þeir
veki upp það besta í starfsfólki sem skilar sér í trausti. Huga verði að því að fólk vinni
betur þegar því líður vel. Með vellíðan kemur sköpun, fólk verður jákvæðara og
bjartsýnna og mun hæfara til að taka ákvarðanir. Vellíðan getur verið grunnur aukins
starfsþroska og um leið og kennarar finna fyrir auknum krafti í starfi geta þeir virkað eins
og segull á aðra sem vilja starfa í lærdómssamfélagi. Öflugir og góðir leiðtogar hlúa að
nærandi og gefandi umhverfi þar sem kennarar fá tækifæri til að bæta sig og þar sem
fagmennska kennara er metin að verðleikum (Darling-Hammond, 2003, bls. 11–12;
Goleman o.fl., 2004, bls. 25; 36).

Dreifð forysta
Samkvæmt niðurstöðum töldu kennarar sig hafa fengið tækifæri til þátttöku og
ákvarðanatöku, stjórnendur hvettu kennara til að reyna eigin leiðir og taka sjálfstæðar
ákvarðanir í ýmsum málum. Kennarar töldu að teymis-, hádegis- og starfsmannafundir,
þar sem málin voru rædd og sameiginleg sýn sköpuð, hefði eflt sjálfstæði þeirra og
hugrekki. Einnig kom fram í niðurstöðum að stærð eða smæð skólans veitti kennurum
aukna möguleika til samstarfs og forystu, kennarar fundu fyrir frelsi og sveigjanleika og
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þorðu því að mynda sjálfsstæðar skoðanir. Leiðtogar hafa áhrif á aðra í kringum sig og
mikilvægt er að þeir átti sig á því að byggja þarf upp sameiginleg markmið, þættir eins og
þarfir, gildi og markmið fylgismanna eru áhrifamiklir þættir og því þarf að hlusta vel á
samstarfsfólkið. Dreifð forysta er ferli fremur en vald. Það er munur á valdi þess sem
leiðir og valdi þess sem stjórnar, þar sem vald leiðtogans byggir á því að fylgjendur veita
honum valdið. Í raun má segja að hlutverk leiðtoga felist í því að byggja upp samfélag
þar sem nám á sér stað og fólk lærir saman, á þann hátt verður til menning þar sem fólk
ígrundar, rannsakar og ræðir saman (Harris og Lambert, 2003, bls. 16; Owens og
Valesky, 2007, bls. 271–272, 281).
Þátttakendur veltu fyrir sér hvernig kennarahópurinn hefði byggt upp samfélag þar
sem dreifð forysta væri einkennandi. Þeir töldu að með því að vera meðvitaður um
ábyrgð sína og skyldur væri mögulegt að byggja upp slíkt samfélag. Einnig kom fram að
samræða eða opin umræða og umhyggja gagnvart samstarfsfólki væri mikilvægur þáttur í
slíku samfélagi. Með því að virkja kennarana innan skólans verður til meiri þekking, þar
sem einstaklingurinn býr yfir sinni þekkingu en hópurinn býr yfir meiri breidd. Samvinna
er lykilþáttur í skólaþróun. Með því að dreifa og deila valdi öðlast stjórnandinn í raun
meiri völd (Danielson, 2007, bls. 15–19).
Dreifð ábyrgð flokkast einnig undir þennan þátt. Kennarar töldu að með því að hafa
ekki deildarstjóra væri ábyrgðinni dreift jafnt á alla. Þó kom fram að sú hætta væri fyrir
hendi að dreifð ábyrgð þróaðist í enga ábyrgð og því þyrfti samfélagið að vera meðvitað
um ábyrgðina. Sergiovanni segir að dreifð forysta sé á ábyrgð hópsins. Hann segir
jafnframt að það sé mikilvægt að dreifa forystunni til að hún nýtist á réttum tíma og á
meðal þeirra sem hafa hæfnina til að vinna verkið. Því er það hópsins að finna út hver
ætti að stíga fram og bera ábyrgð og leiða hópinn áfram. Þetta er mikilvægur þáttur þar
sem ábyrgð er hin hliðin á forystu (Sergiovanni, 2006, bls. 184).
Sergiovanni ræðir um mikilvægi þess að forystuvaldið þekki til starfsins, að
viðkomandi búi yfir þekkingu á menntun og skólasamfélagi. Stjórnandi ber ábyrgð á
faglegri forystu og virkjar aðra í leiðtogahlutverkið. Með því er hægt að byggja upp
samfélag leiðtoga. Hann ræðir einnig um mikilvægi þess að stjórnandi taki þátt í starfi
kennara og hafi þekkingu á kennslunni og starfinu með börnunum. Með því getur
stjórnandi samsamað sig starfi kennara (Sergiovanni, 2006, bls. 129–130). Til að byggja
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upp vinnubrögð dreifðrar ábyrgðar voru samræður notaðar, einnig var veittur tími til
ígrundunar, hugað var að góðum starfsanda og virðing borin fyrir samstarfsfólki.
Stjórnendur hvöttu kennara í ferlinu, veittu þeim stuðning og hlúðu að starfsandanum.
Einnig töldu kennarar að traust og jákvæðni þyrfti að vera til staðar í samfélagi þar sem
allir eru jafnir og bera jafna ábyrgð. Harris og Lambert álíta að skólasamfélag, sem setur
þætti eins og samvinnu, traust og samvirka fagmennsku á oddinn og leggur áherslu á nám
og kennslu, sé líklegt til að vinna að öflugri skólaþróun. Þær segja jafnframt að skilvirkir
skólastjórnendur hugi að því að byggja upp samfélag þar sem skólaþróun getur átt sér
stað. Slíkir stjórnendur hlúa að aðstæðum og skapa andrúmsloft fyrir framfarir. Þannig
byggja þeir upp samfélag sem lærir (Harris og Lambert, 2003, bls. 14–17).

5.1.2 Samræða og samvinna
Hér verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig getur leikskólastjóri
veitt forystu sem stuðlar að eflingu dýpri samræðu innan skólans? Svarið er að með því
að veita tækifæri til samræðustunda, þar sem allir fá tækifæri til að taka þátt á eigin
forsendum, væri hægt að stuðla að eflingu dýpri samræðna innan skólans. Einnig yrði til
liðsheild og skólasamfélagið áttaði sig á sameiginlegum gildum og byggði upp
framtíðarsýn í sameiningu. Í upphafi æfðu kennarar og stjórnendur sig á því að ræða
hversdaglega hluti en þegar fram liðu stundir varð samræðan dýpri og eðlilegri hluti af
starfsháttum okkar.
Samræða var sú aðferð sem nýtt var til að byggja upp lærdómssamfélagið. Í upphafi
var byrjað á því að takast á við dagskipulag, aðlögunaráætlun og ýmislegt er sneri að
starfsháttum skólans. Þegar við höfðum vanið okkur á að ræða saman um hversdagsleg
málefni og byggt upp traust fundum við að dýptin í samræðunum varð meiri. Í
sameiningu skoðuðum við gildi okkar og sýn á lífið og tilveruna. Við ræddum þessi mál
til að byggja upp sameiginlega sýn og finna leiðir til að byggja upp grunninn að
lærdómssamfélagi. Í framhaldi af þessu starfi fengum við faglegan ráðgjafa í heimsókn
sem spurði okkur spurninga og hvatti okkur til að líta í eigin barm. Námshæfni
skólasamfélagsins felst í því að teymið lærir að læra saman. Því ber að huga að
samræðustundum, veita hópnum tækifæri til að hittast og eflast í samræðum. Þannig
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verður til tækifæri til að efla færni hópsins og byggja upp sameiginlegan skilning og
orðræðu (Nieto, 2009, bls. 11; Senge, 2006, bls. 240–242).
Við fundum að samræðurnar hjálpuðu okkur að rýna dýpra í eigin gildi. Hópurinn
þorði að takast á við eldfim málefni, ræða um tilfinningaþrungin efni og eflast í
sjálfsskoðun og veita uppbyggilega gagnrýni. Í samræðum öðlast kennararnir nýja sýn,
hópurinn kryfur flókin málefni og út frá ólíkum sjónarhornum. Ef hópurinn þjálfar sig í
samræðum og þorir að takast á við ýmis málefni þá nær hann að dýpka sig og lærir að tjá
sig frjálslega. Eitt af því sem samræða í hóp gerir er að einstaklingnum gefst tækifæri á
að rannsaka eigin hugsun, vera meðvitaður um skoðanir sínar. Hann þarf að horfast í
augu við á hverju þær eru byggðar og hvort þær eru byggðar á ályktunum. Ef
einstaklingurinn er fyrirfram búinn að ákveða hvernig hlutirnir eru hefur hann í raun
lokað fyrir möguleika á samræðum. Félagar í hópi sem vinnur markvisst saman eru
líklegir til að líta hver á annan sem félaga sem hafa það markmið að dýpka sýn sína og sjá
hlutina í skýrara ljósi, í raun er verið að byggja upp liðsheild (Senge, 2006, bls. 226–228;
Rinaldi, 2006, bls. 57–59). Allir þessir þættir komu fram í niðurstöðunum, kennurum
fannst gott hvað umhverfið og samfélagið ögraði þeim til að ígrunda og auka við sig
þekkingu. Oft voru skiptar skoðanir og fór mikill tími í að vinna að sameiginlegri
niðurstöðu eða skilningi á þeirri ákvörðun sem var tekin. En vegna þess að þessi leið var
valin – að tryggja þátttöku allra og meðvitund þeirra um uppbyggingu skólasamfélagsins
– varð samfélagið öflugra. Samræður skiptu því miklu máli því að það er í raun ekki mest
um vert að vera sammála um allar ákvarðanir sem teknar eru heldur er það skilningurinn
sem skiptir máli. Ef kennarar vita á hverju ákvörðunin er byggð og þeir hafa fengið
tækifæri til að taka þátt í samræðunum áður en niðurstaða fæst þá verða þeir öruggari í
starfi og vita á hverju gildi og starfshættir samfélagsins eru byggðir (Kohm, 2002, bls.
31–33; Phelps, 2008, bls. 120).

5.1.3 Starfsþroski
Svarið við rannsóknarspurningunni: Hvernig getur leikskólastjóri, í samvinnu við
starfsfólk, stuðlað að því að byggja upp skólamenningu sem styður við aukinn
starfsþroska? er að með því að nýta sér samræður, ígrundun og teymisvinnu gátu
kennarar og stjórnendur eflt sig sem fagaðila. Með því að vinna með öðrum fengum við
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tækifæri til að kafa dýpra í eigin skoðanir, ögra þeim og breyta ef svo bar undir.
Samvinna og samræður hvetja til þess að einstaklingurinn ígrundi starfið og um leið fær
hann tækifæri til að spegla sig við aðra, fá nýjar hugmyndir og læra nýjar starfsaðferðir eitthvað sem hefði líklega ekki verið hægt í einrúmi.
Eins og kom fram hér á undan voru samræður nýttar til að efla okkur í starfi og
starfsþroska. Í niðurstöðunum kemur fram að áhersla var lögð á meðvitund bak við
ákvarðanir sem teknar voru og töldum við að með því að leyfa öllum að tjá sig fengjum
við

ólíkar

skoðanir

og

gætum

séð

hlutina

frá

misjöfnum

sjónarhornum.

Hádegisfundurinn, sem var að jafnaði vikulega, var æfing í skoðanaskiptum og
samræðum. Með þessum hætti efldumst við sem fagaðilar og samstarfsaðilar. Kennarar
fengu tilfinningu fyrir því að þeir skiptu máli og með því að vita á hverju skoðun þeirra
og hugmynd byggðist gátu þeir haft áhrif á samfélagið. Til að byggja upp menningu
lærdómssamfélags þarf að huga að nokkrum þáttum sem efla starfsþroska og bæta
námsskilyrði nemenda, þáttum á borð við styðjandi starfsmenningu þar sem umhyggja,
virðing og nám eru lykilatriði. Einnig þarf að huga að samvinnu á meðal starfsmanna þar
sem þeir hittast og ræða um starfið, námið og upplifanir sínar. Veita þarf kennurum
tækifæri til að dýpka sig í samræðum þar sem kennsla og menntun eru ígrunduð með
samstarfsfólki. Mikilvægt er að starfsfólkið taki þátt á eigin forsendum og finni hvata hjá
sjálfu sér til þátttöku (Nieto, 2009, bls. 11; Patterson og Patterson, 2004, bls. 74–78;
Smith, 2009, bls. 22–25).
Í niðurstöðunum kemur fram að kennarar fundu fyrir auknum þroska, voru meðvitaðir
um mikilvægi ígrundunar og sjálfsskoðunar. Það sem ögraði mörgum kennurum mest var
krafan um sjálfstæði í vinnubrögðum, hvatning til þátttöku og krafan um að mynda sér
skoðanir á öllum málum er snertu skólasamfélagið. Í niðurstöðunum ræðir Perla um
starfshættina sem við vorum að innleiða og hún taldi að þeir væru mikilvægir fyrir
kennara til að brenna ekki út í starfi. Með því að vinna sem rannsóknaraðilar væri
mögulegt að auka þekkingu sína og efla það sem vel gengur. Senge ræðir um mikilvægi
persónulegs þroska í uppbyggingu lærdómssamfélags. Hann telur að slíkur þroski sé andi
lærdómsstofnunar. Hann segir jafnframt að fólk sem búi yfir persónulegum þroska hafi
þann hæfileika að gera sér grein fyrir hvað skiptir raunverulega máli (Senge, 2006, bls.
7–8, 129–131).
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Ekki var allt dans á rósum og í niðurstöðunum má greina að þreyta, ótti, vonleysi og
óöryggi setti mark sitt á starfið. Kreppan, sem íslenska samfélagið gekk í gegnum, hafði
áhrif og jók við vonleysið, veikindin og þreytuna. Reglulega þurfti að hvetja alla áfram,
bæði kennara og stjórnendur, því að starfið og fyrrnefndir þættir tóku á og drógu jafnvel
úr mætti fólksins. Stjórnendur reyndu að huga að umhverfi kennara, hvetja til námskeiða,
vera með kræsingar inni á kaffistofu og umfram allt að vinna lausnamiðað. Í
niðurstöðunum má sjá að þetta hafði tilætluð áhrif, þar sem kennarar ræddu um að
hvatning frá stjórnendum, lausnamiðun og súkkulaði hafi aukið vinnugleði þeirra og
byggt upp góðan starfsanda. Fullan (2007) minnir á að gott sé að hafa í huga að
starfsþróun tekur tíma og ekki er ólíklegt að á ferlinu komi upp tilfinningar eins og
óöryggi, ótti og reiði vegna hins óþekkta. Til að raunverulegar breytingar eigi sér stað
þarf að vinna með alla þætti skólans. Þegar tilfinningar magnast þá er leiðtogahlutverkið
lykillinn að því að vinna úr aðstæðum. Samskipti eru mikilvægur þáttur í skólaþróun og
það má segja að lykillinn að slíkri þróun liggi í samskiptum sem eiga sér stað kennara á
milli og samskiptum á milli kennara og stjórnenda (Barth, 1990, bls. 28; Fullan, 2007,
bls. 107–125; MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 40–45).
Kennarar á Bjarma unnu markvisst að því að hlúa vel að samskiptum við börn og
foreldra. Þeir lögðu sig fram um að koma til móts við áhuga barnanna, hlusta á óyrt
skilaboð, lesa í líkamstjáningu og veita þeim tækifæri; til rannsókna, uppgötvana og
skynjunar. Til að geta unnið á þennan hátt þurfa kennarar að huga að eigin færni og
þekkingu, auka við starfsþroska sinn og hafa hæfileika til að vinna sem ein heild. Í
rannsókn Kristínar Aðalsteinsdóttur á samskiptum, kennsluháttum og viðmóti kennara
kom í ljós að það eru tengsl á milli persónulegra eiginleikra kennara og starfsins með
börnunum. Kennarar sem hafa gott upplag, sýna börnunum virðingu, þeir hlusta, sýna
tilfinningar og taka tillit til námsþarfa einstaklinganna. Einnig kom í ljós að slíkir
kennarar væru læsir á eigin hæfni, áttuðu sig á stöðu sinni sem fyrirmynd, þekktu sjálfa
sig og hefðu tilskilda þekkingu á þörfum nemenda (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2002, bls.
114–115). Mæðurnar Kristín og María töldu að kennarar Bjarma hefðu þessa eiginleika,
þ.e. þeir sýndu börnunum virðingu, veittu þeim tækifæri til að þroskast og dafna og hefðu
áhuga á eigin starfi.
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Sú mikla sjálfsskoðun, sem kennarar stunduðu yfir veturinn, var rædd í viðtölum í
maí. Við höfðum markvisst unnið að því að skapa samfélag sem hlúir að faglegum þroska
og betra námsumhverfi. Ólöf lagði ríka áherslu á það í viðtalinu að sér þætti það
þroskandi að vinna í slíku samfélagi og hún taldi einnig að ferlið hefði í raun verið
„svakaleg naflaskoðun“. Lísa tók undir þetta og ræddi um mikilvægi þess að rýna í eigið
starf í samvinnu við aðra. Hún ræddi enn fremur um að það hefði komið henni á óvart að
slíkt starfsumhverfi væri í leikskólum, hún hefði í raun ekki átt von á því en þetta væru
vinnubrögð sem hún vildi tileinka sér. Aðrir kennarar tóku undir að vinnubrögð með
sjálfsskoðun, ígrundun, samræður og skilgreiningar á hugtökum væru þættir sem festa
ætti enn betur í skólamenninguna, þar sem þetta væri sú menning sem við vildum byggja
upp. Gott er að hafa í huga að persónulegur þroski er nokkuð sem vinna þarf með út lífið,
hann krefst þjálfunar og ekki má gleyma því að slíkur þroski kemur innan frá. Leiðtogi
sem vill hlúa að persónulegum þroska hjá starfsmönnum sínum getur byggt upp
menningu þar sem þroskinn er efldur. Slík menning einkennist af því að starfsfólkið er
óhrætt við að byggja upp sýn þar sem leitað er að sannleikanum og þar sem gert er ráð
fyrir að stöðnun sé ögrað (Senge, 2006, bls. 7–8, 129–136).

5.1.4 Umhyggja og virðing
Hér verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig getur leikskólastjóri, í
samvinnu við starfsfólk, stuðlað að uppbyggingu leikskólasamfélags sem einkennist af
umhyggju og virðingu? Niðurstaðan var sú að með því að huga að eigin tilfinningum,
hlusta á þarfir og skoðanir annarra væri hægt að byggja upp umhverfi sem einkenndist af
umhyggju og virðingu. Umhyggjan felst í því að trúa á hæfileika og getu þeirra sem að
skólasamfélaginu koma. Stjórnendur Bjarma lögðu ríka áherslu á að sýna kennurum
traust og hvöttu þá til að vera þátttakendur í skilgreiningu á hugtökunum umhyggju og
virðingu. Kennarar og stjórnendur hugleiddu í sameiningu hvernig þeir gætu byggt upp
slíkt samfélag og töldu þeir að með því að dreifa ábyrgð, æfa sig í samræðum, ígrunda og
huga að sjálfsskoðun, gætu þeir stuðlað að uppbyggingu slíks samfélags. Sigrún
Aðalbjarnadóttir segir að virðingin vaxi og dafni í samskiptum sem einkennast af
jákvæðni. Hún segir jafnframt að sú virðing, sem við sýnum öðrum, birtist í framkomu
okkar, orðafari og raddblæ (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 77).
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Í upphafi ákváðum við Elsa að leggja áherslu á samvinnu og samábyrgð. Við töldum
að með því gætum við í samvinnu við kennara byggt upp samfélag þar sem við dreifðum
ábyrgð og hvettum til dreifðrar forystu. Allir hefðu sitt að segja um innleiðingu
starfshátta og á þennan hátt væri tekið tillit til fólksins og um leið litið til barnanna til að
innleiða þessa starfshætti. Fullan ræðir um gildi siðrænna markmiða. Hann álítur að þau
séu mikilvægur liður í uppbyggingu stofnunar. Því verði leiðtogar að huga að
siðferðilegum gildum og framkomu sinni gagnvart öðrum þar sem engin leiðtogi getur
verið án fylgismanna. Menning og gildi eru límið í samstarfinu og innan menntastofnunar
ættu gildin að vera þarfir nemenda og þau áhrif sem skólasamfélagið hefur á líf þeirra.
Með því að setja sér siðræn markmið er verið að innleiða jákvæða starfshætti sem hafa
víðtæk áhrif á skólasamfélagið almennt (Fullan, 2001, bls. 3–5, 13–14, 28).
Við unnum í teymum, bæði stjórnendur og kennarar, til að efla meðvitund okkar um
samvinnu og tilfinningar annarra. Ekki gekk það áfallalaust og í eitt skipti þurftum við í
samvinnu við teymin að endurskipuleggja teymin, bæði vegna þess að einu teymi gekk
illa að vinna saman og eins vegna þess að einn kennari hætti. Þetta gekk vel og má það
líklega rekja til þess að allir vissu hvað var verið að gera og hvers vegna. Ekki var tekið
fram fyrir hendurnar á kennurum heldur unnið með þeim. Senge ræðir um mikilvægi þess
að stjórnandi hafi trú á starfsfólkinu og að hann viti að það leggur sig fram um að vaxa og
þroskast. Stjórnandi verður að trúa að starfsmenn séu tilbúnir til að bera ábyrgð og að þeir
vilji fylgja sýninni. Einnig verður stjórnandi að trúa því að þegar kennarar séu tilbúnir til
að bera ábyrgð leiðrétti þeir sig ef og þegar þörf krefur. Stjórnandi sem vill hafa öll völd
eða treystir ekki samstarfsfólki sínu á erfitt með að trúa því að kennarar geti í raun axlað
ábyrgð, vaxið og þroskast, slíkt myndar gjá á milli orða og aðgerða og kemur í raun í veg
fyrir starfsþroska þeirra (Senge, 2006, bls. 262–263).

Umhyggja
Í niðurstöðunum ræddu kennarar um hvað einkenndi starfshætti okkar á Bjarma. Flestir
voru sammála um að umhyggja, lýðræði, vinátta, virðing og eining væri það sem
einkenndi samfélagið og skólamenningu okkar. Einnig ræddu kennarar um að umhyggjan
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endurspeglaðist í þeirri tilfinningu að frjálsleiki og jafningjatilfinning væri ríkjandi í
hópnum.
Auður vann með okkur frá október til mars sem faglegur ráðgjafi við að efla
samræður og skilgreina hugtök. Hún kom til okkar bæði á starfsmannafund og
hádegisfundi og á fundunum ræddum við um gildi okkar, áhrif okkar sem kennara og
væntingar okkar til vinnunar. Hún bað kennara að velta fyrir sér tveimur spurningum:
Hvað haldið þið að börnin „ykkar“ hafi með sér þegar þau hætta á Bjarma í vor? Hvers
í fari kennaranna koma þau til með að minnast? Svörin sem kennarar komu með og
ræddu nánar fólu í sér þætti eins og umhyggju, virðingu, hlýju, sjálfstæði, sköpunarhæfni,
öryggi og lífsgleði. Við ákváðum í sameiningu að rýna nánar í hugtakið „umhyggja“ og
nýttum við okkur fundi, undirbúning og teymisvinnu til að ígrunda hugtakið og æfa okkur
í samræðum um hvernig umhyggja birtist í starfi okkar, væntingum og gildum.
Niðurstöður þessara umræða sýna að kennarar töldu birtingarmynd faglegrar umhyggju
felast í sjálfþekkingu kennara og meðvitund þeirra við að leggja rækt við umhyggju.
Kennarar voru sammála um að fagmennska felist í því að vera læs á umhverfið og gæta
þess að umhverfið beri því vitni hvaða væntingar við höfum til barnanna. Rinaldi segir að
sýnin sem fólk býr almennt yfir sé oft tengd menningu þess og félagslegri stöðu. Út frá
sýninni er náms- og þroskaferill barnanna byggður upp. Í Reggio Emilia er litið á barnið
sem sterkan og hæfan einstakling. Þar er talið að barnið fæðist forvitið, með löngun til að
læra, það búi yfir hæfileikanum til að byggja upp persónuleika sinn á sínum hraða og út
frá sínum styrkleikum. Við hönnun rýmis er mikilvægt að hafa nokkra þætti í huga. Bjóða
verður upp á svæði sem eru hlýleg, örvandi og örugg. Rýmið á að hvetja börn til
rannsóknar og verður því að vera bæði breytilegt og sveigjanlegt. Rýmið verður að vera
einskonar tjáningarmiðill og verður að geta „talað mörg tungumál“ (Rinaldi, 2001, bls.
54; 2006, bls. 82–83). Með því að átta sig á eigin sýn og gildum gátu kennarar útbúið
umhverfi sem einkenndist af umhyggju fyrir nemendum, bæði í formi hvatningar, öryggis
og örvunar.
Kennarar töldu einnig að umhyggja væri stór þáttur í starfi þeirra og að allt sem þeir
gerðu með börnunum væri í raun umhyggja, hvort sem það væri tónlistartími, söngstund
eða matmálstími. Þeir töldu einnig að umhyggjan endurspeglaðist í því umhverfi sem við
búum okkur sjálfum, þ.e. kennararýminu og anddyri skólans. Ég hafði einnig velt þessum
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þætti fyrir mér í dagbókarskrifum mínum þar sem ég rýndi í umhyggju stjórnenda í
skólastarfinu. Ég komst að þeirri niðurstöðu að með því að huga að námi og umhverfi
kennara þá værum við að byggja upp lærdómssamfélag. Skólamenning skiptir máli og
allt sem skólastjórnandi gerir til að byggja upp sterka og skilvirka menningu er fjárfesting
í námi nemenda. Þegar skólastjórnandi leggur áherslu á að byggja upp skilvirkt nám og
umhyggjusamt umhverfi fyrir kennara eflist kennslan og nemendur ná betri árangri
(Patterson og Patterson, 2004, bls. 77; Sergiovanni, 2006, bls. 53).

Virðing
Kennarar veltu fyrir sér hugtakinu „virðing“ og í niðurstöðunum kemur í ljós að þeir
töldu að virðingin, sem þeir sýndu hver öðrum, endurspeglaðist í jafningjasamfélagi með
virðingu fyrir starfi hvers og eins. Þeir töldu jafnframt að hugtakið „virðing“ væri mikið
notað í skólanum. Sigrún Aðalbjarnardóttir veltir fyrir sér hugtakinu „virðing“ og segir að
það sé í raun jafnræðishugtak þar sem tilfinningar, hugsanir og framkoma einstaklinganna
sé virt, svo framarlega sem öðrum stafi ekki ógn af. Virðing fyrir börnunum væri
jafnframt einn af lykilþáttum skólans og fælist það í námsumhverfi og einstaklingsmiðun,
þar sem kennarar vinna að því að mæta þörfum nemenda og leyfa þeim að þroskast á
eigin hraða (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 78). Í Aðalnámskrá leikskóla
(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 9–10) er fjallað um mikilvægi þess að kennarar kenni
börnum að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Með því að huga að þeirri virðingu
sem börnunum er sýnd þá eru meiri líkur á að þau beri virðingu fyrir sjálfum sér og
öðrum.
Einnig kom fram að foreldrum er sýnd virðing með því að börnum þeirra er sinnt eftir
bestu getu, kennarar leggja sig fram við að skilja aðstæður foreldra og dæma þá ekki. Þeir
hlusta og reyna að skilja aðstæður, vinna að því að sjá heildarmyndina. Senge ræðir um
mikilvægi þess að efla lífsgildi fólksins innan stofnunar og gera skólamenningu þannig að
umhyggja og virðing fyrir öllum sem að samfélaginu koma sé áþreifanleg (Senge, 2006,
bls. 129–131).
Í niðurstöðunum kemur fram að stjórnendur sýndu kennurum þá virðingu að leyfa
þeim að taka þátt í öllum mikilvægum ákvörðunum sem teknar voru innan skólans.
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Einnig töldu kennarar að með því að fá frjálsar hendur í starfi sínu með börnunum væri
þeim sýnt traust og virðing. Skólastjórnandi sem stýrir með umhyggju og virðingu fyrir
öðrum getur haft áhrif á lærdómssamfélagið þar sem hann er lykilpersóna skólaþróunar,
sérstaklega með það í huga að ákvörðunarvaldið er oftast hans. Því er mikilvægt að hann
átti sig á eigin gildum og væntingum til sjálfs sín og annarra (DuFour o.fl., 2009, bls. 88–
90; Fullan, 2002, bls. 16–20; Sergiovanni, 2006, bls. 26–30).

5.1.5 Samantekt
Hvernig getur leikskólastjóri, í samvinnu við starfsfólk, stuðlað að uppbyggingu
lærdómssamfélags

sem

einkennist

af

skólagreindum?

Svarið

við

þessari

rannsóknarspurningu er að samvinna, virðing, umhyggja, traust, námstækifæri og
samræða eru mikilvægir þættir í öllu ferlinu. Til að byggja upp lærdómssamfélag þarf að
huga að mörgum þáttum og með því að styðjast við skólagreindirnar verður til rammi
utan um starf sem annars getur verið erfitt að setja í orð. Í lærdómsstofnun verður til
samfélag sem einkennist af opnum huga, samvinnu og einstaklingsmiðun – en umfram
allt eru lykilþættirnir samvinna og traust. Án þeirra verður starfið erfitt og sameiningin
verður ekki sem skyldi. Eins og Senge segir er það ekki fyrr en við gefum upp þá hugsun
að við séum óháð öðrum og förum að líta á okkur sem hluta af heildinni í því
skólasamfélagi sem við störfum í, að hægt er að ræða um stofnun sem lærir (Senge, 2006,
bls. 3). Eins og komið hefur fram þá er unnið markvisst að því í lærdómsstofnun að auka
persónulegan þroska og samstarf við aðra kennara (DuFour o.fl., 2009, bls. 88; Senge,
2006, bls. 3). Það er í samræmi við niðurstöðu rannsóknarinnar þar sem kennarar töldu að
með því að fá tækifæri til að byggja upp samfélag sem einkenndist af lýðræði, samvinnu,
umhyggju og virðingu, fengju þeir tækifæri til að efla sig í starfi og persónulegum þroska.
Traustið var áberandi í niðurstöðum rannsóknarinnar og í raun lykilþáttur í þessu ferli
ásamt hvatningu til sjálfstæðis kennara. Stjórnendur og kennarar unnu í samvinnu að því
að hlúa að skólamenningu sem einkenndist af jákvæðni, umhyggju, virðingu og
fagmennsku. Niðurstaðan var sú að samvinna og samræður hvetja til þess að
einstaklingurinn ígrundi starfið. Á sama tíma og hann eflist í ígrundun fær hann tækifæri

114
til að bera starfshætti sína saman við starfshætti annarra og um leið opnast möguleiki þess
að hann fái nýjar hugmyndir og læri nýjar starfsaðferðir.
Gildi þess að rýna í eigið starf er ómetanlegt og líklega verður það okkur til happs á
Bjarma að við skyldum hefja fyrsta skólaárið á því að innleiða starfshætti sem hvetja til
ígrundunar, samræðu og samvinnu. Allt eru þetta þættir sem einkenna starfendarannsókn.
Kennarar unnu ómeðvitað slíka rannsókn á eigin starfi. Eins og kom fram í kafla 3 þá er
starfendarannsókn heppileg fyrir skólasamfélag sem vill byggja upp lýðræðislegt
lærdómssamfélag, þar sem vald og ákvarðanir eru ekki á fárra höndum heldur byggja á
jafnréttisgrundvelli. Ég segi að kennarar á Bjarma hafi unnið starfendarannsókn
ómeðvitað vegna þess að við ræddum ekki um hana sem slíka heldur ræddum við um
starfshætti sem við vildum innleiða og má finna samhljóm með rannsóknaraðferðinni og
starfsháttum kennara á Bjarma. Aðferðin hvetur til samstarfs á milli kennara og um leið
hvetur hún kennara til að sýna frumkvæði og axla ábyrgð á eigin námi og kennslu. Einnig
er rannsóknin hentug þegar efla á ígrundun í starfi, þar sem ígrundun veitir kennurum
tækifæri til þess að bæta sig í starfi, bæta við sig þekkingu og dýpka skilning á eigin
starfsháttum (Fitzpatrick o.fl., 2004, bls. 130–134; Hafþór Guðjónsson, 2008, bls. 3; Jón
Baldvin Hannesson o.fl., 2002, bls. 18–20; McNiff og Whitehead, 2006, bls. 7–21). Allt
eru þetta þættir sem endurspeglast í niðurstöðum rannsóknarinnar.
Með því að vinna starfendarannsókn var ég sjálf í aðalhlutverki en um leið meðvituð
um áhrif annarra á rannsóknina. Ég varð að rannsaka áhrif starfsins á sjálfa mig, hvaða
tilfinningar vöknuðu, þekkingu mína og þekkingaröflun mína. Ég varð einnig meðvituð
um að ég var hluti af stærra samfélagi og að nærvera mín hafði misjöfn áhrif á
samfélagið. Líklega hefði niðurstaða rannsóknarinnar verið önnur ef ég hefði staðið á
hliðarlínunni, kannski hefði ég fengið hreinskilnari svör þegar ég spurði hvað einkenndi
starfshætti stjórnenda. Þó tel ég að með því að vera innan skólans sem þátttakandi í
ferlinu hafi ég áttað mig betur á því sem gerðist og um leið gat ég brugðist við
breytingum og aðlagað rannsóknina að ferlinu – allt í samvinnu við samstarfsfólk.
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6 Lokaorð
Þegar ég lagði af stað í þessa ævintýraför vissi ég í raun ekki hvað beið mín. Ég hafði
sterka sýn, þrá og metnað til að láta rætast drauminn um að byggja upp skólasamfélag
sem lærir. Ég uppgötvaði þó fljótt að án þátttöku og samstarfs við aðra yrðu þessir þættir
aldrei að veruleika enda hafði ég ekki hug á að vera ein í leit minni að betra fagumhverfi
og skólasamfélagi. Strax í upphafi rannsóknarinnar fann ég styrk þess að efla samvinnu,
hvort sem um var að ræða á meðal kennara, stjórnenda eða vegna rannsóknar minnar. Ég
komst að því að styrkur samfélagsins væri traust samstarf milli allra sem að
skólasamfélaginu koma. Mikilvægi traustsins kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar
og fundum við, sem að rannsókninni komum, að til að byggja upp stöðugt samfélag þar
sem fólki líður vel, verður að huga að traustinu.
Einnig fann ég fljótt mikilvægi ígrundunar á eigið starf og mikilvægi þess að rýna
markvisst í samskipti mín, hugmyndir og gildi. Ég var í raun í stöðugri sjálfsskoðun með
því að skrá samviskusamlega í dagbækurnar. Ég komast að raun um að það er fjarri því
auðvelt að vera hreinskilinn við sjálfan sig og rýna til gagns. Það komu oft upp augnablik
þar sem mig langaði ekki að skrá hjá mér færslur, sérstaklega ef ég hafði verið
ósanngjörn, orðið reið eða sár. Ég þurfti oft að setjast niður og minna sjálfa mig á
mikilvægi þess að allir þættir, hvort sem þeir væru jákvæðir eða neikvæðir, kæmu að
gagni, því að með þeim gæti ég séð námsferil minn.
Ég velti því einnig fyrir mér líðan Olgu, sem ritaði dagók ásamt mér. Stundum hefði
ég viljað fá meiri lýsingar um líðan hennar og hugsanir en líklega hefur það verið enn
erfiðari fyrir hana en mig að gefa slíkar lýsingar þar sem ég var yfirmaður hennar.
Svipaða tilfinningu hafði ég gagnvart spurningum mínum í fyrri viðtölum við kennara
þegar ég spurði um stjórnun og stjórnunarhætti. Ég óttaðist að kennarar myndu svara mér
eins og þeir töldu að ég vildi heyra en þegar fram liðu stundir byggðist upp traust á milli
okkar og ég fann að svörin í seinni viðtölunum voru hreinskilnari. Ég var einnig
afslappaðri og ekki jafn hrædd við þær niðurstöður sem ég fengi í hendurnar. Hvað á ég
við með því? Í upphafi var ég hrædd um neikvæðir þættir kæmu upp, eins og óánægju og
óöryggi starfsmanna, ég óttaðist að það hefði slæm áhrif á niðurstöðu rannsóknarinnar.
Ég fann einnig fyrir óöryggi þegar starfsmaður sagði starfi sínu lausu og það fyrsta sem
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kom upp í huga mér var að þetta myndi ekki líta vel út í niðurstöðunum. Þegar leið á
rannsóknina og ég fór að máta niðurstöðurnar við fræðilega hlutann sá ég að allir þessir
þættir samsvara lýsingu ýmissa fræðimanna á áhrifum skólaþróunar og breytinga á líðan
starfsmanna (Barth, 1990, bls. 28; Fullan, 2001, bls. 1; Fullan, 2007, bls. 107–125;
MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 40–45).
Kennarar ræddu einnig áhrif sjálfskoðunar á starfið í viðtölum í maí. Þeir töldu að
vinnuumhverfi eins og við höfðum byggt upp á Bjarma, þar sem hlúð væri að faglegum
þroska og allt gert til að skapa betri námsumhverfi, væri ákjósanlegt fyrir sjálfsvitund
kennara. Því tel ég það rökrétt að hlúa enn betur að fagþroska og fagvitund kennara og
skólastjórnenda á Bjarma því að kennarar, sem öðlast aukinn þroska, eru líklegri til að
vera öflugri í starfi með börnunum.
Það voru margir áhugaverðir þættir í niðurstöðum rannsóknarinnar en einn af þeim
sem vakti sérstakan áhuga hjá mér var tilfinning þátttakenda um að þeir tilheyrðu
jafningjasamfélagi. Þegar Jóhanna tilkynnti mér og Perlu (teymisfélaga sínum) að hún
upplifði sig ekki sem leiðbeinenda í skólanum heldur sem kennara áttaði ég mig á
mikilvægi orðræðu og viðhorfs skólasamfélagsins. Við lögðum áherslu á það frá upphafi
að allir sem vinna með börnunum væru titlaðir kennarar og þeir fengu undirbúningstíma
eins og faglærðir kennarar. Með því að hvetja til náms- og þekkingaröflunar allra og huga
að upplýsingamiðlun til kennara tókst okkur að byggja upp samfélag þar sem kennurum
fannst þeir vera jafningjar. Líklega hafði það einnig áhrif að dreifa ábyrgð og forystu á
milli kennara. Með því jókst ábyrgðartilfinning allra gagnvart skólastarfinu og
samfélaginu.
Rannsóknin var, eins og áður segir, starfendarannsókn sem var gerð í litlum leikskóla.
Þess vegna er ekki hægt að taka niðurstöður hennar og heimfæra yfir á aðra stofnun án
þess að aðlaga niðurstöður og rannsóknarhætti að því skólasamfélagi sem um ræðir. Þó
tel ég að líta megi svo á, að meginniðurstaða rannsóknarinnar geti átt við fleiri skóla, en
hún sýndi að skólagreindir MacGilchrist og félaga eru vel til þess fallnar að byggja upp
lærdómssamfélag sem starfar í anda Reggio Emilia. Hjá okkur á Bjarma var niðurstaðan
sú að kennarar efldust sem fagaðilar með því að ígrunda eigið starf. Einnig kom það fram
í niðurstöðunum að skólasamfélagið innleiddi starfshætti þar sem áhersla var lögð á
samræður, samvinnu, dreifða forystu, dreifða ábyrgð, traust, umhyggju og virðingu en
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það eru allt þættir sem einkenna lærdómssamfélög. Líkanið um skólagreindirnar reyndist
leikskólanum Bjarma gagnlegur vegvísir á þróunarbraut og ætla má að það geti einnig átt
við um aðra skóla sem vilja byggja upp faglegt námssamfélag. Með því að styðjast við
líkanið og ræða þær skólagreindir sem við innleiddum náðum við að einbeita okkur að
þeim þáttum sem eru mikilvægir í uppbyggingu lærdómssamfélags. Í slíku samfélagi er
unnið markvisst að upbyggingu fagmennsku sem skilar sér í starfi til allra. Litið er til
barnsins, samræður eru hluti af daglegu starfi, bæði með börnum og fullorðnum, og
ígrundun er mikilvægur þáttur í ferlinu. Þegar við unnum greindirnar vorum við
markvisst að innleiða starfshætti sem við töldum ákjósanlega fyrir okkar samfélag.
Sannfæring okkar um að með því að efla okkur sjálfar faglega yrði starfið með börnunum
betra hvatti okkur áfram. Um leið kom þó upp ótti um að við værum ekki nógu markviss í
starfinu með börnunum þar sem við værum of upptekin af því að rýna í okkar starf. Við
veltum því fyrir okkur hvort svo gæti verið, þ.e. að við rýndum of mikið í eigið starf en
ekki í starf barnanna. Við komumst að þeirri niðurstöðu að eingöngu með því að efla
sjálfsvitund okkar, átta okkur á mikilvægi starfsins, gildum okkar og hæfni til að tengjast
öðrum gætum við byggt upp starf þar sem við gætum komið til móts við þarfir barnsins,
hlustað á það og verið til staðar.
Þrátt fyrir þá ályktun, að skólagreindirnar sem þróunarlíkan geti hentað fleiri skólum
en leikskólanum Bjarma, verður að hafa í huga að hann er lítill skóli, eingöngu einnar
deildar. Þess vegna kom oft upp í huga mér hvernig gengi að innleiða skólagreindirnar og
dreifðu forystuna inn í stærri leikskóla. Ég velti því oft fyrir mér hvernig slíkt gæti gengið
í t.d. fjögurra deilda leikskóla, þar sem hefðin er að við skólann starfi stjórnendateymi
sem skiptist í fjóra deildarstjóra, aðstoðarleikskólastjóra, leikskólastjóra og jafnvel
sérkennslustjóra. Ég hef gert mér í hugarlund að hver deild yrði sjálfbær og innan
deildarinnar væru allir jafnir, ábyrgð og forysta hvíldi á öllum sem þar starfa og
skólastjórnendur væru einnig jafnir, ekki aðstoðar- eða aðalskólastjóri. Mér finnst
tilhugsunin spennandi en þó veit ég að í því leikskólasamfélagi sem er t.d. á
höfuðborgarsvæðinu gæti verið erfitt að innleiða þessa starfshætti þar sem erfiðlega hefur
gengið að ráða hæft fólk til starfa. Einnig getur verið erfitt að hrófla við ríkjandi ástandi
því að hefðir og venjur geta orðið svo rótgrónar að ómögulegt virðist vera að hrófla við
þeim – en aldrei skal segja aldrei. Ég gæti vel hugsað mér að innleiða þessa starfshætti
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inn í stærra skólasamfélag og í samvinnu við aðra skoða hvort það gæti verið raunhæfur
möguleiki.
Í rannsókninni kannaði ég forystuhlutverk mitt við uppbyggingu námssamfélagsins.
Ég lagði upp með dreifða forystu og ábyrgð, sá fyrir mér að slík forysta myndi henta vel í
því samfélagi sem við vorum að byggja upp þar sem áhersla væri á samvinnu, umhyggju,
virðingu og fagmennsku. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að slík forysta
reyndist gæfuleg. Kennarar voru almennt ánægðir með stjórnunarstílinn en töldu þó að
slíkar aðferðir krefðust þess að þeir væru meðvitaðri um eigin áhrif, ábyrgð og
framkvæmd. Þeir töldu jafnframt að það gæti verið ákveðin áhætta í slíku umhverfi að
enginn bæri ábyrgð og því væri það mikilvægt að hópurinn ynni saman sem ein heild. Því
er mikilvægt að huga að samræðustundum, hóp- og teymisvinnu því að slíkt samstarf eflir
skólasamfélagið, styrkir hæfni þess í gagnrýnni og ígrundandi hugsun. Þegar við fáum
tækifæri til að segja skoðun okkar og rökstyðja hana eflumst við og um leið fáum við
tækifæri til að hlusta á aðra og jafnvel skipta um skoðun – með því verður til ný hugsun
og þekking, eitthvað sem er ólíklegra í einrúmi. Samvinna og traust er því lykillinn ef
vinna á með dreifða forystu. Þessi forystustíll hæfði því vel þeirri skólamenningu sem við
byggðum upp og ekki er ólíklegt að slík forysta henti þar sem innleiða á skólagreindirnar.
Nýmæli rannsóknarinnar felst einkum í framlagi hennar til þekkingar á skólaþróun og
leikskólastarfi má þar nefna skólaþróunarlíkanið sjálft sem ekki hefur verið lagt til
grundvallar skólaþróunarverkefni hérlendis, ásamt þekkingu á eðli og uppbyggingu
lærdómssamfélags og hvernig hægt er að byggja það upp frá grunni í nýjum skóla.
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Fylgiskjal 2
Hafnarfjörður, ágúst 2008

Beiðni um leyfi fyrir rannsókn á uppbyggingu lærdómssamfélags í
ungbarnaleikskólanum Bjarma, Hafnarfirði.
Til þeirra er málið varðar
Ég, undirrituð, er leikskólastjóri ungbarnaleikskólans Bjarma og meistaranemi við
framhaldsbraut kennaradeildar Háskólans á Akureyri. Ég óska eftir leyfi frá
fræðsluyfirvöldum Hafnarfjarðar til að framkvæma rannsókn á Uppbyggingu
lærdómssamfélags.
Í rannsókninni mun ég skoða hvernig hægt er að byggja lærdómssamfélag frá grunni í
nýjum leikskóla. Gerð verður starfendarannsókn sem miðar að því að kanna áhrif þeirra
aðgerða sem miða að uppbyggingu slíks samfélags; Samfélags sem einkennist af
umhyggju, virðingu, starfsþróun kennara og samvirkri fagmennsku. Einnig mun ég leitast
við að auka við eigin þekkingu á forystu og stjórnun.
Spurningin sem ég leitast við að fá svör við er:
• Hvernig getur leikskólastjóri í samvinnu við starfsfólk stuðlað að uppbyggingu
lærdómssamfélags sem einkennist af skólagreindum3 (sbr. MacGilchrist o.fl.,
2004) í leikskóla?
Rannsóknin getur skilað aukinni þekkingu á þróunarferlum sem leiða til breyttra
starfshátta í skóla í anda lærdómssamfélags. Með því að auka við þekkingu á eigin námi
eykst starfsþroski og færni kennara og stjórnenda. Um leið öðlast skólasamfélagið
möguleika til að auðga námsumhverfi. Það er nauðsynlegt fyrir starfsfólk leikskóla á 21.
öldinni að vera undir það búið að samfélagið er síbreytilegt, þróunin ör og breytingarnar
því oft miklar. Með því að byggja upp lærdómssamfélag sem veit hvernig á að leita sér
3

Með skólagreindunum er átt við líkan að innri forsendum lærdómssamfélags sem sett er fram í bók
MacGilchrist, Myers og Reed, The Intelligent School.
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þekkingar er hægt að gera námssamfélagið betra og öflugra fyrir starfsmenn jafnt sem
nemendur/börn.
Leiðbeinandi minn og ábyrgðamaður er Rúnar Sigþórsson dósent við kennaradeild
Háskólans á Akureyri. Hægt er að hafa samband við hann á netfangið runar@unak.is
Rannsóknin verður tilkynnt til Persónuverndar.
Fyllsta öryggis verður gætt í meðferð gagna.

Með kærri kveðju,
__________________________________________________
Svava Björg Mörk
Sími. 695-3089
Netfang: svavabm@gmail.com
Fífuvellir 17
221 Hafnarfjörður
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Fylgiskjal 3
Hafnarfjörður, ágúst 2008

Upplýsingar vegna þátttöku í rannsókn á uppbyggingu lærdómssamfélags í
ungbarnaleikskólanum Bjarma, Hafnarfirði.
Kæri/a ___________
Ég heiti Svava Björg Mörk og er leikskólastjóri ungbarnaleikskólans Bjarma og
meistaranemi við framhaldsbraut kennaradeildar Háskólans á Akureyri. Í þessu bréfi
kynni ég fyrir þér rannsókn sem verður námsverkefni mitt til meistaraprófs.
Í rannsókninni mun ég skoða hvernig hægt er að byggja lærdómssamfélag frá grunni í
nýjum leikskóla. Gerð verður starfendarannsókn sem miðar að því að kanna áhrif aðgerða
sem miða að uppbyggingu slíks samfélags sem einkennist af umhyggju, virðingu,
starfsþróun kennara og samvirkri fagmennsku. Einnig mun ég leitast við að auka við
eigin þekkingu á forystu og stjórnun.
Meginspurningin sem ég leitast við að fá svör við er:
• Hvernig getur leikskólastjóri í samvinnu við starfsfólk stuðlað að uppbyggingu
lærdómssamfélags sem einkennist af skólagreindum4 (sbr. MacGilchrist o.fl.,
2004) í leikskóla?
Rannsóknin getur skilað aukinni þekkingu á þróunarferlum sem leiða til breyttra
starfshátta í skóla í anda lærdómssamfélags. Með því að auka við þekkingu á eigin námi
eykst starfsþroski og færni kennara og stjórnenda. Um leið öðlast skólasamfélagið
möguleika til að auðga námsumhverfi. Það er nauðsynlegt fyrir starfsfólk leikskóla á 21.
öldinni að vera undir það búið að samfélagið er síbreytilegt, þróunin ör og breytingarnar
því oft miklar. Með því að byggja upp lærdómssamfélag sem veit hvernig á að leita sér

4

Með skólagreindunum er átt við líkan að innri forsendum lærdómssamfélags sem sett er fram í bók
MacGilchrist, Myers og Reed, The Intelligent School.
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þekkingar er hægt að gera námssamfélagið betra og öflugra fyrir starfsmenn jafnt sem
nemendur/börn.
Leiðbeinandi minn og ábyrgðamaður er Rúnar Sigþórsson dósent við kennaradeild
Háskólans á Akureyri. Hægt er að hafa samband við hann á netfangið runar@unak.is
Rannsóknin verður tilkynnt til Persónuverndar.
Þar sem verkefnið mitt byggist á því að afla mér upplýsingar um uppbyggingu
lærdómssamfélags er reynsla þín og þátttaka mér ómetanleg.
Fyllsta öryggis verður gætt í meðferð gagna. Ég mun nota gervinöfn í rannsókninni og ég
mun gæta þess að engar upplýsingar megi rekja til þín. Gögnunum verður eytt í lokinni
úrvinnslu auk þess sem er ég bundin þagnareið um þær upplýsingar sem koma fram.
Mikilvægt er að hafa í huga að þú getur hætt þátttöku í rannsókninni hvenær sem þú vilt
og án þess að geta um ástæður.
Ef það vakna upp spurningar hjá þér er þér velkomið að hafa samband við mig í síma
695-3089 eða senda mér tölvupóst á netfang mitt svavabm@gmail.com

Með kærri kveðju,
__________________________________________________
Svava Björg Mörk
Sími. 695-3089
Netfang: svavabm@gmail.com
Fífuvellir 17
221 Hafnarfjörður
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Fylgiskjal 4
Hafnarfjörður, ágúst 2008

Upplýst samþykki vegna þátttöku í rannsókn á uppbyggingu
lærdómssamfélags í ungbarnaleikskólanum Bjarma, Hafnarfirði.
Ég undirrituð/aður samþykki þátttöku í rannsókn um hvernig er hægt að byggja upp
lærdómssamfélag frá grunni í nýjum leikskóla. Ég hef fengið upplýsingar um rannsóknina
sem um getur á kynningarblaði, blaðið er í minni vörslu. Mér hefur verið gert kunnugt að
ég get hætt þátttöku hvenær sem er.

__________________________________________________
Undirskrift
_________________________________________________
Dagsetning
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Fylgiskjal 5
Skólamenning og skólagreindir
I. skref
15 mín

Vinnið í litlum hópum. Íhugið eftirfarandi lýsingu og svarið spurningunum.
Skólinn ykkar er nýr skóli og í slíkum skóla eru engar hefðir og ekki mótuð menning. Þið
hafið tekið þátt í að móta menningu og sýn skólans.
1. Lýsið hvernig þið, í sameiningu hafið mótað menningu skólans.
2. Lýsið gildismati og sýn skólans.

II. skref
15 mín

III.skref
20 mín

Vinnið áfram í sömu hópum
Einbeitið ykkur sérstaklega að skólamenningunni. Lýsið í stórum dráttum því sem
einkennir menninguna í skólanum ykkar.
Horfið sérstaklega til menningar og sýn skólans. Hvernig tókst að ná þeim árangri sem
raun ber vitni? Lýsið fyrst í almennum orðum því sem einkenndi vinnubrögð starfsmanna
skólans til að skapa þá menningu sem orðin er að veruleika.
Lýsið síðan því sem einkenndi vinnubrögð stjórnenda og stuðlaði að því að skapa þá
menningu sem orðin er.

IV. skref
Skráið þrjá þætti sem gerðu ykkur erfiðast fyrir og gerið grein fyrir hvernig þeim var rutt
20 mín
út vegi eða dregið úr áhrifum þeirra.
Skráið enn fremur þrjá þætti sem helst auðvelduðu ykkur verkið og gerið grein fyrir hvað
þið gerðuð til að auka jákvæð áhrif þeirra og færa ykkur þau í nyt.
Það sem gert var til að yfirstíga þá / draga
Þættir sem hindruðu
úr áhrifum þeirra

Þættir sem auðvelduðu

Það sem gert var til að færa sér þessa þætti
í nyt

Deilið að lokum hugmyndum ykkar með hinum hópnum
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Fylgiskjal 6

Kæru samstarfskonur 
Auður biður ykkur um að velta fyrir ykkur tveimur spurningum, skrifa síðan
svörin (einstaklingslega) niður á blað og afhenda Svövu (mér).

1. Hvað haldið þið að börnin „ykkar“ hafi með sér þegar
þau hætta á Bjarma í vor?
2. Hvers í fari kennaranna koma þau til með að minnast?
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Fylgiskjal 7

Viðtalsrammi fyrir teymisviðtöl

nóvember 2008

Í rannsókn minni leitast ég við að rannsaka hvernig leikskólastjóri getur í samvinnu við
starfsfólk stuðlað að uppbyggingu lærdómssamfélags sem einkennist af skólagreindum.
Með þetta til hliðsjónar langar mig að spyrja ykkur nokkurra spurninga um starfið okkar í
skólanum.
• Í upphafi þegar við hófum störf í leikskólanum var ekki búið að móta starfið.
• Hvernig teljið þið að hafi gengið að móta starfshætti?
i. Hvað einkennir starfið á Bjarma gagnvart
1. Börnum?
2. Foreldrum?
3. Samstarfsfólki?
4. Stjórnendum?
• Hvernig fannst ykkur að koma inn í starf þar sem átti eftir að vinna allt
skipulag eins og t.d. gróft dagskipulag, undirbúningstíma, hver ætti að sjá
um þrif, bleiuskipti o.s. frv.?
i. Hvaða hindranir voru til staðar?
1. Hvað gerðuð þið til að komast yfir hindranirnar?
• Hvað finnst ykkur um hlutverk lykilpersónu?
i. Hvernig nýtist það börnunum og kemur það til móts við þarfir
þeirra og foreldra?
ii. Hvernig nýtist það ykkur í starfi?
iii. Hvaða hugmyndir höfðu þið um hugtakið og starf lykilpersónu?
• Hvernig finnst ykkur skólinn og skólasamfélagið koma til móts við þarfir
nemenda?
• Með tilliti til námsumhverfis
• Væntingar til nemenda
• Dagskipulag
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• Nú eru starfshættir og starfsmenning farin að mótast:
• Hvað mynduð þið segja að einkenni okkar starfshætti og skólamenningu?
• Hvað hefur tekist vel?
• Hvað hefði betur mátt fara?
• Hafið þið fengið tækifæri til þátttöku?
• Teljið þið að sýnin sé farin að taka á sig mynd?
• Samræmist það sem við gerum, þ.e. sýnin og starfsmenningin, skólagreindunum?
• Höfum við sveigt af leið?
• Hverjar eru helstar hindranir sem við höfum rekist á?
• Hvernig unnum við okkur í gegnum þær?
i. Einstaklingar
ii. Samstarfsfélagar
iii. Stjórnendur
• Hvar hefur mér tekist vel sem leiðtoga og stjórnanda?
• Hvar hefur mér tekist miður?
• Hvernig hefur ykkur liðið í þessari vinnu?
• Hvernig sjáið þið framhaldið?
• Viljið þið bæta einhverju við?
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Fylgiskjal 8
Sýn skóla
Þrep 1
10 mínútur
Vinnið ein. Skoðið fylgiskjölin með þessu verkefni. Þau gefa til kynna hvað nokkrum
skólum hefur þótt mikilvægt að hafa að leiðarljósi fyrir starf sitt. Í þeim sjáum við einnig
að sýn má birta með margvíslegum hætti.
Þrep 2

20 mínútur

Myndið litla hópa. Ræðið innihald sýnar hvers skóla fyrir sig eins og hún birtist í
fylgiskjölunum. Er sýnin nægilega sterk, að ykkar mati, til að geta mótað gildismat allra
sem starfa í skólanum, viðhorf þeirra til helstu þátta skólastarfsins og þar með eigin
starfshátta? Eru þær áherslur sem koma fram í sýninni í samræmi við það sem þið teljið
mikilvægast að nemendur tileinki sér? Finnst ykkur vanta einhver mikilvæg efnisatriði?

Þrep 3

20 mínútur

Vinnið áfram í sömu hópum. Murgatroyd og Morgan telja að framtíðarsýn fyrir skóla þurfi
að hafa eftirfarandi einkenni (Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson 1998:81):
Ögrandi
– alltaf í sjónmáli og tiltæk til notkunar.
Skýr
– svo að hún bjóði ekki uppá mistúlkanir.
Minnisstæð – framtíðarsýn sem er sett fram með 20 – 25 orðum er best.
Gefandi
– að öllum finnist gott að styðjast við hana.
Gildishlaðin – að hún hafi sterka samsvörun við ríkjandi gildismat í skóla.
Sýnileg
– best er ef hægt er að sjá hana fyrir sér myndrænt.
Aflvekjandi
– hún krefst viðbragða frá öllum.
Viðmiðun
– allir geta notað hana sem viðmiðun fyrir starf sitt.
Tengd þörfum nemenda – verður að tengjast námi og hegðun nemenda á einn eða annan
hátt eigi hún að standa undir nafni sem framtíðarsýn fyrir skóla.
Framangreind einkenni beinast að formi ekki síður en innihaldi. Skoðið nú fylgiskjölin með
tilliti til framsetningar og veltið fyrir ykkur æskilegu formi á sýn ykkar skóla.
Þrep 4

30 mínútur

Vinnið enn í sömu hópum. Veljið hvort þið:
a) gerið drög að sýn sem birtir ykkar eigin áherslur um innihald og fylgið jafnframt
viðmiðum Murgatroyds og Morgans um form; eða
b) gerið framkvæmdaáætlun um hvernig þið, ásamt öðrum starfsmönnum og í
samráði við foreldra og nemendur, getið unnið að mótun sýnar skólans ykkar.
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Sýn Hofsstaðaskóla í Garðabæ

Sýn Hrafnagilsskóla í Eyjafjarðarsveit
Allir hafa hið góða í sér og möguleikann til að verða betri manneskjur
Skólinn leggur megináherslu á að nemendur þekki hið góða og iðki hið góða ásamt því að ná námsárangri með ágætum.

Hornsteinar skólastarfsins eru að:
1. Rækta sammannlegar dygðir.
2. Efla skilning á ólíkum viðhorfum og menningu.
3. Sinna þjónustu við samfélagið.
4. Gera allt með ágætum.
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Sýn Sharnbrook–skóla í Englandi
Takmark okkar er að veita hverjum nemanda sem er í okkar umsjá
fjölbreytta menntun.
Við teljum að við náum þessu með því að:
•
•
•
•
•
•
•

Hafa trú á ungu fólki.
Virða alla nemendur og þekkja vel hvern og einn sem við vinnum með.
Sýna trú okkar á styrkleika og getu nemenda með því að vænta ávallt mikils af
þeim.
Viðurkenna og gera mikið úr árangri á öllum sviðum.
Vinna saman og sýna gagnkvæma virðingu, þolinmæði og skilning.
Sýna umhyggju og finna tíma til þess.
Trúa á gildi menntunar og skólagöngu.

Barátta okkar fyrir góðri menntun mun birtast í
sameiginlegri afstöðu til eftirfarandi gilda.
Í vinnu okkar með ungu fólki viljum við:
•
•
•
•
•
•
•

Virða jafna stöðu allra – sem einstaklinga með mismunandi þarfir.
Þroska með nemendum sjálfstraust og sjálfsvirðingu.
Sýna metnað í allri okkar vinnu.
Koma á jákvæðum samskiptum við allar aðstæður og byggja þau á gagnkvæmri
virðingu, þolinmæði og kurteisi.
Hvetja til þess að menn læri (á jákvæðan hátt) bæði af góðum árangri og
mistökum.
Byggja upp stolt á samfélagi okkar og ábyrgð gagnvart því.
Hvetja nemendur til að koma auga á og nýta sér tækifæri sem fela í sér áhættu.

Í skólastofunni viljum við:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koma til móts við þarfir hvers einstaklings.
Sýna ávallt miklar væntingar.
Gera alla stolta af eigin árangri og annarra.
Ýta undir að nemendur þjálfi metnað, sjálfstæði og samvinnu í námi.
Útskýra rök og markmið sem námið byggist á.
Þjálfa gagnrýna hugsun og lausnaleit (útsjónarsemi).
Ýta undir ánægju með nám og löngun til að læra, nú og í framtíðinni.
Þroska sjálfsábyrgð, sveigjanleika og hæfileika til yfirfærslu náms.
Undirbúa ungt fólk fyrir hlutverk sitt og tækifæri sín í framtíðinni.
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Í starfsmannahópi viljum við:
•
•
•
•
•
•
•

Vera samábyrg fyrir þessum gildum (verðmætamati).
Styrkja hvert annað í starfi.
Vinna fyrir opnum tjöldum og ræða um starf okkar.
Greina frá reynslu okkar og virða framlag annarra.
Stuðla að samvinnu við nemendur, foreldra, aðra skóla, nær–samfélagið og aðra
starfsmenn.
Byggja upp jákvæðan og faglegan starfsanda (skólabrag).
Ástunda símenntun – læra allt lífið.

Þessum gildum er ætlað að stuðla að samfelldri sókn til umbóta.
Við trúum að þau hafi áhrif á námsþroska, persónuþroska,
greindarþroska og félagslegan þroska nemenda.
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Fylgiskjal 9
Siðferðisgreind (Ethical intelligence)
Vinnið ein.
a) Veltið fyrir ykkur siðferðisgreind og ígrundið hvað felst í slíkri greind.
b) Ímyndið ykkur að þið ættuð að útskýra greindina fyrir utanaðkomandi aðila.

Heimspekigreind (Spiritual intelligence)
Vinnið ein.
a) Veltið fyrir ykkur heimspekigreind og ígrundið hvað felst í slíkri greind.
b) Ímyndið ykkur að þið ættuð að útskýra greindina fyrir utanaðkomandi aðila.

Fylgiskjal 10
Aðgerðagreind (Operational intelligence)
Vinnið ein.
a) Veltið fyrir ykkur aðgerðagreind og ígrundið hvað felst í slíkri greind.
b) Ímyndið ykkur að þið ættuð að útskýra greindina fyrir utanaðkomandi aðila.

Fylgiskjal 11
Samvirknigreind (Collegial intelligence)
Vinnið ein.
a) Veltið fyrir ykkur samvirknigreind og ígrundið hvað felst í slíkri greind.
b) Ímyndið ykkur að þið ættuð að útskýra greindina fyrir utanaðkomandi aðila.
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Fylgiskjal 12
Tilfinningagreind (Emotional intelligence)
Vinnið ein.
a) Veltið fyrir ykkur tilfinningagreind og ígrundið hvað felst í slíkri greind.
b) Ímyndið ykkur að þið ættuð að útskýra greindina fyrir utanaðkomandi aðila.

Fylgiskjal 13
Ígrundunargreind (Reflective intelligence)
Vinnið ein.
a) Veltið fyrir ykkur ígrundunargreind og ígrundið hvað felst í slíkri greind.
b) Ímyndið ykkur að þið ættuð að útskýra greindina fyrir utanaðkomandi aðila.
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Fylgiskjal 14

Starfsmannahandbók
Ungbarnaleikskólinn Bjarmi
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Leikskólinn Bjarmi
Bjargir leikskólar ehf. reka ungbarnaleikskólann Bjarma og er leikskólinn því
einkarekinn, með þjónustusamning við Hafnarfjarðarbæ. Leikskólinn hóf starfsemi sína
1. ágúst 2008.
Starfsemi leikskólans byggir á lögum um leikskóla nr. 90/2008, reglugerð um leikskóla
nr. 225/1995, skólastefnu Hafnarfjarðar og á Aðalnámskrá leikskóla (1999). Leikskólinn
sérhæfir sig í starfi með yngstu börnum leikskóla eða börn á aldrinum 9 – 24 mánaða.
Áhersla er lögð á umhyggju og nám.

Hlutverk skólans
Leikskólinn starfar eftir lögum um leikskóla (90/2008). Leikskólinn er fyrsta skólastigið
og er hann fyrir börn sem eru undir skólaskyldualdri.
Í leikskólanum er lögð áhersla á velferð, þroska og nám barnsins. Á Bjarma viljum við
sýna virðingu og umhyggju í öllum kringumstæðum. Það gerum við m.a. með því að
huga að umhverfi, öryggi og námstækifærum barna og fullorðinna. Við leitumst við að
sýna tillitsemi og koma til móts við þarfir einstaklingsins, þó með það í huga að hann sé
hluti af stærri heild. Hugtökin sanngirni og réttlæti eru höfð að leiðarljósi.
Áhersla er lögð á að vinna náið með foreldrum og virða óskir þeirra þar sem þeir þekkja
barnið best. Einnig tökum við mið af Aðalnámskrá leikskóla þar sem lagt er upp með
markmið og kröfur sem leikskólum ber að fylgja.
Til að geta brugðist við breyttum áherslum og fylgst með áhuga og þroska barnanna
vinnum við með uppeldisfræðilegar skráningar (sjá kaflann um skráningar).
Umhverfið hefur áhrif á námskrána og áhugi og kunnátta kennara hefur einnig mótandi
áhrif.
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Starfsaðferðir skólans
Litið er til starfsaðferða sem kenndar eru við Reggio Emilia. Það sem einkennir slíkar
starfsaðferðir er fyrst og fremst sýnin á barnið og möguleika og getu þess einnig er
áhersla á umhyggju og virðingu við alla. Aðferðin hefur verið í þróun frá árinu 1945 og
er kennd við borg á norður Ítalíu. Þeir sem vinna eftir aðferðinni líta frekar á hana sem
viðhorf til leikskólanáms en lokaða uppeldisstefnu (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001).
Kennarar sem vinna í anda Reggio Emilia starfa með börnum í teymisvinnu og líta á sig
sem meðhöfunda barnanna í þeirri vinnu sem unnin er. Þeir leggja sig fram við að sýna
börnum virðingu, hlusta á þau og taka tillit til hvers og eins. Þegar unnið er í slíku
umhverfi, þar sem áherslan er á einstaklinginn, þarfir hans og langanir, þar sem börnin
eru talin hæfileikarík og skapandi, verða kennarar að temja sér að vega og meta hvort þeir
eigi að vinna við hlið barnanna, taka við stjórninni eða draga sig í hlé.
Þegar rætt er um starfsaðferðir Reggio Emilia er oft fjallað um sýnina á barnið sem einn
af hornsteinunum. Fjallað er um hið hæfa barn sem býr yfir rannsóknarlöngun og forvitni
til lífsins, einnig er mikil áhersla lögð á lýðræðisleg vinnubrögð (Rinaldi, 2006, bls. 10–
49).

Sýn Bjarma
Á Bjarma er litið á samvinnu og samræður sem mikilvægan þátt í öllu starfi. Við vinnum
markvisst að því að byggja upp samfélag þar sem virðing og umhyggja er höfð að
leiðarljósi. Einnig er lögð áhersla á hvetjandi námsumhverfi sem vekur upp löngun til
náms og þekkingarleitar hjá öllum sem að skólasamfélaginu koma. Hér að neðan er mynd
sem við teljum vera lýsandi fyrir okkar starf þar sem barnið er í brennidepli og allt sem
við gerum er gert í þágu þess.
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Daglegt Líf
Til að mæta þörfum barnanna vinnum við með fljótandi dagskipulag og námskrá.
Námskráin mótast af því samfélagi sem er í skólanum hverju sinni þ.e. nemenda-,
foreldra- og starfsmannahópi. Með breyttum hópi koma breyttar áherslur. Því tekur
námskráin sífelldum breytingum og verður að vera í stöðugri endurskoðun og mati.

Dagskipulag
Dagurinn stjórnast af grunnþáttum eins og
• Morgunmat og vatn á milli klukkan 8 – 9
• Ávaxtastund og vatn um tíu leytið
• Bleiuskipti sem hefjast klukkan 10:15
• Hádegismatur (tíminn breytist með aldri barnanna – á haustin er hann um
10:40 og eftir áramót borðum við um 11)
• Hvíld
• Bleiuskipti
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• Nónhressing (tíminn breytist með aldri og þroska barnanna)
• Ávaxtastund og vatn um klukkan 16
Á milli þessara þátta vinnum við með börnunum. Eins og áður kom fram þá er ýmislegt
sem hefur áhrif á dagskipulagið okkar og við skipuleggjum daginn út frá börnum, veðri
og starfsfólki.

Starfsmenn
Móttaka nýrra starfsmanna
Þegar nýr kennari hefur störf hjá okkur tekur annar kennari að sér að leiðbeina honum á
meðan hann kynnist starfsháttum okkar. Yfirleitt er það tilvonandi teymisfélagi sem tekur
þetta hlutverk að sér.
Við mælum eindregið með því að styðjast við starfsmannahandbókina og
kynningabækling sem foreldrar fá afhent í upphafi skólagöngu. Einnig er tilvalið að nýta
sér lesefni leikskólans.

Dreifð forysta og ábyrgð
Á Bjarma er enginn deildarstjóri og er lögð áhersla á að vera með dreifða forystu og
dreifða ábyrgð. Starfsmenn bera ábyrgð á því sem gert er á deildinni og deila hlutverkum
á milli sín.
Kennarahópurinn vinnur náið saman og viljum við efla alla til að koma skoðunum sínum
á framfæri. Áður en farið er í framkvæmdir eru allir spurðir álits og hvattir til að mynda
sér skoðun um tiltekna framkvæmd.
Gott er að hafa það í huga að um leið og forysta er tekin, öxlum við ábyrgð.
Til að við getum unnið með dreifða forystu og dreifða ábyrgð verðum við að treysta
samstarfsfólki okkar og um leið hafa trú á okkar eigin hæfni. Traust er grundvallar

148
forsenda þess að við getum unnið náið saman og byggt upp samfélag þar sem umhyggja
og virðing er höfð að leiðarljósi.

Teymi
Á Bjarma vinnum við í teymum. Hvert teymi ber ábyrgð á lykilhópi og starfar náið
saman. Einu sinni í viku gefst teyminu kostur á að vera með samráðsfund á
undirbúningstíma.
Skólastjórnendur eru tveir og dreifa ábyrgðinni sín á milli og starfa því einnig í teymi.

Boðskipti
Á Bjarma leitumst við við að efla upplýsingaflæðið okkar á milli, það gerum við m.a.
• Hádegisfundum
• Teymisfundum
• Starfsmannafundum
• Skráningu atburða í dagbók
• Miðlun upplýsinga okkar á milli
• Notkun upplýsingatöflu á kaffistofu
• Dagsyfirliti
• Segjum frá mikilvægum hlutum í lífi okkar

Veikindi
Þegar starfsmaður er veikur ber honum að tilkynna það símleiðis (ekki sms) fyrir klukkan
8:00 á morgnanna (fyrr ef viðkomandi er í opnunarstöðu). Þetta þarf að gera alla daga.
Stjórnandi áskilur sér rétt til að biðja um vottorð.

Kaffitímar
Lögbundinn kaffitími kennara er samtals 35 mínútur miðað við 100% starfshlutfall. Á
Bjarma tökum við kaffitímann á hvíldartíma barnanna og er hann u.þ.b. 40 – 60 mínútur.
Ástæða þess að við tökum ekki kaffihlé fyrr, er sú að starfið með börnunum leyfir það
ekki og því taldi starfsmannahópurinn það best að fá góða hvíld á hvíldartíma barnanna.
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Opnunar- og skilastaða
Kennarar sem opna byrja daginn á því að:
• Taka niður stólana og gera deildina tilbúna fyrir börnin
• Opna vagnageymslur á mánudagsmorgnum
• Sjóða hafragrautinn
• Taka úr þurrkaranum og brjóta saman þvottinn
• Ganga frá leirtaui og þvotti
• Gera tilbúið fyrir morgunmatinn
o Setja á vagninn: Cheerios, mjólk, lýsi og Acidophilus („vinveittir gerlar”
fyrir meltinguna, yfir vetrarmánuði)
o Setja vatnskönnu og glös á vagninn
o Sækja diska og skeiðar og setja inn í morgunmatsherbergið
o Sækja smekki og bleyta þvottapoka
Kennarar sem loka ljúka deginum á því
• Gefa börnunum vatn og ávexti klukkan 16
• Ganga frá leikföngum og flokka þau
• Ganga frá vögnum
• Læsa vagnageymslunum
• Athuga hvort það séu leikföng á útisvæði
• Taka úr þurrkara og þvottavél
• Loka gluggum og læsa hurðum

Þrif
Við göngum frá salnum þegar búið er að koma börnunum í hvíld. Við höfum haft þann
háttinn á að sá kennari sem situr með börnunum inni í sal byrjar á því að strjúka af
borðum og stólum.
Einnig þrífum við skiptiaðstöðuna eftir að búið er að koma börnunum fyrir í hvíld.
• Sprittum handlaugar
• Sprittum skiptiborð

150
• Tæmum ruslið
• Bætum bleium í hillurnar og ef þær vantar setjum við miða í hólf barnanna
• Fylla á skúffur í skiptiborðum (hanskar, blautþurrkur, poka, krem o.fl.)
Annan hvern föstudag er þvottadagur og þá sendum við heim sængurver, koddaver,
kerrupoka og teppi barnanna. Þann dag fara einnig lök og teppi skólans í þvott. Á
„þvottadögum“ þrífum við hillurnar inni á deildinni. Gott er að þrífa hillurnar í salnum,
listahorninu og undirbúningsherbergi á sama tíma og við gögnum frá eftir matinn. Þeir
sem ganga frá eða undirbúa hvíldina strjúka úr hillunum inni í herbergjunum.

Skemmtinefnd
Skemmtinefnd er kosin í byrjun hvers skólaárs af starfsmönnum skólans. Hlutverk hennar
felst meðal annars í því að skipuleggja árlega óvissuferð og skemmtikvöld sem og aðrar
skemmtilegar uppákomur fyrir starfsfólkið.

Gómsætir föstudagar
Á föstudögum skiptumst við á að koma með gómsætar kökur eða rétti þar sem hollustan
er höfð í fyrirrúmi. Áhersla er lögð á að hafa ekki hvítan sykur eða hvítt hveiti í
réttinum/kökunni. Við söfnum síðan upplýsingunum saman í möppu sem geymd er í
undirbúningsherbergi.

Starfsmannasamtöl
Teymissamtöl fara fram tvisvar sinnum á ári. Einnig eru lagðar fyrir kannanir þar sem
kennarar eru beðnir um að rýna í eigin getu og áhugasvið. Unnin er mannauðsáætlun út
frá þessum upplýsingum og starfið skipulagt í samráði við kennara.

Náms- og skipulagsdagar
Náms- og skipulagsdagar eru 5. Þessir dagar eru nýttir til að skipuleggja starf okkar og
einnig til endurmenntunar.
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Trúnaðarmaður
Félagar í KÍ kjósa sér trúnaðarmann sem fylgist með framvindu kjaramála og er tengill
við Félag leikskólakennara. Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu KÍ.

Foreldrasamstarf
Eins og kemur fram í inngangnum þá skiptir það máli að hlúa vel að samstarfi við
foreldra þar sem þeir bera höfuðábyrgð á barninu. Einnig kemur fram í lögum um
leikskóla (90/2008) að leikskólinn annast að ósk foreldra umönnun og menntun barnanna.
Með það að leiðarljósi og hagsmuni barnsins í fyrirrúmi leggjum við áherslu á að virða
óskir foreldra svo framalega sem þær eru barninu og samfélaginu fyrir bestu. Við verðum
einnig að gera foreldrum það ljóst að með því að hefja leikskólagöngu er barnið orðið
hluti af stærra samfélagi og því verðum við að huga að heildinni ásamt einstaklingum.
Börn sem búa við tilfinningalegt öryggi nota foreldra eða uppalendur sína sem eins konar
öryggismiðstöð. Samkvæmt Mariu Ainsworth sem rannsakaði tengslamyndun ungra
barna hefur tilfinningalegt öryggi á fyrstu árum þeirra áhrif á andlegan þroska seinna
meir í lífinu. Barn sem er tilfinningalega öruggt rannsakar umhverfið en er þó með augun
á foreldrinu. Barnið er líklegt til að bregðast vel við þótt einhver annar lyfti því upp og
þegar það er sett niður aftur heldur það áfram í leiknum eða könnuninni. Fyrsta
tengslamyndun barns er við foreldra og barn sem hefur öðlast tilfinningalegt öryggi er
líklegra til að byggja upp sterk og góð tengsl við aðra umönnunaraðila. Mikilvægt er að
byggja upp traust á milli foreldra og kennara. Fyrir marga foreldra getur það reynst erfitt
að yfirgefa barnið og því skipta traust og góð samskipti miklu máli. Eitt af því sem hafa
þarf í huga í leikskólastarfi er að foreldrar finni að leikskólasamfélagið meti og virði
þekkingu þeirra og telji foreldra barns skipta miklu máli í lífi þess. Með það í huga er
mikilvægt að fyrstu samskipti foreldra við leikskólasamfélagið byggi á hlýju og virðingu
í garð foreldra og barna. Þar sem börnin dvelja oft lengi í leikskólanum er mikilvægt að
kennarar stuðli að góðri samvinnu á milli þeirra og foreldra. Ef foreldrar eru óöruggir í
uppeldinu þá getur kennarinn veitt þeim stuðning, fundið greinar til að ljósrita eða miðlað
af eigin reynslu (Rinaldi 2001:53; Moylett, Helen og Pat Djemli, 2005:59-60; Guðrún
Alda Harðardóttir og Sigríður Síta Pétursdóttir, 2006:10; Santrock, 2006:213).
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Við leggjum áherslur á þær vinnureglur að við virðum mörkin á milli starfsmanns og
foreldra með þeim hætti að við erum ekki að tengjast þeim t.d. á veraldrarvefnum eða
• Bloggsíðum þeirra
• Barnalandi
• Bloggsíðum starfsmanna
• Facebook
• My space
Einnig verðum við að huga að því að gæta okkur hvað varðar persónulegar upplýsingar er
varðar hag okkar og einkalíf. Ef upp koma viðkvæm mál getur verið erfitt ef tengingin er
of mikil. Friðhelgi einkalífsins er mikilvæg og því verðum við að virða þessi mörk.

Lykilpersóna
Til að börn geti nýtt þá meðfæddu hæfileika sem þau búa yfir, þurfa þau að vera í
samskiptum við góðan og hæfan fullorðinn einstakling sem ber hag þeirra fyrir brjósti. Á
Bjarma höfum við valið að hver kennari sé í hlutverki lykilpersónu fyrir fjögur börn og
foreldra þeirra. Sá kennari mun vinna náið með foreldrum og sjá um almenn samskipti á
milli heimilis og skóla.

Lykilhópur
Þar sem við störfum í teymum ætlum við að vera með lykilhópa. Á áætlun er að hvert
teymi aðlagi 8 börn inn í einu. Þessi börn verða hluti af lykilhópnum. Kennararnir eru
ábyrgðaraðilar hópsins og ef annar kennarinn er í fríi eða veikur þá ber hinn kennarinn
ábyrgð á upplýsingaflæði til foreldra og að sú áætlun fyrir námstækifæri barnanna sé
framfylgt.

Aðlögun
Í upphafi leikskólagöngu heimsækjum við barn og foreldra. Við bjóðum foreldrum að
komum í heimsókn til þeirra þar sem við tökum myndir af barninu (þessar myndir mega
ekki birtast á netinu) og afhendum þeim möppu með ýmsum pappírum
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• Kynningarbækling um leikskólann
• Samning um leikskólagjöld
• Samning um leikskóladvöl
• Eyðublað fyrir foreldra um ýmsar upplýsingar um barnið

Dagsyfirlit
Er eyðublað sem hver lykilpersóna heldur utan um. Blaðið er í klemmumöppu merkt
kennara og þar eru nöfn lykilbarna. Þessi mappa er aðgengileg foreldrum. Gott er að
halda utan um pappírana þar sem þeir eru skráning um dagsferil barnsins, þeir nýtast
okkur við endurmat og áhugasviðskönnun (barna og kennara).
Á blaðinu þarf að fylla út:
• Hvernig barnið borðaði (morgunmatur, hádegismatur og nónhressing)
• Hvað var unnið í hópastarfi og/eða frjálsum leik um morguninn
• Hvernig barnið svaf (hve lengi)
• Ef það eru aðrar upplýsingar eins og t.d. útbrot á bleiusvæði þá er það sett inn
undir dálkinn „Annað”

Trúnaður og tilkynningaskylda
Samkvæmt lögum um leikskóla (90/2008) ber starfsfólki leikskóla að gæta að
þagnarskyldu um barnið og foreldra þess. Þagnarskyldan helst þótt að starfsfólk láti af
störfum. Þó ber að huga að því að telji starfsmenn að brotið sé á barni ber þeim að
tilkynna það.

Kynningarfundur fyrir nýja foreldra
Er haldinn í lok september ár hvert.

Foreldrasamtöl
Skipulögð foreldraviðtöl eru einu sinni á ári.

Foreldraráð
Kosið er í ráðið á foreldrafundi í september.
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Lærdómssamfélag
Skólaþróun er þróun á starfi og námi allra sem að skólanum koma. Á Bjarma höfum við
unnið að því að innleiða starfshætti sem einkenna skólaþróun. Það höfum við gert með
því að vinna verkefni sem efla okkur í ígrundun, við höfum innleitt skólagreindir með því
að efla okkur í dýpri samræðum. Við höfum skilgreint hugtök sem eru í sýn okkar og við
höfum velt fyrir okkur hvernig sýn okkar og samfélag er byggt upp. Við höfum nýtt
okkur verkefni úr bókinni AGN (Aukin gæði náms) sem við höfum aðlagað að okkar
samfélagi. Þegar unnið er með skólaþróun þá er áhersla lögð á að skipuleggja breytingar
sem eru varanlegar og hafa áhrif á vinnubrögð og innra starf skóla. Tvö meginmarkmið
skólaþróunar eru að efla nám og styrkja innviði skólans með því verður
skólasamfélagið hæfari til að takast á við breytingar. Þar sem skólaþróun snýst ávallt um
nemendur verður að skoða hvort að skólaþróunin hafi skilað sér til nemenda og breytt
einhverju fyrir þá. Það sem gerist með skólaþróun er að allir læra eitthvað nýtt og um leið
og ný þekking verður til verður til starfsmenning sem í þessu tilfelli byggir upp
lærdómssamfélag. Kennarar eru lykilinn að skólaþróun og samvirk fagmennska er
lykillinn að slíkri starfsþróun (Hopkins, Ainacow og West, 1994, bls. 68–84; Lambert,
2002, bls. 37–40; MacGilchrist o.fl., 2004, bls. 17–19).
Á Bjarma höfum við unnið að því að innleiða skólagreindir sem verkferla til að innleiða
starfsaðferðir

Reggio

Emilia.

Þessar

greindir

eru

taldar

einkennandi

fyrir

lærdómssamfélag. Greindirnar eru háðar hver annarri og skólar sem byggja upp
lærdómssamfélag, þar sem þarfir, réttindi og ábyrgð námsmanna eru í fyrirrúmi, búa að
minnsta kosti yfir þessum níu greindum (sjá mynd) (MacGilchrist o.fl., 2004).
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Á fyrsta starfsári byrjuðum við á því að innleiða og skilgreina sex greindir og stefnum við
að því að innleiða hinar greindirnar á næsta skólaári þ.e. 2009-2010.
Greindirnar sem við höfum innleitt eru:

Sýnin
Siðferðisgreind (Ethical intelligence)
Á Bjarma er lögð áhersla á að sýna virðingu og umhyggju í öllum
kringumstæðum. Það gerum við m.a. með því að huga að umhverfi, öryggi og
námstækifærum barna og fullorðinna. Við leitumst við að sýna tillitsemi og koma
til móts við þarfir einstaklingsins, þó með það í huga að hann sé hluti af stærri
heild. Hugtökin sanngirni og réttlæti eru höfð að leiðarljósi.
Við förum eftir lögum um leikskóla þar sem við leggjum áherslu á að huga að
hagsmunum og velferð barna, foreldra og starfsmanna.
Unnið er með fljótandi námskrá og dagskipulag. Námskráin mótast af því
samfélagi, nemenda-, foreldra- og starfsmannahópi sem er hverju sinni.
Umhverfið er einn af þeim þáttum sem hefur áhrif á námskrána. Í starfsaðferðum
Reggio Emilia er talað um umhverfið sem þriðja kennarann. Kennarar fylgja
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áhuga og getu barnanna og þannig mótast námskráin, það getum við gert með því
að nýta okkur uppeldisfræðilegar skráningar og móta þannig námsumhverfi og
tækifæri út frá skráningum. Við lítum á samvinnu og samræður sem mikilvægan
þátt í öllu starfi og hvetjum til dýpri samræðna á meðal kennara. Við teljum að
samræðurnar sé hægt að nýta til að dýpka starfið og eigið sjálf – þannig fá
kennarar tækifæri til að skoða eigin hugsanir og skora þær á hólm.

Heimspekigreind (Spiritual intelligence)
Samræður á milli kennara eru nýttar til að dýpka starfið og þannig er unnið
markvisst með ígrundun og rökstuðning. Með því að ígrunda starf sitt og
eflast í samræðu fá kennarar tækifæri til að leita eftir tilgangi og sjá hlutina í
stærra samhengi. Þegar kennarar hafa öðlast færni í að ígrunda og eru orðnir
meðvitaðir um eigin starfshætti eru þeir líklegri til að setja hversdagslega
hluti á hærra plan.
Við nýtum undirbúningstíma kennara, hádegisfundi og starfsmannafundi til
að efla okkur í samræðu, ígrundun og endurmati. Með því að gera þetta
vinnum við markvisst með heimspekigreindina og um leið fléttast aðrar
greindir hér inn.

Aðgerðir
Aðgerðagreind (Operational intelligence)
Með Aðgerðagreindinni færum við sýnina í framkvæmd. Það gerum við með
því að hugsa skipulega og reynum að nálgast hlutina þannig að auðvelt sé að
framkvæma þá. Einnig verður að huga að því að stjórnun framkvæmda þarf
að vera þannig sett fram að starfsfólkið treysti sér til að framkvæma sýnina í
starfi. Það gerum við m.a. með því að leggja áherslu á dreifða ábyrgð og
leiðtogahlutverk.
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Tilfinningagreind (Emotional intelligence)
Á Bjarma viljum við efla okkur í sjálfþekkingu þar sem við þekkjum, skiljum
og áttum okkur á að við höfum áhrif á eigin tilfinningar. Einnig teljum við að
kennarar ættu að búa yfir þeim sveigjanleika að geta lagað sig að
mismunandi aðstæðum. Mikilvægt er að geta skynjað og lesið úr líðan
fólksins í kringum sig, vera meðvitaður um tilfinningar annarra og hafa getu
til að setja sig í spor þeirra. Góð samskiptahæfni er einnig mikilvæg og
hæfileikinn til að geta gagnrýnt og tekið gagnrýni.

Samvirknigreind (Collegial intelligence)
Það sem einkennir samvirknigreindina er samhljómur í samstarfi. Áhersla er
lögð á að dreifa valdi á milli samstarfsaðila. Við reynum að ná sameiginlegri
niðurstöðu með samræðum þar sem hlustað er á sjónarmið allra. Í slíku
samfélagi er lögð áhersla á lærdóm, starfsþróun og nýja þekkingu.
Sýnin er skýr og til að innleiða sýnina og auka meðvitund kennara nýtum við
okkur samræður.

Ígrundunargreind (Reflective intelligence)
Ígrundunargreindin er grunnurinn að fagmennsku og því verðum við að huga
að sjálfsmati. Sjálfsmat samfélagsins liggur í þekkingu á eigin námi, gildum,
siðferði og eiginleikum til að sjá heildarmyndina. Til að eflast í slíku starfi
verður að huga að möguleikum kennara til að ígrunda bæði einir og með
öðrum.
Áhersla er lögð á að auka við þekkingu og innleiða skólaþróun. Lagður er
grunnur að nýjum starfsháttum og kveikjur eru settar inn til að efla okkur og
vekja upp áhuga kennara á lærdómi.
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Reglulega vinnum við endurmat til að rýna í eigið starf og innleiða nýja og
breytta starfshætti. Unnið er úr mati sem er safnað saman frá ýmsum
gögnum – t.d. foreldraviðtöl og endurmat á aðlögun, foreldrasamstarfi og
starfi með börnunum (aldursskipting og kynjaskipting). Endurgjöf má
nálgast frá nemendum, foreldrum, samstarfsfólki, öðrum leikskólum og
skólasamfélaginu í heild.

Uppeldisfræðilegar skráningar
Uppeldisfræðileg skráning er skráningaaðferð sem hefur verið þróuð í Reggio Emilia. Í
slíkri skráningu nýtir kennari gögnin til gagnaöflunar um barnið og áhugasvið þess.
Uppeldisfræðileg skráning er sýnileg hlustun því með henni má sýna hvernig börn læra.
Við getum litið á skráninguna sem verkfæri fyrir kennara til að gera eigið starf og nám og
vinnu barnsins sýnilega. Skráningin er leið til að verða meðvitaðri um eigið starf og um
leið gefst tækifæri til að flétta starfið saman við fræðin. Við getum notað skráninguna
sem leið að áframhaldandi starfi með barninu eða barnahópinn. Ekki má gleyma því að
með skráningunni getum við þróað starfið okkar og bætt, auk þess sem skráning er eins
konar matsaðferð til að rýna í starfið og getu barnanna (Guðrún Alda Harðardóttir,
2000:69; Rinaldi, 2006:67).
Þegar við vinnum með uppeldisfræðilegar skráningar þá lærum við um leið mismunandi
kennsluaðferðir, við sjáum fljótt hvað við getum nýtt okkur og hvað nýtist börnunum í
leik og starfi. Til að geta unnið uppeldisfræðilega skráningu verður að afla gagna, það
verður að skrá það sem við heyrum og sjáum. Í raun er verið að skilja eftir áþreifanleg
vegsummerki af athuguninni.
Hægt er að nýta sér ýmsar aðferðir til gagnaöflunar
• Skrifleg skráning sem felst í því að skrá hjá sér og/eða teikna.
• Taka ljósmyndir eða myndband af athöfnum og gjörðum barnanna
• Myndir af verkum barnanna þar sem þau geta verið mikilvæg vegsummerki
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Þar sem við störfum í teymi er gott að vinna gögnin með öðrum, með því að deila reynslu
okkar og þekkingu með öðrum fáum við um leið tækifæri til að auka við eigin þekkingu.
Áður en gögnin eru greind með öðrum kennurum er gott að vinna vel úr þeim, það er
bæta því við sem þarf. Ef unnið er með minnispunkta ætti að vera búið að lesa þá í gegn
og skipuleggja, það þarf að stilla myndunum upp, horfa á myndbandsupptökur og velja út
þau brot sem horfa skal á. Með því að vinna á þennan hátt er verið að velta fyrir sér hvað
var skráð og um leið erum verið að auka meðvitund kennarans á því hvernig tengslin við
börnin eru (Gandini, Lella og Jeanne Goldhaber, 2001:127).
Við getum nýtt okkur skráningarnar sem undirstöðu samskipta við samkennara, börn,
foreldra og samfélagið. Með skráningum geta foreldrar fylgst með því sem börnin gera í
skólanum. Á Bjarma þar sem unnið er með fljótandi námskrá og dagskipulagi kemur
uppeldisfræðileg skráning sér vel því þá er hægt að skoða skráningar til að sjá og skilja
það sem börnin eru að gera og hugsa. Eftir að hafa skoðað skráningarnar getur kennari
lagt drög að starfinu með börnunum.
Mikilvægt er að hafa í huga að skráning er ekki samansafn af fallegum myndum heldur
er henni ætlað að sýna hugsanir kennara og vinnuferil barnsins eða barnanna. Henni er
ætlað að svara spurningum eins og hver er kveikjan, hvernig var haldið áfram og urðu
einhverjar breytingar á stefnunni? Hvaða þættir urðu að þáttaskilum, hvaða athugasemdir
eða atburðir stóðu upp úr og hvernig leystu þau vandamálið (ef það var eitthvert). Allt er
þetta hugsað þannig að hver sem er geti skoðað skráninguna, skilið hvað það var sem
börnin voru að gera og hvernig þau nálguðust það. Skráningin á að skila hver kveikjan
var (örvunin) og ferlið (Lewin-Benham, 2006:24).

Námsumhverfi
Umhverfið er einn af þeim þáttum sem getur ýtt undir eða hamlað þroska barna. Áhrif
fullorðinna á börn eru mikil og mikilvæg fyrir þroskaferil þeirra. Ekki er eingöngu um að
ræða bein áhrif heldur einnig óbein. Sem dæmi má nefna að það eru fullorðnir aðilar sem
útbúa umhverfið og ákveða hvernig námsefni og örvun börnin skuli fá. Hlutirnir sem
valdir eru inn í rýmið eru vel íhugaðir og kennarinn verður að vita hvers vegna hann velur
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hlutinn, hvar hann á að vera, hann skoðar stærðina, litina og lýsinguna. Allt hefur tilgang.
Rými fyrir yngstu börnin ætti því að vera þannig að það bjóði upp á möguleika á að
rannsaka og uppgötva en einnig verða að vera til staðir þar sem börnin geta hvílst og
fundið öryggi (Lewin-Benham, 2006: 15; Rinaldi, 2006:84-86).
Við hönnun rýmis er mikilvægt að hafa nokkra þætti í huga, bjóða verður upp á svæði
sem eru hlýleg, örvandi og örugg. Rýmið á að hvetja börn til rannsóknar og verður því að
vera bæði breytilegt og sveigjanlegt. Rýmið verður að vera einskonar tjáningarmiðill og
verður að geta „talað mörg tungumál” (Rinaldi, 2001:54). Rýmið hefur áhrif á
einstaklingana og þegar unnið er með yngstu börnin er vert að hafa það í huga að þau
eyða miklum tíma, sitjandi og liggjandi og á ákveðnum tímapunkti einnig skríðandi og
því verðum við að huga frekar að gólfinu, loftinu og veggjunum. Í raun ætti að leggja
áherslu á rýmið og hvaða efnivið eða hluti börnunum er boðið upp á í því. Í rýminu
byggir barnið upp sjálfsmynd sína. Einnig er vert að hafa í huga að sú sýn sem
kennararnir hafa á börn hefur mikil áhrif á það hvað þeir telja að sé mikilvægt og valið er
inn í rýmið út frá því. Kennarar geta haft áhrif á umhverfið með því að breyta lýsingu,
færa til hluti, nota þann efnivið sem við höfum á margbreytilegan hátt. Mismunandi
hljóð, tónlist eða þögn geta haft áhrif á stemminguna. Kennarar geta einnig nýtt sér
umhverfið til að efla orðaforða barna með því að benda börnum á eiginleika umhverfisins
t.d. heitt/kallt, mjúkt/hart og ljós/skuggar. Allt sem við skynjum eins og lykt, hljóð og
snerting flokkast undir umhverfið.
Sýnin sem fólk býr almennt yfir er oft tengd menningu þeirra og félagslegri stöðu. Út frá
sýninni er náms- og þroskaferil barnanna byggður upp. Í Reggio Emilia er litið á barnið
sem sterkan og hæfan einstakling. Þar er talið að barnið fæðist forvitið með löngun til að
læra, það búi yfir hæfileikanum til að byggja upp persónuleika sinn á sínum hraða og út
frá sínum styrkleikum. Barn sem vegna tækifæra sinna í umhverfinu er fært um að vera
ígrundandi og gagnrýnið, sem hefur sterkar skoðanir, gildi og er meðvitað um áhrif sín á
eigin framtíð. Þetta er sú sýn sem litið er til og verður höfð að leiðarljósi í
þróunarverkefninu (Rinaldi, 2006:82-83).
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Námssvið leikskólans
Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) segir að námsvið leikskólans séu áhersluþættir
leikskólauppeldis. Námsþættirnir eru: Tónlist, myndsköpun, hreyfing, málrækt, náttúra
og umhverfi, menning og samfélag. Þar kemur einnig fram að námssviðin skarast og eru
samtvinnuð öllu daglegu starfi skólans.

Svæði hins mögulegs þroska
Rúsneski sálkönnuðurinn Vygotsky fjallar um svæði hins mögulega þroska. Á því stigi
gerir barnið eitthvað með aðstoð í dag sem það getur gert sjálft á morgun. Tökum sem
dæmi barn sem er 16 mánaða. Barnið fær aðstoð frá kennara við að klæða sig í sokkana,
það hefur reynt áður en ekki náð réttum tökum á þessu. Með því að kenna barninu réttu
tæknina við að komast í sokkana nær kennarinn að koma barninu yfir á svæði hins
mögulega þroska. Vygotsky segir jafnframt að barn nái ekki að herma eftir einhverju sem
er ekki innan svæði hins mögulega þroska, því er ólíklegt að barn sem er 6 mánaða myndi
reyna þetta, þar sem færnin er greinilega ekki innan mögulegs þroska (Vygotsky,
1978:84-88).
Vygotsky leggur áherslu á mikilvægi þess að við séum meðvituð um það að nám barna
byrji ekki við upphaf grunnskólagöngu þeirra. Það á sér miklu lengri aðdraganda, barn
lærir tungumálið af fólkinu sem er í kringum það og með því að spyrja og svara
spurningum öðlast það vitneskju. Hann segir að í raun hefst nám og þróun barnsins frá
fyrsta degi (Vygotsky, 1978:84). Kennarar sem starfa með ungum börnum ættu að huga
vel að því að þeir eru að vinna með náms- og þroskaferil barns frá þeim degi er barnið
kemur inn á leikskólann. Í Reggio Emilia er lögð áhersla á samskipti á milli barna og
kennara. Kennarar gegna því hlutverki að vinna með börnunum, þeir styðja við verk
þeirra, veita börnunum handleiðslu, ögrun og verkefni við hæfi (New, 1998:272).
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Endurmat
Eins og kemur fram í kaflanum um ígrundunargreindina þá gerum við reglulega
endurmat til að rýna í eigið starf og innleiða nýja og breytta starfshætti.
Unnið er úr mati sem er safnað saman frá ýmsum gögnum – t.d. foreldraviðtöl og
endurmat á aðlögun, foreldrasamstarfi og starfi með börnunum (aldursskipting og
kynjaskipting). Endurgjöf má nálgast frá nemendum, foreldrum, samstarfsfólki,
öðrum leikskólum og skólasamfélaginu í heild.
Uppeldisfræðilegar skráningar er hægt að nýta til að leggja mat á starfið. Þar sem við
vinnum með fljótandi dagskipulag og námskrá nýtist þessi gagnaöflun okkur vel.
Skráningin er einnig góð fyrir kennarann til að rýna í eigið starf og vinna sjálfsmat.
Eftir að hafa unnið úr skráningum getum við lagt drög að starfinu með börnunum.
Við gerum starfsáætlun í upphafi skólaárs og vinnum endurmat á henni í lok skólaársins.
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Fylgiskjal 15
Dreifð ábyrgð
I. skref
15 mín

Vinnið í litlum hópum. Íhugið eftirfarandi lýsingu og skráið hjá ykkur hugleiðingar
hópsins
Í skólanum er lögð áhersla á að dreifa ábyrgð en þar sem skólinn er nýr og innleiðing
starfshætta er enn ekki lokið þarf að vinna betur að innleiðingu slíkrar ábyrgðar
• Lýsið á hvaða hátt dreifð ábyrgð birtist í starfsháttum skólans
• Lýsið hvernig þið, í sameiningu hafið mótað starfsaðferðir sem einkenna dreifða
ábyrgð

II. skref
15 mín

III.skref
20 mín

Vinnið áfram í sömu hópum
Einbeitið ykkur sérstaklega að starfsháttum sem einkennast af dreifðri ábyrgð og lýsið í
stórum dráttum hvernig það birtist í skólanum ykkar.
Horfið sérstaklega til menningar og sýnar skólans með dreifða ábyrgð í huga. Hvernig
tókst að að ná þeim árangri sem raun ber vitni? Lýsið fyrst í almennum orðum því sem
einkenndi vinnubrögð starfsmanna skólans til að skapa þá menningu sem orðin er að
veruleika.
Lýsið síðan því sem einkenndi vinnubrögð stjórnenda og stuðlaði að því að skapa þá
menningu sem orðin er.

IV.skref
20 mín

Skráið þrjá þætti sem gerðu ykkur erfiðast fyrir og gerið grein fyrir hvernig þeim var rutt
úr vegi eða dregið var úr áhrifum þeirra.
Skráið enn fremur þrjá þætti sem helst auðvelduðu ykkur verkið og gerið grein fyrir hvað
þið gerðuð til að auka jákvæð áhrif þeirra og færa ykkur þau í nyt.
Það sem gert var til að yfirstíga þá / draga
Þættir sem hindruðu
úr áhrifum þeirra
Það sem gert var til að færa sér þessa þætti
í nyt
Deilið að lokum hugmyndum ykkar með hinum hópnum
Þættir sem auðvelduðu
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Fylgiskjal 16
Dreifð forysta
I. skref
15 mín

Vinnið í litlum hópum. Íhugið eftirfarandi lýsingu og skráið hjá ykkur hugleiðingar
hópsins
Í skólanum er lögð áhersla á að dreifa forystu en þar sem skólinn er nýr og innleiðing
starfshætta er enn ekki lokið þarf að vinna betur að innleiðingu slíkrar forystu
• Lýsið á hvaða hátt dreifð forysta birtist í starfsháttum skólans
• Lýsið hvernig þið, í sameiningu hafið mótað starfsaðferðir sem einkenna dreifða
forystu

II. skref
15 mín

III.skref
20 mín

Vinnið áfram í sömu hópum
Einbeitið ykkur sérstaklega að starfsháttum sem einkennast af dreifðri forystu og lýsið í
stórum dráttum hvernig það birtist í skólanum ykkar.
Horfið sérstaklega til menningar og sýnar skólans með dreifða forystu í huga. Hvernig
tókst að að ná þeim árangri sem raun ber vitni? Lýsið fyrst í almennum orðum því sem
einkenndi vinnubrögð starfsmanna skólans til að skapa þá menningu sem orðin er að
veruleika
Lýsið síðan því sem einkenndi vinnubrögð stjórnenda og stuðlaði að því að skapa þá
menningu sem orðin er.

IV.skref
20 mín

Skráið þrjá þætti sem gerðu ykkur erfiðast fyrir og gerið grein fyrir hvernig þeim var rutt
úr vegi eða dregið var úr áhrifum þeirra.
Skráið enn fremur þrjá þætti sem helst auðvelduðu ykkur verkið og gerið grein fyrir hvað
þið gerðuð til að auka jákvæð áhrif þeirra og færa ykkur þau í nyt.
Það sem gert var til að yfirstíga þá / draga
Þættir sem hindruðu
úr áhrifum þeirra
Þættir sem auðvelduðu

Það sem gert var til að færa sér þessa þætti
í nyt

Deilið að lokum hugmyndum ykkar með hinum hópnum
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Fylgiskjal 17

Viðtalsrammi fyrir teymisviðtöl

maí 2009

Í rannsókn minni leitast ég við að rannsaka hvernig leikskólastjóri getur í samvinnu við
starfsfólk stuðlað að uppbyggingu lærdómssamfélags sem einkennist af skólagreindum.
Með þetta til hliðsjónar langar mig að spyrja ykkur nokkurra spurninga um starfið okkar í
skólanum.
1. Hvað einkennir starfið okkar í dag gagnvart
• Börnum?
• Foreldrum?
i. Hvaða hindranir hafa verið til staðar við að byggja upp núverandi
starfshætti?
1. Hvað gerðuð þið til að komast yfir þær?
2. Hvað mynduð þið segja að einkenni okkar starfshætti og skólamenningu í dag?
a. Á milli samstarfsfólks?
b. Við stjórnendur?
c. Hvað hefur tekist vel? Hver eru jákvæðustu einkenni starfsháttanna (hvað
gerum við best)
d. Hvað mætti helst betur fara?
e. Hafið þið fengið tækifæri til þátttöku og ákvarðanatöku (við að móta
starfshættina) í vetur?
i. Ef já, á hvaða hátt?
ii. Ef nei, hvað teljið þið að hafi hindrað þátttöku ykkar?
3. Teljið þið að skólasamfélaginu hafi tekist að koma sér saman um skilgreiningu á
dreifðri forystu og dreifðri ábyrgð (hafa allir sömu sýn) og teljið þið að öllum sé
ljóst hvað það felur í sér að starfa samkvæmt þeirri sýn?
• Hvað hefur gengið vel (við mótun skilgreiningarinnar og starfshátta) og
hvers vegna?
• Hvað hefur ekki gengið vel og hvers vegna?
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• Hvernig getum við unnið áfram með hugtökin og fléttað þeim inn í daglegt
starf?
4. Teljið þið að skólasamfélaginu hafi tekist að koma sér saman um skilgreiningu á
umhyggju (hafa allir sömu sýn) og teljið þið að öllum sé ljóst hvað það felur í sér að
starfa samkvæmt þeirri sýn?
• Teljið þið að það hafi skilað sér í starfshætti okkar að ígrunda þetta
hugtak?
i. Nefnið dæmi um það sem gekk vel
ii. Nefnið dæmi um hvað hindraði
iii. Hvernig gætum við unnið nánar með hugtakið?
5. Teljið þið að skólasamfélaginu hafi tekist að koma sér saman um skilgreiningu á
skólagreindunum (hafa allir sömu sýn) og teljið þið að öllum sé ljóst hvað það felur
í sér að starfa samkvæmt þeirri sýn?
• Hvað hefur gengið vel (við mótun skilgreiningarinnar og starfshátta) og
hvers vegna?
• Hvað hefur ekki gengið vel og hvers vegna?
• Hvernig getum við unnið áfram með greindirnar og fléttað þær inn í
daglegt starf?
6. Hvað teljið þið að hafi ögrað ykkur mest í vetur?
• Faglega?
• Hvað hefur gengið vel og hvers vegna?
• Hvað hefur ekki gengið vel og hvers vegna?
7. Hvernig sjáið þið framhaldið á því mótunarstarfi sem unnið hefur verið í skólanum í
vetur?
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Fylgiskjal 18
Umhyggja, samvinna og traust
I. skref
15 mín

Íhugið eftirfarandi lýsingu og skráið hugleiðingar ykkar
Á Bjarma er litið á samvinnu og samræður sem mikilvægan þátt í öllu starfi. Við vinnum
markvisst að því að byggja upp samfélag þar sem virðing og umhyggja er höfð að
leiðarljósi. Einnig er lögð áhersla á hvetjandi námsumhverfi sem vekur upp löngun til
náms og þekkingarleitar, hjá öllum sem að skólasamfélaginu koma.
1. Lýsið á hvaða hátt umhyggja birtist í starfsháttum skólans
2. Lýsið á hvaða hátt samvinna birtist í starfsháttum skólans
3. Lýsið á hvaða hátt traust birtist í starfsháttum skólans

II. skref
15 mín

III skref
15 mín
IV.skref
15 mín
V. skref
30. mín

Einbeitið ykkur sérstaklega að starfsháttum sem einkennast af umhyggju og lýsið í stórum
dráttum hvernig það birtist í skólanum ykkar.

Einbeitið ykkur sérstaklega að starfsháttum sem einkennast af samvinnu og lýsið í stórum
dráttum hvernig það birtist í skólanum
Einbeitið ykkur sérstaklega að starfsháttum sem einkennast af trausti og lýsið í stórum
dráttum hvernig það birtist í skólanum ykkar.
Deilið hugmyndum ykkar með X X

VI. skref Vinnið áfram með XX að sameiginlegri skilgreiningu á hugtökunum
30. mín
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Fylgiskjal 19
Virðing, umhyggja og nám
I. skref
15 mín

Íhugið eftirfarandi lýsingu og skráið hugleiðingar ykkar
Á Bjarma er litið á samvinnu og samræður sem mikilvægan þátt í öllu starfi. Við vinnum
markvisst að því að byggja upp samfélag þar sem virðing og umhyggja er höfð að
leiðarljósi. Einnig er lögð áhersla á hvetjandi námsumhverfi sem vekur upp löngun til
náms og þekkingarleitar, hjá öllum sem að skólasamfélaginu koma.
1. Lýsið á hvaða hátt virðing birtist í starfsháttum skólans
2. Lýsið á hvaða hátt umhyggja birtist í starfsháttum skólans
3. Lýsið á hvaða hátt nám birtist í starfsháttum skólans

II. skref
15 mín

III skref
15 mín
IV.skref
15 mín
V. skref
30. mín

Einbeitið ykkur sérstaklega að starfsháttum sem einkennast af virðingu og lýsið í stórum
dráttum hvernig það birtist í skólanum ykkar.

Einbeitið ykkur sérstaklega að starfsháttum sem einkennast af umhyggju og lýsið í stórum
dráttum hvernig það birtist í skólanum
Einbeitið ykkur sérstaklega að starfsháttum sem einkennast af námi og lýsið í stórum
dráttum hvernig það birtist í skólanum ykkar.
Deilið hugmyndum ykkar með X X

VI. skref Vinnið áfram með XX að sameiginlegri skilgreiningu á hugtökunum
30. mín
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Skilgreining á hugtökum: Traust, nám og umhyggja

Traust, nám og umhyggja
I. skref
15 mín

Íhugið eftirfarandi lýsingu og skráið hugleiðingar ykkar
Á Bjarma er litið á samvinnu og samræður sem mikilvægan þátt í öllu starfi. Við vinnum
markvisst að því að byggja upp samfélag þar sem virðing og umhyggja er höfð að
leiðarljósi. Einnig er lögð áhersla á hvetjandi námsumhverfi sem vekur upp löngun til
náms og þekkingarleitar, hjá öllum sem að skólasamfélaginu koma.
1. Lýsið á hvaða hátt traust birtist í starfsháttum skólans
2. Lýsið á hvaða hátt nám birtist í starfsháttum skólans
3. Lýsið á hvaða hátt umhyggja birtist í starfsháttum skólans

II. skref
15 mín

III skref
15 mín
IV.skref
15 mín
V. skref
30. mín

Einbeitið ykkur sérstaklega að starfsháttum sem einkennast af trausti og lýsið í stórum
dráttum hvernig það birtist í skólanum ykkar.
Einbeitið ykkur sérstaklega að starfsháttum sem einkennast af námi og lýsið í stórum
dráttum hvernig það birtist í skólanum
Einbeitið ykkur sérstaklega að starfsháttum sem einkennast af umhyggju og lýsið í stórum
dráttum hvernig það birtist í skólanum ykkar.
Deilið hugmyndum ykkar með X X

VI. skref Vinnið áfram með XX að sameiginlegri skilgreiningu á hugtökunum
30. mín
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Nám, samvinna og samræður
I. skref
15 mín

Íhugið eftirfarandi lýsingu og skráið hugleiðingar ykkar
Á Bjarma er litið á samvinnu og samræður sem mikilvægan þátt í öllu starfi. Við vinnum
markvisst að því að byggja upp samfélag þar sem virðing og umhyggja er höfð að
leiðarljósi. Einnig er lögð áhersla á hvetjandi námsumhverfi sem vekur upp löngun til
náms og þekkingarleitar, hjá öllum sem að skólasamfélaginu koma.
1. Lýsið á hvaða hátt nám birtist í starfsháttum skólans
2. Lýsið á hvaða hátt samvinna birtist í starfsháttum skólans
3. Lýsið á hvaða hátt samræður birtist í starfsháttum skólans

II. skref
15 mín

III skref
15 mín
IV.skref
15 mín
V. skref
30. mín

Einbeitið ykkur sérstaklega að starfsháttum sem einkennast af námi og lýsið í stórum
dráttum hvernig það birtist í skólanum ykkar.

Einbeitið ykkur sérstaklega að starfsháttum sem einkennast af samvinnu og lýsið í stórum
dráttum hvernig það birtist í skólanum
Einbeitið ykkur sérstaklega að starfsháttum sem einkennast af samræðum og lýsið í
stórum dráttum hvernig það birtist í skólanum ykkar.
Deilið hugmyndum ykkar með X X

VI. skref Vinnið áfram með XX að sameiginlegri skilgreiningu á hugtökunum
30. mín
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Skilgreining á hugtökum: Virðing, samvinna og samræður

Virðing, samvinna og samræður
I. skref
15 mín

Íhugið eftirfarandi lýsingu og skráið hugleiðingar ykkar
Á Bjarma er litið á samvinnu og samræður sem mikilvægan þátt í öllu starfi. Við vinnum
markvisst að því að byggja upp samfélag þar sem virðing og umhyggja er höfð að
leiðarljósi. Einnig er lögð áhersla á hvetjandi námsumhverfi sem vekur upp löngun til
náms og þekkingarleitar, hjá öllum sem að skólasamfélaginu koma.
1. Lýsið á hvaða hátt virðing birtist í starfsháttum skólans
2. Lýsið á hvaða hátt samvinna birtist í starfsháttum skólans
3. Lýsið á hvaða hátt samræður birtist í starfsháttum skólans

II. skref
15 mín

III skref
15 mín
IV.skref
15 mín
V. skref
30. mín

Einbeitið ykkur sérstaklega að starfsháttum sem einkennast af virðingu og lýsið í stórum
dráttum hvernig það birtist í skólanum ykkar.

Einbeitið ykkur sérstaklega að starfsháttum sem einkennast af samvinnu og lýsið í stórum
dráttum hvernig það birtist í skólanum
Einbeitið ykkur sérstaklega að starfsháttum sem einkennast af samræðum og lýsið í
stórum dráttum hvernig það birtist í skólanum ykkar.
Deilið hugmyndum ykkar með X X

VI. skref Vinnið áfram með XX að sameiginlegri skilgreiningu á hugtökunum
30. mín
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Skilgreining á hugtökum: Samræður, traust og virðing

Samræður, traust og virðing
I. skref
15 mín

Íhugið eftirfarandi lýsingu og skráið hugleiðingar ykkar
Á Bjarma er litið á samvinnu og samræður sem mikilvægan þátt í öllu starfi. Við vinnum
markvisst að því að byggja upp samfélag þar sem virðing og umhyggja er höfð að
leiðarljósi. Einnig er lögð áhersla á hvetjandi námsumhverfi sem vekur upp löngun til
náms og þekkingarleitar, hjá öllum sem að skólasamfélaginu koma.
1. Lýsið á hvaða hátt samræður birtist í starfsháttum skólans
2. Lýsið á hvaða hátt traust birtist í starfsháttum skólans
3. Lýsið á hvaða hátt virðing birtist í starfsháttum skólans

II. skref
15 mín

III skref
15 mín
IV.skref
15 mín
V. skref
30. mín

Einbeitið ykkur sérstaklega að starfsháttum sem einkennast af samræðum og lýsið í
stórum dráttum hvernig það birtist í skólanum ykkar.

Einbeitið ykkur sérstaklega að starfsháttum sem einkennast af trausti og lýsið í stórum
dráttum hvernig það birtist í skólanum
Einbeitið ykkur sérstaklega að starfsháttum sem einkennast af virðingu og lýsið í stórum
dráttum hvernig það birtist í skólanum ykkar.
Deilið hugmyndum ykkar með X X

VI. skref Vinnið áfram með XX að sameiginlegri skilgreiningu á hugtökunum
30. mín
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Dagsyfirlit
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Viðtalsrammi fyrir foreldraviðtal

júní 2009

Í rannsókn minni leitast ég við að rannsaka hvernig leikskólastjóri getur í samvinnu við
starfsfólk stuðlað að uppbyggingu lærdómssamfélags sem einkennist af skólagreindum.
Með þetta til hliðsjónar langar mig að spyrja ykkur nokkurra spurninga um
foreldrasamstarf í skólanum.
• Hvað einkennir starfið á Bjarma gagnvart
• Börnum?
• Foreldrum?
• Hvað finnst ykkur um hlutverk lykilpersónu?
• Hvernig nýtist það börnunum og kemur það til móts við þarfir þeirra og
foreldra?
• Hvernig finnst ykkur skólinn og skólasamfélagið koma til móts við þarfir
nemenda?
• Með tilliti til námsumhverfis
• Væntingar til nemenda
• Dagskipulag

