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Ágrip

Þetta er skýrsla um tveggja ára þróunarverkefni í 130 barna leikskóla í Reykjavík. Tilgangur
þróunarverkefnisins er að stuðla að auknum gæðum í samskiptum fullorðinna og barna í leik-
skólanum og jafnframt milli barna. Byggt er á aðferð sem hollenski fjölskylduráðgjafinn Maria
Aarts hefur þróað og kallast ,,Marte meo”. 

Samhliða verkefninu fór fram rannsókn og mat á áhrifum þróunarverkefnisins. Markmiðið
með rannsókninni er að skoða hvaða áhrif  það hefur að vinna markvisst með samskipti í leik-
skólanum. Helstu rannsóknarspurningarnar eru: Breytast hugmyndir starfsfólks um uppeldi-
og menntun barnanna og eigið hlutverk meðan á þróunarverkefni stendur? Breytast starfs-
hættir meðan á þróunarverkefni stendur? Ef svo er hvernig breytast þeir? Rannsóknaraðferð-
irnar eru: Greining á myndböndum, viðtöl, athuganir á vettvangi og spurningalisti sem lagður
var fyrir í upphafi og í lokin. 

Helstu niðurstöður eru þær að aðferðirnar sem notaðar voru í þróunarverkefninu nýttust
starfsfólki vel til að bæta gæði samskipta og efldi þekkingu á leikskólastarfi og markmiðum
þess. Myndbandsgreiningin reyndist vera áhrifaríkust fyrir þróun uppeldis- og kennsluað-
ferða. Einnig hefur orðræða starfsfólksins breyst. Sem dæmi má nefna að meira er rætt um
samskipti fullorðinna og barna og barna innbyrðis en gert var í upphafi verkefnisins. Í byrjun
þróunarverkefnisins lögðu starfsmenn áherslu á persónulega eiginleika sem sterkar hliðar í
starfi en nú hefur áherslan flust yfir á lýsingar á virkni í starfi og greina má skarpari sýn á
hlutverk kennarans. Á myndböndunum kemur í ljós aukin tilhneiging til að ýta undir frum-
kvæði og samskipti barnanna. Leikskólakennarar höfðu meira gagn af af þróunarverkefninu
en leiðbeinendur sem rekja mátti til þess að þeir búa ekki yfir faglegum viðhorfum og þekk-
ingu sem eykur möguleika til skilnings og þróunar í starfi.
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1. Inngangur

Hér verður greint frá þróunarverkefni sem hófst í leikskólanum Ásborg í apríl árið 2002 og
lauk í maí árið 2004. Þróunarverkefnið  ber heitið: „Má ég vera með?“ Samhliða vinnu við
þróunarverkefnið sem fólst í íhlutun á vettvangi fór fram rannsókn á áhrifum verkefnisins á
uppeldis- og kennslustarfið í leikskólanum og verður í skýrslunni gerð grein fyrir niðurstöð-
um rannsóknarinnar og matsins.

Tildrög þróunarverkefnisins má rekja til þess að leikskólastjóri óskaði eftir kynningu fyrir
starfsfólk á niðurstöðum rannsóknar sem gerð var í leikskóla á boðskiptum barna með sam-
skiptaerfiðleika og íhlutun starfsmanna (Hrönn Pálmadóttir, 2001). Í rannsókninni var Marte
meo aðferðinni beitt en hún felur í sér að tekin eru upp á myndband samskipti barna og full-
orðinna í mismunandi aðstæðum s.s. í frjálsum leik og hópstarfi. Samskiptin eru greind sam-
kvæmt skilgreiningu aðferðarinnar um gæði samskipta. Í niðurstöðum kom fram að börnin
sem sjónum var beint að áttu í erfiðleikum með að taka þátt í leik með öðrum börnum og
virtust ekki hafa á valdi sínu þá fjölbreyttu færni sem leikurinn krefst. Einnig kom fram mun-
ur á íhlutun og viðhorfum starfsmanna til leiks og hópstarfs og vísbending í þá átt að litið var
á samskipti sem einangraðan þátt en ekki hluta af því námi sem fer fram í frjálsum leik og
hópstarfi á deildum (Hrönn Pálmadóttir, 2004).

Eftir kynninguna leitaði leikskólastjóri eftir samstarfi við verkefnisstjóra um þróunarverkefni
sem byggðist á hugmyndum og aðferðum Marte meo um samskipti barna og fullorðinna. Á
fyrsta fundi verkefnisstjóra með  fagfólki, þ.e. leikskólastjóra, aðstoðarleikskólastjóra og deild-
arstjórum, komu fram þau sjónarmið að þróunarverkefni sem þetta gæti ýtt undir samstarf í
leikskólanum og mikilvægt væri að skólinn markaði sér sameiginlega stefnu. Marte meo að-
ferðin var talin jákvæð og uppbyggjandi og rímaði við viðhorf fagfólksins um að styðja bæri
við frjálsan leik barnanna og samskipti fullorðinna og barna. Aðferðin gæfi einnig starfsfólki
tækifæri á að læra betur að lesa í óyrt boðskipti barnanna. Á fundinum komu upp ýmsar
spurningar sem vonast var eftir að fá svör við í þróunarverkefninu, t.d. velti fólk fyrir sér gildi
og áhrifum frjálsa leiksins í uppeldis- og kennslustarfi leikskólans og sömuleiðis var rætt um
áhrif leikskilyrða, tíma og  samsetningar barnahópsins á leik barnanna.

Það sem einkum einkennir Ásborg er fjöldi deilda og margbreytileiki barnahópsins. Í leikskól-
anum dvelja, á sex deildum, alls 130 börn frá eins til sex ára aldri. Í leikskólanum voru í upp-
hafi þróunarverkefnisins alls 15 tvítyngd börn frá tíu þjóðlöndum. Fjöldi tvítyngdra barna var
því tæplega 12% af heildarfjölda barna í leikskólanum. Enn fremur voru nokkur börn með
skilgreinda fötlun auk barna sem þurftu á stuðningi að halda m.a. í samskiptum sínum við
leikfélagana. Í leikskólanum störfuðu um 32 manns og þar af voru fagmenntaðir starfsmenn
alls sjö með leikskólastjóra eða rúmlega 21% alls starfsfólksins. Samkvæmt skýrslu Hagstofu Ís-
lands (2004) eru um 30% fagmenntaðs starfsfólks í leikskólum landsins og var því hlutfall fag-
menntaðra kennara í  Ásborg mun lægra en það sem almennt gerist í leikskólum.
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Hafa skal í huga að þegar talað er um starfsfólk í þessari skýrslu er átt jafnt við leikskólakenn-
ara og leiðbeinendur. 

Eftirfarandi markmið voru sett fram:
• Að efla hæfni starfsfólks til að mæta hverju og einu barni þar sem það er statt. 
• Að dýpka skilning starfsfólks á samskiptum. 
• Að koma auga á þá fjölbreyttu færni og auð sem öll börn og fullorðnir hafa.
• Að styrkja starfsfólk í að finna leiðir til að hjálpa börnum að tilheyra barnahópnum.
• Að draga úr hugsanlegri mismunun vegna þjóðernis og tungu.

Rannsókn og mat 
Áhrif þróunarverkefnisins voru rannsökuð og metin samhliða íhlutun á vettvangi og við verk-
efnislok. Í þeim tilgangi að kanna áhrif þróunarverkefnisins voru eftirfarandi rannsóknar-
spurningar settar fram og voru þær notaðar bæði við rannsóknina og matið:

• Breytast hugmyndir starfsfólks um uppeldi- og menntun barnanna og eigið 
hlutverk meðan á þróunarverkefni stendur?

• Breytast starfshættir meðan á þróunarverkefni stendur? Ef svo er hvernig 
breytast starfshættirnir?

Niðurstöðum rannsóknar og mats er fléttað saman í skýrslunni.

Uppbygging skýrslunnar
Í skýrslunni verður ferlinu lýst tímbilið sem þróunarverkefnið „Má ég vera með“ stóð yfir eða
frá vori árið 2002 til vors árið 2004. Höfundar vonast til að afraksturinn geti verið leiðbein-
andi fyrir leikskólann og aðra aðila sem koma að þróunarverkefnum í leikskólum. Einnig eru
vonir bundnar við það að þessi skýrsla verði innlegg í umræðu um uppeldi og menntun leik-
skólabarna.

Á eftir inngangi verður fjallað um skipulag þróunarverkefnisins og ferli þess. Í kafla tvö verð-
ur fræðilegur bakgrunnur rakinn og meginhugtök skilgreind. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir
þeim aðferðum sem beitt var við rannsóknina og matið á verkefninu. Fjórði kafli fjallar um
matið á þróunarverkefninu og þar verður sagt frá helstu þáttum myndbandsgreiningar, við-
tala og spurningarlista. Að lokum eru meginþræðir rannsóknarinnar og matsins ræddir. 
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2. Skipulag og ferli verkefnisins

Hér á eftir verður í grófum dráttum greint
frá skipulagi og ferli þróunarverkefnisins.
Í apríl og maí árið 2002 fór fram undirbún-
ingur og kynning fyrir öllu starfsfólki leik-
skólans. Persónuvernd var tilkynnt um verk-
efnið og formlegt leyfi fengið fyrir upptökum
frá foreldrum barnanna. 

Verkefnisstjórar héldu fyrirlestra og  nám-
skeiðsdag með öllu starfsfólki þar sem að-
ferðin var kynnt. Bók eftir höfund aðferðar-
innar, Mariu Arts (2000), var kynnt auk ann-
ars lesefnis sem starfsfólk var hvatt til að lesa. Auk þess ræddi starfsfólk saman í hópum um
væntingar sínar til þróunarverkefnisins og skiluðu skriflegum niðurstöðum til verkefnisstjóra.
Eftirfarandi verkaskipting milli starfsmanna leikskólans og verkefnisstjóra var ákveðin:

• Verkefnisstjórar halda utan um verkefnið. Þeir hafa umsjón með fræðslu og kennslu 
fyrir starfsfólk og greiningu á myndbandsupptökum. Auk þess er rannsókn og mat á 
verkefninu í þeirra höndum.

• Deildarstjórar mynda teymi sem fundar með verkefnisstjórum þar sem mat verður 
lagt jafnt og þétt á framvindu verkefnisins. Auk þess bera þeir ábyrgð á framkvæmd 
þess á sinni deild.

• Leikskólastjóri hefur yfirumsjón með verkefninu í leikskólanum og er tengiliður við 
verkefnisstjóra. Leikskólastjóri situr einnig fagteymsfundi.

Á því tveggja ára tímabili sem þróunarverkefnið stóð yfir voru verkefnisstjórar fjórum sinnum
með fyrirlestra og umræðufundi með öllu starfsfólki. Fjallað var um grundvallaratriði Marte
meo aðferðarinnar; samskipti, nám og leik barna, viðhorf til uppeldis og kennslu og sam-
skiptaaðferðir. Einnig voru haldnir kvöldfundir þar sem starfsfólk horfði á myndbönd um leik
barna í leikskólum og ræddi eftir á. Matsfundir með fagteymi voru haldnir jafnt og þétt á
tímabilinu og einn kynningarfundur með foreldrum að hausti. Auk þess hélt leikskólastjóri
annan kynningarfund með nýjum foreldum hausttið eftir og rakti framvindu verkefnisins. 

Myndbandsupptökur 
Meginviðfangsefni verkefnisins var að taka samskipti starfsmanna og barna upp á  myndband,
greina upptökurnar og veita leiðsögn í kjölfar þeirra. Starfsfólk var hvatt til að taka 10-15 mín-
úna myndbandsupptökur í mismunandi aðstæðum. Aðstæðurnar skyldu valdar með það í
huga að starfsmenn væru í beinum samskiptum við börn, í nálægð við börn að leik eða í að-
stæðum sem gæfu tilefni til upptöku t.d. í fataherbergi eða við matarborð. Deildarstjóri hafði
yfirumsjón með upptökum á sinni deild og skipaði upptökustjóra á deildinni. Þegar starfs-
menn hverrar deildar höfðu verið myndaðir kom leikskólastjóri upptökum til verkefnisstjóra
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sem greindu samskiptin samkvæmt viðmiðum Marte meo aðferðarinnar. Að því loknu fund-
uðu verkefnisstjórar með starfsfólki á hverri deild fyrir sig þar sem fjallað var um upptökurn-
ar. Starfsfólk var beðið að gera grein fyrir því á greiningafundunum með verkefnisstjórum
hvers vegna tilteknar upptökuaðstæður urðu fyrir valinu og einnig hvers vegna ákveðin börn
voru valin í upptökur. Ný myndbandsupptökuvél var keypt og einnig voru útbúin skráningar-
eyðublöð þar sem upptökuaðstæður og þátttakendur voru skráðir.

Greiningafundir 
Markmið með fyrstu upptökum og greiningu
þeirra var aðallega að gera starfsfólk örugg-
ara gagnvart myndavélinni og verkefnisstjór-
um. Á fyrstu greiningarfundunum kom í ljós
að starfsfólk var nokkuð misjafnlega á vegi
statt varðandi tæknilega hlið upptöku. Einnig
hafði starfsfólk ólík viðhorf til eigin hlutverks
í leikskólanum, til samskipta sinna við börnin
og mikilvægis∆ þróunarverkefnisins.  

Á greiningfundunum skoðuðu og ræddu verkefnisstjórar og starfmenn deilda um upptökurn-
ar. Lögð var áhersla á að allir starfsmenn væru með á fundunum sem tóku um einn til einn
og hálfan tíma. Upptakan var stöðvuð á tilteknum stöðum og sýnt hvar uppbyggjandi sam-
skipti fóru fram samkvæmt lykilatriðum aðferðarinnar (sjá bls.13). Þetta voru einkum staðir
þar sem; starfsmaður veitir frumkvæði barns jákvæða staðfestingu, leiðbeinir barni á jákvæðan
hátt með því að staðfesta sjónarhól þess og setur í víðara samhengi eða stuðlar að tengslum
milli barna.

Starfsfólk fékk leiðbeiningar og kennslu frá verkefnisstjórum við að koma auga á sterkar hlið-
ar barnanna og ýta enn frekar undir þær. Við leiðbeininguna var sjónum einkum beint að eft-
irfarandi atriðum á myndböndunum:

• Hvernig er frumkvæði barnanna háttað t.d. hvernig reyna þau að ná 
sambandi hvert við annað?

• Hvernig bregðast börnin við frumkvæði hvers annars?
• Hvernig ýta starfsmenn undir frumkvæði barnanna?
• Hvernig staðfesta starfsmenn athafnir barnanna?
• Hvernig leiða starfsmenn samskipti barnanna?

Eftir því sem á leið urðu umræður um hlutverk starfsfólks í frjálsum leik algengari á grein-
ingafundum. Einnig voru samskipti í skipulögðum stundum svo sem hópstarfi rædd t.d. hver-
su mörg þemu koma fram í samræðunum við börnin fyrir utan það viðfangsefni sem verið er
að vinna hverju sinni. Starfsfólk velti fyrir sér og sá á myndböndum að staðsetning efniviðar
skiptir máli þegar verið er að ýta undir tengsl milli barna í leik (t.d. stór kubbakasssi sem var á
milli barna og hindraði samskipti þeirra). Í lok greiningafunda fékk starfsfólk einkunnarorð
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sem það var hvatt til að hafa í huga við samskipti sín við börnin á næstu vikum. Einkunnar-
orðin sem starfsfólk fékk í kjölfar greininga voru helst þau að: Fylgja frumkvæði barnanna eft-
ir, gefa börnunum tíma til að tjá sig með orðum, orða athafnir barnanna og tengja á milli
barna í leik.

Matsfundir með fagteymi
Eins og áður sagði funduðu verkefnisstjórar með fagteymi í hvert skipti þegar greiningafund-
um með starfsfólki á deildunum lauk. Á fundunum var lagt mat á stöðu verkefnisins og næstu
skref rædd og ákveðin. 

Á fagteymisfundum vorið og haustið 2003 var leitast við að meta hvað hefði áunnist og hvert
bæri að stefna. Umræður sköpuðust um hvort verkefnið stuðlaði að aukinni uppeldisumræðu
í leikskólanum. Álitu margir skorta talsvert þar á og rætt var hvernig mætti auka hana. Einnig
velti fólk því fyrir sér hvernig hægt væri að
kynna enn frekar fyrir foreldrum hvað
fælist í þróunarverkefninu. Finna þyrfti
leiðir til að gera verkefnið sýnilegra fyrir
alla. Hugmyndir sem fram komu voru
m.a. að taka myndir sem sýna uppbyggileg
samskipti milli barna innbyrðis og barna
og fullorðinna í mismunandi aðstæðum.
Ákveðið var að búin yrðu til veggspjöld
þar sem fram kæmu ljósmyndir sem end-
urspegluðu lykilatriði aðferðarinnar. Vegg-
spjöldin yrðu upplýsandi fyrir foreldra og
gætu skapað umræðugrundvöll um þróun-
arverkefnið. Sumar deildir höfðu þegar
sett einkunnarorð sem kviknað höfðu í
myndbandsgreiningu sýnileg á vegg s.s.
hugtökin samkennd og  samvinna.

Umræða um verkefnastjórn hafði komið upp á fyrri fundum og var talið mikilvægt að efla
hana innan leikskólans. Þar hermdi mjög uppá deildarstjórana þar sem nokkuð skorti að þeir
fylgdu eftir ákvörðunum sem teknar voru á matsfundum. Rætt hafði verið m.a. um að nota
deildarfundi til að fjalla markvisst um atriði sem snertu þróunarverkefnið s.s. samskipti barn-
anna. Deildarstjórar skyldu einnig ýta undir lestur fræðibóka og umræður um þær en þetta
gerðist ekki þrátt fyrir ákvarðanir þess efnis. Margir starfsmenn höfðu orð á því að aðgengi að
myndbandsupptökuvél væri ekki nægilega gott. Til þess að bæta úr því var keypt inn önnur
myndbandsupptökuvél. Einnig var keypt stafræn myndavél sem ætluð var m.a. til skráningar á
samskiptum í mismunandi aðstæðum. Auk þess var ákveðið að leikskólastjóri tæki að sér enn
frekari verkefnisstjórn innan húss seinni hluta verkefnisins til þess að stuðla að markvissari
vinnu að þróunarverkefninu. Stefnt var að taka fleiri upptökur í frjálsum leik barnanna. At-
hygli vakti að borðleikir voru í miklum meirihluta þeirra aðstæðna sem myndaðar höfðu verið
og kubbaleikur og dúkkuleikur fóru t.d. fram við borð. 
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Breytingar á starfsmannahaldi
Leikskólastjóri sem leitaði eftir samstarfi um þróunarverkefnið var í barnsburðarleyfi frá
hausti árið 2002 og kom aftur til starfa í ágúst 2003. Aðstoðarleikskólastjóri sem leysti leik-
skólastjóra af og hélt í raun utan um verkefnið fyrri veturinn hætti í leikskólanum haustið
2003. Aðstoðarleikskólastjóri var ráðinn í hálfa stöðu í hans stað. Tveir reyndir leikskólakenn-
arar til viðbótar létu af störfum og tveir leikskólakennarar bættust í hópinn. Fjórir leiðbein-
endur hættu í lok júní 2003. Auk þessa færðist starfsfólk milli deilda. Seinna árið voru fag-
menntaðir deildarstjórar einungis á þremur deildum af sex en engar breytingar urðu á tveim-
ur deildanna. Áðurnefnd ákvörðun um aukna verkefnisstjórn innanhúss varð  þess vegna ekki
að veruleika að því marki sem óskir stóðu til. Gera má ráð fyrir að þessar breytingar hafi haft
all nokkur áhrif á framgang verkefnisins (sjá töflu I).

Tafla I. Deildarstjórar - breytingar milli ára 

Hér á eftir verður fjallað um fræðilegar forsendur þróunarverkefnisins og nefndar rannsóknir
sem tengjast sviðinu. Einnig verður gerð grein þeim aðferðum sem beitt var við rannsóknina
og mat á verkefninu. 
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Deildarstjórar árin 2002-2003

Leikskólakennari (kemur úr 
fæðingarorlofi, fer aftur í leyfi 2003)

Leikskólakennari (hættir í leikskólanum 2003)

Leikskólakennari 

Háskólamenntun í félagsvísindum

Leikskólakennari 

Leikskólakennari (hætti í leikskólanum)

Deildarstjórar árin 2003-2004

Grunnskólakennanemi (ráðinn nýr inn)

Leiðbeinandi (af annarri deild)

Leikskólakennari 
(kemur úr fæðingarorlofi)

Sami deildarstjóri

Leikskólakennari (fer í fæðingarorlof)

Leikskólakennari (flyst af Álfabrekku)

Deildir

Álfabrekka 
2-3 ára börn

Ás
3- 4 ára börn

Barnhóll 
1-2 ára börn

Dyngja
2-3 ára börn

Langisandur
3-4 ára börn

Langholt
5 ára börn



3. Fræðilegur bakgunnur

Aðferðin sem lögð var til grundvallar í þróunarverkefninu er kölluð „Marte meo“ sem er lat-
ína og þýðir „af eigin styrk/krafti“. Er það skírskotun til þess að sérhver manneskja búi yfir
hæfni til þess að eiga í uppbyggilegum samskiptum við aðra. María Aarts (2000), hollenskur
fjölskylduráðgjafi, segir að uppúr 1987 hafi hún tekið að þróa eigin aðferðir sem síðar fengu
nafnið Marte meo. Hugmyndir sínar og aðferðir sótti hún í fjölda athugana á venjulegum
fjölskyldum þar sem eðlileg samskipti áttu sér stað milli foreldra og ungra barna. Aðferðina
notaði hún í handleiðslu fyrir foreldra sem áttu í vandkvæðum með uppeldi og samskipti við
börn sín. Nú er aðferðin notuð með góðum árangri víða t.d. í leikskólum í Danmörku, Nor-
egi og Svíþjóð bæði sem forvörn og við lausn samskiptaerfiðleika (Aarts, 2000). Aðferðin ger-
ir samskipti fullorðinna og barna sýnileg og vekur starfsfólk til vitundar um eigin styrk og um
styrkleika barnanna.

Rannsókn Dinsen og Rasmussen (2000) á áhrifum Marte meo aðferðarinnar í þróunarverk-
efni sem sneri að því að bæta samskipti í fjölskyldum í vanda sýndi, að auk þess að hafa áhrif
á uppeldisaðferðir foreldra, skerpti aðferðin skilning og þekkingu starfsfólks fjölskylduat-
hvarfsins á þörfum barna. Enn fremur gafst aðferðin sérstaklega vel í fjölskyldum sem glímdu
við tilfinningaleg vandamál. Þar sýndu myndbandsupptökurnar að uppeldisaðferðir foreldr-
anna þróuðust yfir í hlýrri samskipti en áður á milli foreldra og barna og samskiptin beindust
meira að þroska og þörfum barnanna (Dinsen og Rasmussen, 2000).

Aðferðin byggir á grundvallaratriðum í samskiptum fullorðinna og barna sem staðfestar eru í
rannsóknum, (t.d. Stern, 1985; Lamer, 1995). Sjónir rannsakenda, víða um heim, beinast nú
æ meir að því sem styrkir börn og gerir þau færari í að mæta mótlæti. Sýnt hefur verið fram á
að börn sem hafa góðan þroska til samvinnu og eru viðurkennd skapa sér fremur jákvæðan
samskiptaferil, hann styrkir sjálfsmynd þeirra og færni þeirra eykst (Hatch, 1987; Ogden,
1998; Guðrún Kristinsdóttir; 2001). Börn sem eiga í samskiptaerfiðleikum geta því átt á hættu
að lenda í neikvæðum samskiptaferli sem getur heft möguleika þeirra til þroska innan barna-
hópsins. 

Gæði í samskiptum 
Gæði í samskiptum eru skilgreind
samkvæmt Marte Meo aðferðinni
þannig að bæði fullorðnir og börn
hafi yfir að ráða grundvallarhæfni til
að eiga í samskiptum. Samskiptin
hafi ákveðna uppbyggingu og hrynj-
andi eins og í samtali (dialog). Sá
fullorðni sýnir sérstaka framkomu
gagnvart barninu, notar t.d. ákveðin
svipbrigði og hljómfall í rödd sína.
Er í nánu augnsambandi, tjáir
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tilfinningar sínar með orðum og tjáir jafnvel tilfinningar barnsins með orðum. Samskiptun-
um er lýst sem þrískiptu ferli; upphafi, miðbiki og endi. Þegar barn og fullorðinn eiga í slík-
um samskiptum kemur fram víxlverkun milli þess að tjá sig um það sem fyrir augu ber og að
bregðast við hinum sameiginlega sjónarhóli. Sá fullorðni gaumgæfir frumkvæði barnsins og
bregst við því. Gæði í samskiptum eru því fólgin í þessari víxlverkun og jákvæðum viðbrögð-
um hins fullorðna (Aarts 2000; Øvreeide og Hafstad 1998; Sørensen 1999). 

Sterkar hliðar 
Aðferðin byggir á því að leitast er við að koma auga á styrkleikana sem barnið sýnir í sam-
skiptum sínum við aðra. Álitið er að það leiði til meiri félagslegrar færni að draga athyglina
að styrk barnsins heldur en vanda þess í samskiptunum. Ákveðin hætta er fyrir hendi að við-
brögð umhverfisins mótist af þeirri hegðun sem barn er þekkt fyrir að sýna og stundum er
kölluð eiginleikar barnsins. Aðferðin byggir á því að horfa fram hjá neikvæðum þáttum í
hegðun barnsins og leita eftir jákvæðum tilraunum barnsins til samskipta. Myndbandsupptök-
urnar eru vel til þess fallnar til að varpa ljósi á þessar, oft ófullburða, tilraunir. Eftirfarandi
dæmi skýrir þetta: Barn sem er þekkt fyrir að vera hávaðasamt kallar á ákveðin viðbrögð sem
ráðast af stimpluninni „hávaðasamt“. Þegar myndband er skoðað kemur í ljós að barnið býr
yfir styrkleikum í samskiptum sem eru t.d. bros, leikmál og samvinnutónn í rödd. Þessi boð
sjást þegar myndböndin eru greind en koma ekki fram í daglegu amstri í leikskólanum. Þegar
búið er að koma auga á styrkleikana beinir starfsfólkið athygli sinni að þeim í samskiptum við
barnið og skilar það sér oftast í jákvæðari samskiptum og meiri félagslegri færni.

Lykilatriði Marte meo 
Þegar myndbandsupptökur eru greindar er sjónum beint jafnt að óyrtum og yrtum boðum.
Það er talið mikilvægt í samskiptum við öll börn og ekki hvað síst fyrir tvítyngd börn. Að lok-
inni greiningu fær starfsfólk leiðsögn um hvað leggja ber
áherslu á í framhaldinu. Áhersla er lögð á að
koma auga á styrk þeirra sem eiga í sam-
skiptum hverju sinni og byggist íhlutun-
in á þessum sterku hliðum. Eins og
áður sagði er meginhugmynd að-
ferðarinnar að koma auga á, virk-
ja og þróa færni sem getur styrkt
þroskavænleg samskipti. Að lok-
inni greiningu var starfsfólki
bent á ákveðin einkunnarorð
sem byggðust á lykilatriðum að-
ferðarinnar og leggja bæri
áherslu á í samskiptunum við
börnin á komandi vikum. Lykilat-
riðin voru sett upp í líkan eins og
sést á mynd I. 
Megináhersla þróunarverkefnisins „Má ég
vera með?“ byggir á myndbandsupptökum í
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mismunandi aðstæðum. Við úrvinnslu og greiningu gagna er skilgeining Drugli (1994) á ólík-
um námsaðstæðum í leikskólanum höfð til hliðsjónar.

Námsaðstæður 
Dagskipulag leikskóla er byggt upp með ákveðnum hætti og skiptist í ólíka þætti. Þeir fléttast
saman af því sem kallast daglegar venjur, t.d. matartímar og hvíld. Aðrir þættir dagskipulags-
ins eru tengdir leik og öðrum verklegum athöfnum. Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) kemur
fram að ríkja þurfi jafnvægi á milli frjálsra og skipulagðra þátta og á milli félagslegra sam-
skipta og einstaklingsverkefna. Þau viðfangsefni sem börnin taka þátt í eru þess eðlis að mis-
mikið reynir á innbyrðis samskipti þeirra. Hið sama á við um hlutverk hinna fullorðnu. 

Samkvæmt Sörensen (1999) er í Marte meo-aðferðinni talið ákjósanlegt að taka upp á mynd-
band ólíkar aðstæður þar sem stjórnin er ýmist í höndum starfsmanna eða barnanna. 

Drugli (1994) skilgreinir námsaðstæður í leikskólanum í þrennt; skipulagðar aðstæður, hálf-
skipulagðar aðstæður og óskipulagðar aðstæður.  Skilgreiningin byggir á því að hve miklu
leyti stjórn aðstæðnanna er í höndum starfsmanna eða barna.  Í skipulögðum aðstæðum er
stjórnin að mestu í höndum hins fullorðna. Þar er t.d. um að ræða samverustund með skipu-
lögðu innihaldi, það sem gerist í fataherbergi og í hópstarfi. Einnig falla mismunandi hefðir
sem skapast hafa í leikskólanum undir skipulagðar aðstæður. Þar má nefna skipulag á því
hvernig börnin velja sér viðfangsefni eða svo-
kallað valkerfi og skipulag sem viðhaft er á
biðtíma milli ólíkra dagskrárliða. Hálf -
skipulagðar aðstæður hafa ákveðið uppeldis-
legt markmið en tímarammi er ekki eins stíf-
ur og í skipulögðum aðstæðum. Þar má
nefna máltíðir, ýmsa leiki við borð t.d. að
teikna, vettvangsferðir og leikir sem fullorðn-
ir leika með börnunum. Í hálf- skipulögðum
aðstæðum er meira rými fyrir frumkvæði
barnanna og þau tala gjarna saman á meðan.
Óskipulegar aðstæður eru þær námsaðstæð-
ur þar sem börnin eru mest á eigin forsendum. Frjáls leikur barnanna fellur undir þessar að-
stæður. Í leiknum eru börnin meira á sínum forsendum en í hálf- skipulögðum aðstæðum og
tengslin milli þeirra eru í brennidepli. Í óskipulegum aðstæðum þroska börnin hvað mest
samskiptafærni sína (Drugli, 1994). Líta verður á það sem fram fer í leikskólanum út frá
heildarsýn. Þær aðferðir sem beitt er og þau samskipti sem eiga sér stað hafa áhrif á það hvað
barnið lærir og hvernig það lærir (Lamer, 1997). Þetta á við hvort sem barnið er í leik með
leikfélögum eða hópstarfi þar sem hinn fullorðni heldur meira um taumana.  

Samskipti og leikur
Félagsleg samskipti verða sífellt mikilvægari þegar börn fara að þróa leikhæfni sína með öðr-
um. Tengslin milli tungumáls, vitsmuna og félagsþroska eru margþætt og nauðsynlegt að líta
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á þau sem heild. Þess vegna hefur seinkun í
þroska og færni, hvort sem hún er yrt eða
óyrt, áhrif á möguleika barnanna til þess að
taka þátt í leik með öðrum börnum. Félags-
færni er einn þeirra þátta sem talinn er mik-
ilvægur þegar rætt er um að börn þurfi á við-
urkenningu félaga sinna að halda til áfram-
haldandi þroska. Hins vegar er erfitt að finna
einhlíta skilgreiningu á hugtakinu.  Félags-
færni er samkvæmt Guralnick (1994) hæfni
ungra barna til að geta á árangursríkan og
viðurkenndan hátt nálgast persónuleg markmið sín. Félagsfærni barna verður að tengja ár-
angri eða útkomu á því félagslega markmiði sem barnið hefur. Mikilvægt félagslegt markmið
fyrir ung börn er að komast inn í félagahóp, að kunna að miðla málum, að fá leikfang sem
þau langar í, deila með öðrum, bjóða öðrum börnum að koma að leika sér og að þróa leik
með leikfélögum. 

Garvey (1977) bendir á þrjá undirstöðuþætti sem eru mikilvægir fyrir félagslegan leik barna. Í
fyrsta lagi verður barnið að hafa góðan skilning á raunveruleikanum, vegna þess að það verð-
ur að vera fært um að skilja á milli raunveruleikans og þykjustunnar. Í öðru lagi verður barnið
að þekkja og viðurkenna reglurnar um að gefa og þiggja, þrátt fyrir að ekki sé rætt um það
fyrirfram. Í þriðja lagi verða leikfélagar að deila hugmyndum meðan þeir þróa leikinn. Boð-
skipti barna í leik eru breytileg eftir aldri barnanna og eru mestu breytingarnar fólgnar í því
hvernig talað er um hlutverk leikfélagans og hvernig leikurinn er skipulagður (Garvey 1977;
Huges:1995). 

Barnmiðað uppeldi
Barnmiðað uppeldi kom fyrst fram á sjónarsviðið á upplýsingaöld og Rousseau var fyrstur til
að nota hugtakið. Þetta varð síðan eitt meginhugtakið í uppeldisfræði á 20. öld. Allar stefnur
og hugmyndir sem liggja að baki kennsluaðferðum í leikskólum ganga út frá þessari grunn-
sýn. Helsta slagorð þessara hugmynda er „barnið í brennidepli, eða barnið í öndvegi“( Myhre,
2001). Þetta þýðir að kennslu- og uppeldisaðferðir eiga að taka mið af alhliða þroska barnsins
og því félags- og menningarlega samhengi sem það lifir í. Í þessu þróunarverkefni var leitast
við að efla samskipti barna og fullorðinna en nám barna fer að mestu fram í gegnum sam-
skipti og því er mikilvægt að samskipti í leikskóla séu barnmiðuð. Það felur í sér að börn og
kennarar taki sameiginlegar ákvarðanir um virkni og athafnir barnsins en ábyrgðin er alltaf í
höndum kennarans. Kennarinn þarf að ýta undir frumkvæði barna, setja orð á hluti og at-
hafnir, leiða samskipti, vera þátttakandi og nota jákvæða staðfestingu í samskiptum við börnin
en þessi atriði eru inntakið í Marte meo aðferðinni sem lögð er til grundvallar í þróunarverk-
efninu.

Baumrind (1967), rannsakaði uppeldis- og kennsluaðferðir foreldra og kennara og flokkaði
uppeldisaðferðir þeirra í þrjá flokka. Uppeldis- og kennsluaðferðirnar sem skiluðu sér best
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fyrir börn nefndi hún lýðræðislegar uppeldisaðferðir. Þær eru barnmiðaðar og fela í sér
ábyrgð kennarans, lýðræðislegar ákvarðanir um athafnir og hvatningu til dáða. Rannsóknir
Baumrind (1967) sýndu að börn sem ólust upp við lýðræðislegar uppeldis- og kennsluaðferð-
ir höfðu meiri félagsfærni, styrkari sjálfsmynd og sýndu meiri námsárangur en börn sem bjug-
gu við annars konar uppeldisaðferðir. Rannsóknir Baumrind (1967) (sjá í Baumrind og
Lamb, 1978) á uppeldisaðferðum og áhrifum þeirra olli straumhvörfum upp úr 1970. Baumr-
ind og Lamb (1978) telja að foreldrar og kennarar beiti yfirleitt blönduðum uppeldisaðferð-
um þótt ein aðferð sé oft ríkjandi hjá sama aðila. Þeir sem beita valdboðsuppeldi beita mikilli
stjórnun. Börn sem verða fyrir þessum uppeldisaðferðum verða fremur hlédræg, óánægð og
búa við meira vantraust í samskiptum en börn sem fá lýðræðislegt uppeldi.

Marte meo aðferðin felur í sér barnmiðað lýðræðislegt uppeldi og kennslu þar sem leitast er
við að láta styrk einstaklinga byggja upp aukna félagslega færni. Foreldrar og kennarar sem
beita lýðræðislegum uppeldisaðferðum gera sanngjarnar kröfur til barna og taka ábyrgð á
uppeldisaðstæðunum. Þeir sýna börnum mikla hlýju og beita rökum í samskiptum við þau
ásamt því að vera opin fyrir þeirra rökum. Þessi blanda af stjórnun og jákvæðri hvatningu
virðist leiða til þess að börn verða sjálfstæðari og öðlast meiri sjálfstjórn en börn foreldra úr
hinum flokkunum (Baumrind og Lamb, 1978). Í lýðræðislegu uppeldi er lögð áhersla á tján-
ingamöguleika og sjálfsákvörðunarrétt barna. Litið er til áhugasviðs þeirra og frumkvæði er
styrkt til að efla börnin. Slíkar aðferðir skila sér í sterkri sjálfsmynd, þróun og góðri stjórn til-
finningaviðbragða, félagslegri færni og ekki eins staðalmyndaðri hegðun kynjanna (Grobman,
2004). Barnmiðað uppeldi felur í sér að sá sem annast uppeldið og menntunina gerir það á
forsendum barnsins með velferð þess og þroska að leiðarljósi. Marte- meo aðferðin er bæði
barnmiðuð og lýðræðisleg og byggir á samskiptum sem námsleið. Í samskiptunum er leitað að
styrk allra aðila sem hlut eiga að samskiptunum og styrkleikarnir virkjaðir til að efla alhliða
færni og þroska. 

4. Aðferðir

Í rannsókninni á framgangi þróunarverkefnisins er beitt eigindlegum og megindlegum rann-
sóknaraðferðum. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru taldar  vel til þess fallnar að athuga
tengsl og samskipti fólks og megindlegar aðferðir geta stutt við eigindlegar rannsóknaraðferð-
ir og öfugt. Rannsókninni er ætlað að vera uppistaðan í mati á framvindu verkefnisins. Í því
skyni var litið til rannsóknar Dinsen og Rasmussen (2000) á áhrifum Marte meo aðferðarinn-
ar í þróunarverkefni sem unnið var í Horsens, Danmörku og greint var frá hér að framan. 

Samhliða myndbandsupptökum voru gerðar þátttökuathuganir jafnt og þétt allt tímabilið,
tekin viðtöl við starfsfólk leikskólans og spurningalisti lagður fyrir í upphafi og lok verkefnis. 

Trúverðugleiki og áreiðanleiki rannsóknarinnar
Vægi eigindlegra rannsókna felst í skráningu rannsakenda en frásögn þeirra hefur ætíð á sér per-
sónulegan blæ. Í skráningu stefna rannsakendur að trúverðugri og áreiðanlegri framsetningu
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niðurstaða og beita til þess markvissri kódunaraðferð til þess að flokka gögnin og flokkarnir
þjóna þá sem mælitæki (Greswell, 1998). Í þessari rannsókn eru greindir flokkar, þemu og
rauðir þræðir sem endurspegla orðræðuna í viðtölunum. Flokkarnir, þemun og rauðu þræð-
irnir eru mælitæki á inntak umræðunnar í viðtölunum en við greininguna er einnig stuðst við
þátttökuathuganir. Flokkarnir sem birtast í gögnunum sýna um hvað er rætt í viðtölunum,
þemun skerpa á inntaki viðtalanna og rauðu þræðirnir eru til marks um orðræðu. Í þemun-
um heyrast raddirnar en orðræðan birtist í þrástefjum sem liggja að baki þess sem sagt er
(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004).

Trúverðugleiki (credibility) er hugtak sem er notað í eigindlegum rannsóknaraðferðum og er
hliðstæða innra réttmætis í megindlegum rannsóknum en trúverðugleikinn tengist framsetn-
ingu efnisins. (transferability) (Scwandt, 1997). Í þessari rannsókn er lýst ákveðnu ferli í ein-
um leikskóla á ákveðnum tíma. Lýsingunni er ætlað að auka skilning á áhrifum þróunarverk-
efnisins sem hér um ræðir en felur ekki í sér alhæfingargildi. 
Hugtakið áreiðanleiki (dependability) beinir sjónum að rannsóknarferlinu, hlutverki rann-
sakenda og ábyrgð á gagnasöfnun, úrvinnslu, túlkun og skráningu (Scwandt, 1997). Í því sam-
bandi ber að hafa í huga að höfundar skýrslunnar eru bæði leikskólakennarar og lektorar við
Kennaraháskóla Íslands með megináherslu á leikskólafræði. Auk þess voru þeir verkefnisstjór-
ar í þróunarverkefninu. Þetta bæði styrkir og veikir stöðu þeirra í rannsókninni en mikilvægt
er að hafa stöðu rannsakenda til hliðsjónar þegar niðurstöður skýrslunnar eru lesnar.

Hér á eftir verður greint nánar frá þeim aðferðum sem notaðar voru við rannsóknina og mat
þróunarverkefnisins. Fyrst er sagt frá myndböndunum og greiningu á þeim, næst frá viðtölun-
um og að síðustu spurningalistanum.

Myndbandsupptökur
Eins og áður sagði er megináherslan lögð á myndbandsupptökur (Aarts, 2000) en þær hafa
verið notaðar sem verkfæri í rannsóknum með góðum árangri. Kosturinn við myndbandsupp-
töku er sá að hægt er að skoða öll smáatriði oft eftir á. Möguleiki er á að stjórna hraða mynd-
arinnar og fá fram kyrrmyndir. Þetta gerir kleift að grandskoða boðskiptin sem eiga sér stað,
aftur og aftur. Hægt er að koma auga á óyrt boðskipti sem að öðrum kosti hefði hugsanlega
verið litið framhjá. Í rannsóknarsamhengi eru þetta atriði sem skipt geta miklu máli. Mikil-
vægt er að huga vel að gæðum í upptöku, því mynd- og hljóðgæði geta haft áhrif á hvort boð-
skiptin sem til skoðunar eru séu greinanleg í upptökunni. 

Því hefur verið velt upp hvort þessi aðferð trufli eða hefti þá sem hún beinist að. Løkken og
Søbstad (1995) fjalla um reynslu  af myndbandsupptökum í leikskóla í rannsóknarskyni.
Börnin voru fljót að venjast upptökuvélinni og gagnasöfnun á myndband var álitin góð að-
ferð. Bútar sem teknir voru upp og virtust við fyrstu sýn vera tilgangslausir og ruglingslegir
gáfu mikilvægar upplýsingar þegar nánar var að gáð. Samuelsson og Lindahl (1999) greina
frá svipaðri reynslu af börnum og myndbandsupptökum. Hins vegar eru fullorðnir andstætt
börnum mjög meðvitaðir um að verið er að mynda þá. Viðbrögð þeirra stjórnast því meira af
þeim tengslum sem skapast hafa milli rannsakanda og þátttakenda. Taugaóstyrkur fullorðinna
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birtist á mismunandi hátt og truflast sumir svo mikið að öll samskipti þeirra litast af nærveru
myndavélarinnar. Meðan á þróunarverkefninu stóð reyndum við að mynda tengsl við þá sem
myndaðir voru í því skyni að draga úr óöryggi starfsfólks. Það kom einnig á daginn að það tók
starfsfólk mislangan tíma að venjast upptökunum og væntanlega hafa sumir aldrei fellt sig við
þær.

Eins og aðrar athugunaraðferðir hefur gagnasöfnun sem byggð er á myndbandsupptökum
ákveðna ókosti. Myndavélin fangar einungis hluta af því sem gerist í félagslegum samskiptum
í raunveruleikanum. Það getur einnig verið erfiðleikum bundið að fylgja mörgum börnum
eftir í leik þar sem mikil hreyfing er á þeim. Óformlegar vetttvangsathuganir voru þess vegna
gerðar til þess að fá fyllri heildarmynd af samskiptunum. Fylgst var með samskiptum í mis-
munandi aðstæðum og einnig áttu athugendur samtöl við börn og starfsfólk sem þeir skráðu
hjá sér eftir á.

Myndböndin voru greind jafnt og þétt og voru greiningarviðmið Marte meo aðferðarinnar
lögð til grundvallar. Auk þess voru myndböndin greind í lok verkefnisins með sama hætti og í
rannsókn Dinsen og Rasmussen (2000). Í greiningunni var þróunin í samskiptum frá upphafi
til loka metin og skoðað hvernig aðferðin hefur haft áhrif á þróun samskiptanna. Athugað var
hvernig stjórnun eða leiðsögn starfsmanna var háttað í þeim aðstæðunum sem valdar voru til
upptöku og úrvinnslu með verkefnisstjórum. 

Um greiningu á viðtölum
Við greiningu á viðtölunum var notuð grunduð kenning og orðræðugreining. Ákveðið var að
nota grundaða kenningu í samræmi við  Dinsen og Rasmussen (2000) sem notuðu grundaða
kenningu til að meta þróunarverkefni í Familiecentrer Havneallé í Horsens en til þess hefur
verið litið eins og áður hefur verið greint frá. Orðræðugreiningin var notuð til að dýpka
greinguna.  

Í grundaðri kenningu er mögulegt að sameina megindlega og eigindlega rannsóknartækni
eins og leitast er við að gera hér með því að nota spurningalista með viðtölunum, myndbönd-
unum og vettvangsathugunum. Í grundaðri kenningu eru dregnir út úr gögnunum flokkar,
þemu og rauðir þræðir. Grundvallarskilyrði er að niðurstöðurnar séu túlkaðar út frá röddum
þátttakenda (Strauss og Corbin, 1998). 

Orðræðugreiningin byggir á því að rýnt er í hugmyndir einstaklinga fremur en það sem þeir
segja. Hún var notuð til að túlka einstaka atburði sem sagt er frá í viðtölunum. Slík orðræða
endurspeglar raunverulega merkingu að baki þess sem sagt er og birtist þegar inntakið er
dregið fram. Þess vegna er mikið um beinar tilvísanir í viðtölin í skrifunum hér að aftan um
niðurstöður viðtalanna. 

Skilningur á viðfangsefni rannsóknarinnar er byggur á því sem þátttakendur segja en rann-
sakandinn ber ábyrgð á því hvernig hann túlkar það sem hann sér, heyrir og les meðan á
rannsókn stendur (Strauss and Corbin, 1998). Höfundar leitast við að hafa þessa meginreglu
að leiðarljósi við gagnagreininguna og vera trúir þátttakendum og gögnunum.
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Spurningalistar
Hlutverk spurningalistans var að bæta upplýsingum við eigindlegu rannsóknaraðferðina og
veita almenna yfirsýn á viðhorf þátttakenda til leikskólastarfsins. Listinn var lagður fyrir í apríl
árið 2002 og undir lok verkefnisins, í maí árið 2004. Listarnir voru unnir upp úr athugunum
Dinsen og Rasmussen (2000).  Í spurningalistunum er spurt um viðhorf starfsfólks til eftirfar-
andi atriða:

• Mikilvægi ýmissa atriða í samskiptum starfsfólks og barna.
• Mikilvægi ýmissa atriða í leikskólastarfinu.
• Mikilvægi markmiða í leikskólastarfi deildanna. 
• Gagnlegustu samskiptaleiðirnar fyrir fullorðna og börn í leikskólum. 
• Mikilvægustu starfsaðferðirnar á deildunum.
• Væntingar til þróunarverkefnisins. 

5. Mat á verkefninu

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum matsins og rannsóknarinnar á ferli þróunarverk-
efnisins. Fyrst verður fjallað um greiningu úr myndbandsupptökum. Því næst verður sagt frá
helstu þáttum viðtalanna. Að lokum verður greint frá niðurstöðum spurningalistans . 

Greining á myndböndum
Á því tæplega tveggja ára tímabili meðan þróunarverkefnið stóð yfir voru teknar samtals 125
upptökur á deildunum eða frá 19 - 24 upptökur á hverri deild. Af þessum 125 upptökum
voru flestar upptökur í hálf-skipulögðum aðstæðum eða alls 62, en fæstar í skipulögðum að-
stæðum eða 19 alls.  Eins og greint var frá  hér að framan (bls.14) hafa hálf-skipulagðar að-
stæður ákveðið uppeldislegt markmið og má þar nefna, máltíðir, ýmsa leiki við borð, að leira
og teikna. Starfsmaður situr gjarna með börnunum, spjallar við þau og tekur að hluta til þátt
í því sem fram fer. Í skipulögðum aðstæðum er stjórnin hins vegar að mestu í höndum hins
fullorðna. Þar er t.d. um að ræða samverustund með skipulögðu innihaldi, það sem gerist í
fataherbergi og hópstarfi. Einnig falla mismunandi hefðir sem skapast hafa í leikskólanum
undir skipulagðar aðstæður. Þar má nefna skipulag á því hvernig börnin velja sér viðfangsefni
eða svokallað valkerfi og skipulag sem viðhaft er á biðtíma milli ólíkra dagskrárliða. Mynd-
bandsupptökurnar skiptast eins og sést á töflu II.

Tafla II. Námsaðstæður í myndbandsupptökum
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Deild 
Aldur barna

Álfabrekka 2-3 ára

Ás 3-4 ára

Barnhóll 1-3 ára

Dyngja 2-3 ára

Langholt  3-4 ára

Langisandur 5 ára

Fjöldi alls

Skipulagðar aðstæður 
(fjöldi)

6

4

6

3

19

Hálf-skipulagðar
aðstæður (fjöldi)

14

11

1

15

6

15

62

Óskipulagðar
aðstæður (fjöldi) 

2

5

13

9

10

5

44

Fjöldi af upptökum

22

20

20

24

19

20

125



Það vekur athygli að á  þremur deildum; Barnhóli, Langholti og Dyngju eru mun fleiri upptök-
ur gerðar í óskipulögðum aðstæðum en á hinum deildunum eða frá 9-13 upptökur. Óskipu-
legar aðstæður eru þær námsaðstæður þar sem börnin eru mest á eigin forsendum og fellur
frjáls leikur barnanna undir þessar aðstæður. Í leiknum eru börnin meira á sínum forsendum
en í hálf-skipulögðum aðstæðum og tengslin milli þeirra eru í brennidepli. Í óskipulegum að-
stæðum þroska börnin hvað mest samskiptafærni sína. Fagmenntaðir deildarstjórar voru á
þessum deildum þann tíma sem þróunarverkefnið stóð yfir. Í umræðum við starfsfólk kom
fram óöryggi hjá leiðbeinendum með eigið hlutverk í óskipulögðum aðstæðum. Það má 
álykta að óöryggið hafi haft þau áhrif að sumir þeirra hafi forðast að mynda í slíkum aðstæð-
um og þess vegna færri upptökur í slíkum aðstæðum á deildum þar sem fagmenntaðan deildar-
stjóra skorti. Eins og fram hefur komið var allt starfsfólk á miðju tímabili verkefnisins hvatt til
að mynda í óskipulögðum aðstæðum svo allir fengju tækifæri til að þróa íhlutun sína í leik og
samskipti barnanna.

Að velja námsaðstæður
Eins og sagt var frá hér að framan færði starfsfólk rök fyrir því  hvers vegna ákveðnar aðstæð-
ur og tiltekin börn voru valin í upptöku. Í upphafi bar á því að val á aðstæðum væri tilviljana-
kennt en í flestum tilvikum þróaðist það smám saman yfir í að upptökurnar voru nýttar í
markvissum tilgangi. Margir nefndu tiltekin börn sem ástæðu fyrir upptöku eða í 50 af 125 til-
vikum alls. Í 38 tilvikum voru þær ástæður tilgreindar að það þyrfti að kenna börnunum að
leika sér saman og viðkomandi starfsmaður þyrfti að læra eða þróa samskipti sín við börnin
t.d. með einkunnarorðin í huga frá síðustu greiningu. Á töflu III má sjá ástæður fyrir vali á
aðstæðum til upptöku.

Tafla III. Val á upptökuaðstæðum (fjöldi)

Þegar tafla III er skoðuð sést að þar sem  margar tilviljanakenndar upptökur eru teknar er lít-
il áhersla á kennslu, nám og á þróun samskiptanna.  Deildin Álfabrekka sker sig úr en þar eru
flestar upptökur í tilviljanakenndum aðstæðum eða 14 upptökur af 20. Þess ber að geta að
fagmenntaður deildarstjóri var einungis lítinn hluta þess tíma meðan þróunarverkefnið stóð
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Deild 
Aldur barna

Álfabrekka 2-3 ára

Ás 3-4 ára

Barnhóll 1-3 ára

Dyngja 2-3 ára

Langholt  3-4 ára

Langisandur 5 ára

Fjöldi alls

Tilviljun
réði vali

14 

8

2

2

2

28

Vegna ákv.
barns/barna t.d.

erlendur upppruni

4 

5

4

22

11

50

Börnin velja
leikefni

1

1

7

9

Kenna, læra, þróa 
samskiptin

4

14

7

10

7

38

Samtals
upptökur

22

20

20

24

19

20

125



yfir og líklegt er að það hafi haft áhrif á að uppeldis- og kennslufræðileg rök skortir. Þegar
starfsfólk var innt eftir því á greiningarfundunum hvers vegna tilteknar námsaðstæður urðu
fyrir valinu á upptöku birtust ólík sjónarmið. Leiðbeinandi valdi aðstæður af handahófi og
sagði eftirfarandi: „Spái ekki í þetta.“ Leikskólakennari óskaði eftir því að fylgjast með stúlku
sem sýndi hlédræga hegðun, sagði á sama fundi: „Ég gerði mér ekki grein fyrir hvað mikið
gerðist í samskiptunum.“ 

Á þeim deildum þar sem fáar eða engar tilviljanakenndar upptökur fóru fram lagði starfsfólk
áherslu á nám barnanna og eigin þróun í starfi. Leiðbeinandi sagði eftirfarandi: „Erfitt að ná
sambandi við Helgu.“ Eftir að hafa horft á og rætt um upptökuna með verkefnisstjórum,
sagði leiðbeinandinn:  „Það kom mér á óvart hversu mikið Helga talaði.“  Á Ási voru engar til-
viljanakenndar upptökur en flestar upptökur gerðar, eða 14 af 20 í þeim tilgangi að þróa það
sem gerðist í síðustu upptöku. Þar var áhersla lögð á að læra aðferðir við að þróa samskiptin
við börnin og milli barnanna.

Á Barnhóli þar sem yngstu börnin dvelja er tæplega helmingur myndbanda tekin upp í tilvilj-
anakenndum aðstæðum. Það vekur athygli að undir lok tímabilsins fjölgar upptökum þar sem
starfsfólk myndar í frjálsum leik barnanna með það fyrir augum að styðja við og þróa hann
með börnunum. 

Þegar starfsfólk valdi að beina myndbandsupptöku að samskipum sínum við tiltekin börn
voru þau í flestum tilvikum talin eiga í erfiðleikum með hegðun eða með samskipti. Á Dyngju
voru langflestar upptökur gerðar vegna ákveðinna barna og þar af tæplega fjórðungur vegna
barna af erlendum uppruna. Þrátt fyrir að þau börn séu ekki tiltekin sérstaklega sem ástæða
upptöku voru þau engu að síður valin sem myndefni á mörgum upptökum. Í umræðum kom
fram að starfsfólk var almennt mjög áhugasamt um að finna leiðir til að styðja við samskipti
barnanna við leikfélaga sína og við fullorðna.

Börnin í myndbandsupptökum
Eftir því sem leið á þróunarverkefnið tjáði starfsfólk sig meira um samskiptin sem birtust í
upptökunum og ræddi um þarfir hvers og eins barns í stað þess að tala um barnahópinn í
heild. „Fólk er ólíkt“, „sjá einstaklinginn og læra inn á hann“ voru t.d. ummæli um börnin.
Þær ástæður sem starfsfólk gefur upp þegar það óskar eftir að skoða samskipti sín nánar við
tiltekin börn eru mismunandi. Algengast er að starfsfólk óski eftir að skoða nánar samskipti
sín við börn sem sýna hlédræga hegðun eða samtals 26 barn. Þar af eru átta börn sem eru af
erlendu bergi brotin. Hegðun barnanna er lýst þannig að þau eru talin eiga í erfiðleikum
með að tengjast öðrum börnum og komast inn í leik með þeim. Börnin þurfi aðstoð fullorð-
inna við það sem flestum börnum takist af eigin rammleik. Börnum sem lýst er erfiðum, ein-
beitingarlitlum og að þau taki mikla athygli hinna fullorðnu eru samtals 18 eða jafnmörg
börnum sem talin eru sýna hlédræga hegðun ef frá eru talin börnin sem eru með erlendan
bakgrunn. Á töflu IV sést hvaða ástæður starfsfólk tilgreindi vegna vals á börnum í upptökur.
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Tafla IV. Val á börnum í upptökur 

Það vekur nokkra athygli að starfsfólk velur í svo miklum mæli að beina sjónum að hegðun
barna sem sýna óvirka eða hlédræga hegðun. Það má spyrja hvort aðferðin ýti undir það að
athyglinni er beint að börnum sem eru hlédræg. Einnig er hugsanlegt að starfsfólk veigri sér
við að takast á við erfiða hegðun í upptökum sem kemur frekar fram í óskipulögðum aðstæð-
um s.s. í frjálsum leik. Eins og áður sagði kom fram í umræðum á greiningafundum að frjáls
leikur eða óskipulegar aðstæður voru aðstæður sem starfsfólki, sérstaklega leiðbeinendum,
fannst erfiðastar. Eins og bent var á hér að framan voru margar upptökur gerðar í slíkum að-
stæðum mismunandi eftir deildum og ber að hafa í huga að börnin eru frá eins árs aldri í
leikskólanum. 

Af þeim 125 upptökum sem gerðar voru í leikskólanum komu stúlkur 216 sinnum við sögu
en drengir samtals 194 sinnum en á töflu V sést kynjaskipting eftir deildum. 

Tafla V. Kynjaskipting í upptökum eftir deildum 

Upptökurnar virðast skiptast nokkuð jafnt milli kynjanna en þó eru heldur fleiri upptökur
þar sem stúlkur eru þátttakendur. 
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Fylgjast með börnum sem eru nýbyrjuð, 5

Börn sem eru viðkvæm/eiga erfitt/ná ekki tengslum/óvirk 8

Börn sem eru af erlendum uppruna-ekki virk 18

Börn sem eru erfið; kvarta, væla, árekstrar, taka mikla athygli, stjórnsöm 14

Barnahópurinn skoðaður/kynnast hópnum 5

Börn sem eru eirðarlaus- vantar einbeitingu 4

Börn sem eru sein í þroska/þurfa stuðning 6

Börnin velja leikefni- starfsmenn koma inn í 5

Börn sem tala mikið 1

Fjöldi barna samtals 66

Deild 
Aldur barna

Álfabrekka 2-3 ára

Ás 3-4 ára

Barnhóll 1-3 ára

Dyngja 2-3 ára

Langholt  3-4 ára

Langisandur 5 ára

Fjöldi alls

Stúlkur

46

38

31

40

29

32

216

Drengir

29

37

15

35

34

44

194



Þróun kennsluaðferða
Hér verður greint frá niðurstöðum á greiningu myndbanda og lýst þeirri þróun og breyting-
um sem fram komu á samskiptum starfsmanna við börnin. Tekin eru dæmi af þremur starfs-
mönnum, tveimur deildarstjórum og einum leiðbeinanda, sem ætlað er að gefa mynd af
þeirri þróun sem átti sér stað meðal starfsmanna almennt. Upptökurnar fóru fram á tímabil-
inu nóvember árið 2002 til febrúar árið 2004.

Jónas leikskólakennari
Jónas hefur tæplega tíu ára reynslu sem deildarstjóri í leikskólanum. Upptökurnar þrjár sem
athugaðar voru fóru fram á tveimur deildum. Jónas var fyrra árið deildarstjóri á deild fyrir 2ja-
3ja ára börn en tók við deildarstjórn á elstu deildinni seinna árið sem þróunarverkefnið stóð
yfir.  Upptökurnar sem skoðaðar voru sérstaklega voru í hálf-skipulögðum aðstæðum. Í fyrstu
upptökunni voru börnin nýkomin inn eftir útivist og var athyglinni beint að samskiptum
Jónasar við börnin á salerni. Í annarri upptöku spilar Jónas tengingaspil við börnin og í
þriðju upptöku beinir hann sjónum að tveimur drengjum sem leika saman á gólfi. 

Í öllum upptökunum kemur fram góður andi og hlýja í samskiptum Jónasar og barnanna.
Hann gefur börnunum góðan tíma og orðar athafnir þeirra. Hann ræðir um hugmyndir
þeirra og færir umræðuefnið í víðara samhengi. Jónas beitir rödd sinni, bæði til að skapa
spennu og eftirvæntingu hjá börnunum í þeim tilgangi að ná athygli þeirra. Einnig notar
hann leikhljóð og leikmál í samskiptum sínum við þau þegar börnin eru að leik. 

Jónas sýnir færni í samskiptum eins og glögglega má sjá í fyrstu upptöku sem fór fram á sal-
erninu á yngri deildinni. Hann situr á stól og hvetur börnin með jákvæðum rómi til sjálfs-
hjálpar. Hann tekur undir það sem þau beina áhuga sínum að um leið og hann heldur þeim
við efnið með því að orða athafnir þeirra.

Önnur upptakan átti sér stað þegar Jónas spilaði teningaspil með þremur ungum börnum.
Þetta var í fyrsta skipti sem börnin spiluðu þetta spil. Jónas studdi og leiðbeindi börnunum
með jákvæðni í röddinni. Hann kenndi þeim leikreglurnar með því að orða athafnirnar t.d.
„að gera til skiptis“ og að „rétta teninginn.“ Hann nefnir nöfn barnanna og biður þau um að
„rétta hvert öðru.“

Þriðja upptakan fór fram á elstu deildinni og voru tveir drengir að leika saman. Annar  þeirra
þurfti á stuðningi í félagslegum samskiptum að halda. Leikið var á gólfi og leikefnið var kast-
ali með tilheyrandi búnaði svo sem riddurum og hestum. Jónas fylgist vel með framgangi
leiksins og þeim leikþemum sem upp komu í leik drengjanna. Hann kemur inn í leikinn og
leitast við að skapa tengsl milli drengjanna gegnum hugmyndir þeirra að leik og þróar enn
frekar og færir í víðara samhengi. Hann túlkar og orðar athafnir drengjanna og notar sjálfur
leikmál s.s. „minn gerir“ og „minn er að fara.“ 

Sú þróun og breytingar sem greina má í upptökum Jónasar urðu á þann veg að hann nýtti
þær æ meir gagnvart börnum á deildinni sem þurftu á sérstökum stuðningi að halda í
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samskiptum og leik. Í því skyni skipulagði Jónas leikstundir og valdi barn sem hann taldi
heppilegan leikfélaga. Hann sat hjá börnunum meðan þau léku sér. Hann studdi og staðfesti
t.d. athafnir barnanna í leiknum með því að færa þær í orð. Hann beindi sjónum að þeim
þemum sem upp komu í leiknum hjá börnunum. Jónast notaði leikmál og túlkaði milli barn-
anna til þess að skapa tengsl milli þeirra.

Eydís leiðbeinandi
Eydís var með áratuga starfsreynslu í leikskóla. Þær upptökur sem athugaðar voru sérstaklega
með það fyrir augum að greina þróun og breytingar flokkuðust allar undir skipulagðar að-
stæður þar sem stjórnin var að mestu í höndum Eydísar. Í öllum upptökunum ríkir góður
andi milli Eydísar og barnanna og sýnir hún þeim áhuga og hlýju. Hún beitir látbragði, horfir
í augu barnanna, nefnir nöfn og strýkur vanga þeirra mjúklega til þess að ná sambandi við
þau.

Fyrsta upptakan fer fram í söngstund með fimm börnum. Eydís  stjórnar söngnum af mikilli
innlifun. Börnin velja lögin sem sungin eru. Eydís og börnin hreyfa sig með söngvunum og
virðast flest börnin njóta stundarinnar. 

Í annarri upptökunni situr Eydís á stól fyrir framan fimm börn sem sátu á gólfinu, þar af var
eitt barnið af erlendum uppruna. Hún fylgir fyrirfram ákveðnum söguþræði og beitir leik-
rænum tilþrifum við söguna. Söguþráðurinn virtist nokkuð flókinn og fjallar um ferðalag í
frumskóginn. Börnin brosa þegar spenna er í sögunni enda tjáir sögumaður það ríkulega
með látbragði. Stjórn stundarinnar og frumkvæði er að miklu leyti í höndum Eydísar. Hins
vegar tekur hún lítið tillit til viðbragða og frumkvæðis barnanna og eiga þau í nokkrum erfið-
leikum með að tengja við reynsluheim sinn. Það kemur t.d. glögglega fram þegar söguhetjan
fer í sund en þá lifnar yfir barnahópnum sem auðsýnilega hafa reynslu af sundferðum. En
þau fá ekki tækifæri til að leggja af mörkum til sögunnar, því Eydís heldur áfram með söguna.
Erlenda stúlkan virðist fylgja söguþræðinum lítið eftir og horfir út í loftið og iðar öðru hverju.
Sagan gaf mun meira tilefni til hreyfingar en raun bar vitni og hreyfðu börnin einungis efri
hluta líkamans. 

Í þriðju upptökunni er Eydís með fimm börnum við borð, þar af er eitt barnið af erlendum
uppruna, og les hún sögu. Eydís gæðir söguna lífi með leikhljóðum og hvetur börnin til að
gera slíkt hið sama. Hún fylgist vel með viðbrögðum og frumkvæði þeirra og fá þau tækifæri
til að tjá sig um söguna og tengja við eigin reynslu. Eydís leitast við að fylgjast með hvort
börnin nái söguþræðinum og endurtekur í einfaldari orðum það sem fram kemur í bókinni.
Þegar bókalestrinum var lokið endursegir hún söguna með hjálp barnanna og beinir því til
stúlkunnar sem er af erlendum uppruna.

Þær breytingar og þróun sem greina má í þessum þremur upptökum hjá Eydísi er að dregið
hefur mjög úr stjórn hennar sem var áberandi í fyrstu upptökum. Eydís hélt æ meira aftur af
eigin frumkvæði og leitast við að fylgja frumkvæði og styrk barnanna eftir, staðfesta athafnir
þeirra jákvætt og mæta þeim þar sem þau eru stödd.
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Sigurður leikskólakennari
Sigurður hefur starfað í leikskólanum í fáein ár og gengt stöðu deildarstjóra um nokkurt
skeið. Á þeim upptökum sem athugaðar voru sérstaklega voru börnin að leika með legó-
kubba á gólfi og situr Sigurður hjá þeim.

Góður andi og jákvæðni er ríkjandi milli Sigurðar og barnanna í öllum upptökunum. Sigurð-
ur beitir leikhljóðum og spennu þegar hann reynir að fanga athygli bananna. Hann nefnir
nöfn þeirra og hvetur þau til „að skiptast á“, „vera góð“ og „leika saman.“ 

Fyrsta upptakan fer fram á gólfi þar sem Sigurður ásamt tveimur drengjum sitja á teppi  með
stóra legokubba. Drengirnir eiga í erfiðleikum með að leika saman og gerir annar drengur-
inn neikvæðar tilraunir til vekja athygli á sér við leikfélaga sinn. Sigurður leikur sjálfur með
kubbana og reynir að fá drengina með í sinn leik en með litlum árangri. Drengirnir kubba
hvor í sínu horni og reynir annar þeirra að leika við Sigurð sem aftur á móti fylgir tilraunum
drengsins til leiks lítið eftir.

Önnur upptaka fer einnig fram í sömu aðstæðum en í þetta skiptið voru það tvær stelpur sem
leika sér með stóra legokubba. Þarna má greina nokkra breytingu frá fyrri upptöku þar sem
Sigurður leitast meira við að ýta undir tengsl stelpnanna í leik út frá þeirra frumkvæði og leik-
hugmyndum. 

Í þriðju upptökunni er Sigurður á gólfi með þremur börnum, tveimur drengjum og einni
stúlku og var leikið með hús og dýr. Sigurður fylgist vel með hvert áhugi barnanna beinist og
hvaða leikþemu koma upp í leik þeirra og reynir að skapa tengsl milli barnanna í gegnum
leikþemun.

Greina má þróun í stundunum á þann veg að frumkvæði  og styrkur barnanna fær aukið vægi
og Sigurður dró úr stjórn sinni. Hann leitaðist meira við að tengja börnin saman í leik og
virkja óvirk börn gegnum þau leikþemu sem upp koma meðal barnanna. Sigurður skipulagði
leikaðstæður með tillilti til þess að þær ýttu undir tengsl milli barnanna t.d. með staðsetningu
leikefnis. 

Myndböndin voru eins og áður sagði þungamiðja þróunarverkefnisins. Hér á eftir verður fjall-
að um umsagnir starfsfólksins um myndbandsupptökurnar.

„Ég er nú engin fyrirsæta“
Myndbandsupptökurnar vöfðust talsvert fyrir starfsfólkinu eða eins og einn leiðbeinandi sagði
„Ég er nú engin fyrirsæta.“ Í viðtölunum var rætt sérstaklega um að það væri ótrúlegt hvað sæ-
ist á myndböndunum og að starfsfólkið lærði ýmislegt um samskipti í gegnum myndböndin.
Ummæli starfsfólksins bera með sér að myndböndin hafi áhrif á hugsun og tal um börn, upp-
eldi þeirra og menntun. Dæmi um slíkt eru eftirfarandi setningar úr viðtölunum. „Mynd-
böndin venjast og þau virka eins og uppeldi... Sést núna hvaða hlutir skipta máli í samskipt-
um ... Breytingin er frá því að horfa á erfiðleikana yfir í það að horfa á mögulegar leiðir.“
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Leiðbeinendur lýstu miklum kvíða gagnvart upptökunum í byrjun og voru hræddir við að sjá
sjálfa sig. Meira óöryggis gætti í viðtölunum hjá leiðbeinendum en leikskólakennurum en
hinir síðarnefndu voru vissir um að myndböndin hjálpuðu við leikskólastarfið.

Starfsfólk telur mikilvægt að horfa á samskiptin á myndböndunum og fá fræðslu frá verkefnis-
stjórum. Eins og eftirfarandi tilvísun frá leiðbeinanda sýnir: „Ég hef horfið frá því að passa að
barn meiði sig ekki yfir í að sjá hvernig þau læra og það gerist ekki af sjálfu sér.“ 

Í viðtölunum árið 2003 kemur fram að starfsfólkið taldi myndböndin og verkefnið ýta við
þeim í leikskólastarfinu. Í viðtölunum árið 2004 kemur fram að starfsfólkið er farið að beina
sjónum sínum að styrkleika í starfi og möguleikunum til að nýta þá í þágu barnanna. Þá kem-
ur fram að þeir telja að þróunarverkefnið hafi haft mikil áhrif á uppeldis- og kennslustarfið í
leikskólanum. Í því sambandi segir Jónas leikskólakennari (2004) „Myndböndin hjálpa mikið
til við greiningu á þörfum og vandamálum barna, þær hjálpa líka til við að finna leiðir og að-
ferðir til að bregðast við vandamálum. Það sést vel á myndböndunum hvernig erfiðleikar
barnanna birtast í leiknum. Til dæmis hvaða börn þora og hver ekki... Einnig sást vel hvað
gerist þegar nýtt barn kemur inn í leik og hvað áhrif það hefur á hin börnin.“ Þessi orð eru
dæmigerð fyrir lýsingar leikskólakennaranna á áhrifum myndbandanna og annar leikskóla-
kennari orðar þetta svona: „Ég held að greiningarnar hafi haft mest áhrif því það skapaðist
mikil uppeldisumræða í kringum greiningarnar.“ Nýkomið starfsfólk virtist einnig geta nýtt
myndbandsupptökurnar en Harpa leiðbeinandi (2004) sem var nýkomin til starfa sagði í við-
tali: „Það er athyglisvert að sjá þetta því þau eru að gera allt annað en það sem maður heldur
að þau séu að gera. Ég hafði ekki reiknað öll börnin rétt út. Þau sem ég hélt að væru virk
voru óvirk og öfugt.“ Hér kemur enn eitt dæmi um áhrif myndbandanna. „Ég sá að barn sem
ég hélt að væri duglegt að leika sér var það ekki í raun, samskiptin voru ekki eins og ég hélt.“ 

Leikskólakennararnir nota myndbandsupptökurnar til að endurskipuleggja kennsluna inni á
deildum. Til að útskýra það frekar eru eftirfarandi dæmi úr viðtölunum. „Nú sér maður betur
stöðu hvers og eins barns og skipuleggur út frá því. Það er erfitt að byrja að gera það aðallega
vegna vaktaskipulagsins en þetta gengur betur núna. Við höfum breytt valinu og börnin fá að
stýra meiru sjálf en þau gerðu. Þetta nýtist líka vel þegar barn á í erfiðleikum, myndbands-
upptökurnar eru nýttar til þess að taka á því.” „Það eykur fagmennskuna að horfa á mynd-
böndin, maður sér að maður er ekki alltaf að taka rétt eftir, þegar maður sér samskiptin sést
oft að börnin eru komin lengra í samskiptum en maður heldur og einnig gagnstætt. Það er
mikilvægt fyrir mig að uppgötva samskiptin frá þessum sjónarhorni. Ég er meira vakandi og
ég sé ýmislegt sem aðrir taka kannski ekki eftir. Það er líka frábært að geta tekið sig upp í
samskiptum við börn sem maður hefur áhyggjur af það skýrir oft vel vandann og þá er auð-
veldara að takast á við hann.“ Rakel leikskólakennari segir (2003): „Maður sér annað á mynd-
böndunum en það sem maður sér í daglega starfinu, maður sér vel hvernig eitthvert sam-
skiptaferli fer í gang og sér allt í einu hluti sem maður hafði ekki tekið eftir áður, þannig efla
myndbandsupptökurnar leikskólastarfið.“
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Margrét leikskólakennari (2003) segir: „Það er ótrúlegt hvað sést á myndböndunum, stelp-
urnar fá sér öðruvísi athygli en strákarnir. Á morgnana sækjast þær eftir knúsi og þær vilja
segja frá.“

Leikskólakennararnir ræða mikið um áhrif myndbandsupptaka og greininga í viðtölunum og
hér koma enn frekari dæmi um það sem þeir hafa um myndböndin að segja: „Ég er miklu
frjálslegri núna en í upphafi, ég var dálítið stífur en ég nota upptökurnar og þetta er orðið
léttara. Okkar einkunnarorð er hlýja og við leggjum mikla áherslu á það á deildinni núna og
við finnum að það virkar vel.“ Annað dæmi frá kennara:  „Við höldum líka lausara um taum-
inn núna. Við búum til jákvæða spennu með látbragði. Það virkar mjög vel á litlu börnin að
horfa beint í augun á þeim og segja með spennu í röddinni Vitið þið hvað? Við vinnum líka
með hlýju og gamansemi og það er mikil áhersla á líkamlega snertingu knús og faðmlög.“
Margt fleira kom fram í viðtölunum og til dæmis lýsti starfsfólkið upplifunum sínum og
reynslu í starfi meðan á þróunarverkefninu stóð. Hér á eftir er gerð grein fyrir flokkun, þem-
um og orðræðu í viðtölum við starfsfólkið.

Reynsla starfsfólks af þróunarverkefninu
Í viðtölum við starfsfólkið komu fram flokkar, þemu og rauðir þræðir. Flokkarnir endurspegla
helstu umræðuþættina en þemun koma upp við nánari greiningu. Flokkarnir sem fundust í
viðtölunum eru:

• Upplifun starfsfólks í leikskólanum á áhrifum þróunarverkefnisins. 
• Upplifun starfsfólks af samskiptum í leikskólanum.
• Upplifun starfsfólk á áhrifum námsaðstæðna og kennsluaðferða í leikskólanum 

meðan á þróunarverkefni stendur.

Flokkarnir eru eins konar yfirhugtök sem sýna þann samtalsramma sem rúmaðist innan viðtal-
anna. Í viðtölunum voru mörg blæbrigði sem og nokkur munur á orðræðu leikskólakennara
og leiðbeinenda eins og greint verður nánar frá hér á eftir. Þemun gefa skarpari mynd en
flokkarnir af því hvernig starfsfólkið upplifir og talar um þróunarverkefnið og áhrif þess.
Þemun sem fundust í viðtölunum ganga í gegnum öll viðtölin og eru eftirfarandi: 

• Hvatar og hömlur á þróunarverkefninu (viðtöl árin 2002 - 2004)
• Tilfinningar starfsfólks til starfs og barna (viðtöl árin 2002-2004)
• Persónulegir eiginleikar barna og samskipti (aðallega í viðtölum árin 2002- 2003)
• Valdboð, reglufesta og hlýja (aðallega í viðtölum árið 2002)
• Lýðræðislegt barnmiðað uppeldi (aðallega í viðtölum árin 2003 og 2004)
• Kennslufræði, kennsluaðferðir og skipulag leikrýmis (aðallega árin 2003 og 2004)

Í þemunum kemur fram þróun á lýsingum starfsfólksins á leikskólastarfinu. Árið 2002 var
lögð meiri áhersla á formleg atriði eins og kurteisi, hlýðni og reglur sem kenna má við vald-
boðsuppeldi (Baumrind, 1967; Baumrind og Lamb, 1978). Í lokin hafði áherslan flust á barn-
miðaðar og lýðræðislegar uppeldisaðferðir þar sem styrkleikar barna í leikskólanum voru
hafðir að leiðarljósi. Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir þemunum í viðtölunum.
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Hvatar og hömlur í þróunarverkefninu 
Fólki var tíðrætt um kvíða í upphafi en það dró úr honum eftir því sem leið á verkefnið þótt
hann hyrfi aldrei alveg. Greina má ákveðna stígandi í lýsingum starfsfólksins á milli ára á
áhrifum þróunarverkefnisins. Það lýsir öruggri þróun uppeldislegra viðhorfa þar sem horfið
er frá reglufestu og valdboði í áttina að meiri tengslum við þær hugmyndir sem liggja til
grundvallar þróunarverkefninu en sumar þeirra má finna í Aðalnámskrá leikskóla (1999) og
aðrar í markmiðum þróunarverkefnisins. Starfsfólk telur að það hafi lagt aukna áherslu á
samskipti sín við börnin eftir því sem leið á verkefnið. Í viðtölum við starfsfólk var rætt um
hvernig það upplifði þróunarverkefnið og kom strax í ljós nokkur munur á upplifun leiðbein-
enda og leikskólakennara.

Kvíði leiðbeinenda
Í fyrstu viðtölunum var mikið rætt um hvað starfið væri erfitt og vanþakklátt þótt það væri
einnig mikilvægt og alvarlegt. Kvíði var sterkari en tilhlökkun þegar lagt var upp með verk-
efnið en starfsfólkið lýsti einnig væntingum og upplifunum á jákvæðan hátt. Í viðtölunum
árið 2002 kom fram mikill kvíði hjá leiðbeinendum en jákvæð spenna var meira einkennandi
í lýsingum leikskólakennarana. Árið 2003 var kvíðinn enn til staðar en starfsfólk segir samt að
því lítist betur á þróunarverkefnið eftir árið en í byrjun. 

Leiðbeinendur töldu að þróunarverkefnið krefðist fórna eða fórnfýsi og höfðu áhyggjur af
því að það myndi auka álagið í starfinu. Þrátt fyrir það taldi fólk að það myndi leggja á sig
þessa vinnu eða eins og Jensína (2002) sagði: „Ájá ég get alveg fórnað kaffitíma fyrir hlut eða
verkefni. Ég meina maður fer sko ekkert yfirum af því.“ Leiðbeinendur voru ekki vissir um að
þeir hefðu næga orku og kraft til að takast á við þróunarverkefnið og erfitt gæti reynst að
funda utan vinnutíma en Svala (2002) sagði í því sambandi: „Það er erfitt fyrir mig þar sem
ég er með börn.“

Leiðbeinendur töluðu mikið um að starfið væri erfitt og ein sagði hlæjandi „maður leggst nú
samt ekki í þunglyndi fyrr en í janúar.“ Þetta dæmi er lýsandi fyrir það hvernig húmor er not-
aður til að sigrast á erfiðleikunum í starfinu. Það var mikið rætt um hávaða sem ylli óþægind-
um. Unnur (2002) lýsti hávaðanum í leikskólanum svona: „Það er minni hávaði núna en í
fyrra. Það var ofboðslegur hávaði í fyrra þegar við vorum að byrja vetrarstarfið. Bara það eru
orðnir svo margir krakkar og ef það er mikill hraði þá fer bara allt í rugl.“ Þetta tengdist því
að leiðbeinendur kviðu því að leikskólastarfið færi allt úr böndum þegar þróunarverkefnið
byrjaði.

Kvíði leikskólakennaranna
Leikskólakennararnir lýsa ekki kvíða fyrir þróunarverkefninu en kvíða hins vegar dálítið fyrir
upptökunum. Þeir kviðu því að sjá fagleg mistök í samskiptum við börnin eða eins og Guð-
laug (2002) orðar það. „Ég held að það sé líka bara þessi sjálfsgagnrýni, en kannski lærir
maður að taka ekki allt inn á sig þó að maður geri eitthvað vitlaust og maður verður bara fag-
legri eftir á. „Kvíðinn var af uppeldislegum toga en ekki tilfinningalegur eins og kemur fram í
orðum Jónasar (2002): „Það er kannski vont að sjá á vídeói hvernig maður er inni á deildinni
og hvernig maður talar við börnin.“
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Vonir og hvatar í starfi
Helstu hvataranir fyrir verkefninu var von um að kynnast nýjum leiðum í leikskólastarfinu og
þeir styrktust þegar líða tók á þróunina í kjölfar verkefnisins.

Leiðbeinendurnir töldu að kostir leikskólastarfsins fælust í því að sjá leikskólabörnin vaxa og
dafna og það væri hvatinn sem héldi þeim í starfi. Starfsfólkið vonaðist til að læra eitthvað um
börnin í gegnum þróunarverkefnið og að leikskólastarfið myndi öðlast meiri viðurkenningu.
Einnig komu fram vonir um að verkefnið myndi efla meðvitund um starfið og hugsanlega
bætti þróunarverkefnið nýjum möguleikum inn í það. Leiðbeinendur töldu að hugsanlega
gæti reynsla af verkefninu orðið til þess að þeir kæmu fremur auga á það góða sem starfið
ætti að fela í sér og líklega myndi áhuginn vaxa þegar þeir kynnstust verkefninu betur. 

Leikskólakennararnir sögðust strax í upphafi vera spenntir fyrir verkefninu og að þeir vonuð-
ust til þess að það skapaði öflugra leikskólastarf. Orðræða leikskólakennaranna endurspeglar
uppeldisleg viðhorf og virðingu fyrir námi barna í gegnum upplifanir og reynslu. Þeir byggja
upp kennsluaðferðir sínar í samræmi við námsleiðir barna. Leikskólakennararnir telja að þró-
unarverkefnið efli þá í að koma auga á viðfangsefni í leikskólanum og geri þeim auðveldara
fyrir að tjá sig um leikskólastarfið. Rakel (2003) segir í því sambandi; „Mér finnst ég vera til-
búnari að svara fyrir starfið, það er auðveldara að orða þetta mikilvæga og útskýra hvers vegna
er mikilvægt að beita þessum aðferðum en ekki öðrum.“ 

Leikskólakennararnir töldu að þróunarverkefnið hefði talsverð áhrif þegar unnið væri með
erfið börn. Auðveldara væri að leita eftir styrk barnanna í stað þess að einblína á erfiðleikana.
Þeir töldu þróunarverkefnið auka meðvitund fyrir starfinu almennt og að mörg atriði í mynd-
böndunum væru einkar vel til þess fallin. Til dæmis að sjá á myndböndum hversu öflugt er að
nota augnsamband við erlendu börnin. Rætt var um mikilvægi þess að vera með opið andlit
(svipbrigði) þegar talað er við börnin og hvernig nýta má í leikskólastarfinu að börnin lesa
ekki bara orðin sem sögð eru heldur skynja þau vel óyrtu boðin í samskiptunum.

Reynsla dregur úr kvíða
Í viðtölum sem tekin voru árin 2002 og 2004 voru leikskólakennarar og leiðbeinendur
aðskildir en voru saman í rýnihópunum árið 2003. Í þeim viðtölum sagði starfsfólkið að
reynsla drægi úr kvíða. Þó taldi starfsfólkið myndbandsupptökurnar ennþá vera kvíðvænlegar
en kjarkurinn hefði aukist á því ári sem liðið var frá því að verkefnið hófst. Rætt var að for-
vitni um leikskólastarfið og verkefnið hefði aukist á tímabilinu og fræðslan sem þau hefðu
fengið ætti drjúgan þátt í því. Nú sagði starfsfólkið að verkefnið væri áhugavert og lærdóms-
ríkara en það hafði reiknað með í upphafi. Starfsfólkið taldi að helstu breytingarnar væru
fólgnar í að horfa frá erfiðleikum yfir í það að horfa á mögulegar leiðir. Til dæmis segir Fjóla
leiðbeinandi í viðtali (2003): „Maður fór að velta fyrir sér hvað maður væri að gera  ...maður
sér hvað krakkarnir eru að gera og gefur svona meiri tíma. Fer ekki strax inn í og fylgist
meira með.“ Einnig kom fram trú á að þróunarverkefnið bætti uppeldis- og kennslustarfið,
styrkti starfsímyndina og ýtti undir starfsáhugann. 
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Í viðtölunum árið 2004 kom fram að myndbandsupptökurnar hefðu ekki orðið eðlilegur hluti
af uppeldisstarfi leikskólans og mannabreytingar hefðu truflað framgang þess. Þrátt fyrir það
virðist sem inntak þróunarverkefnisins hafi skilað sér á margvíslegan hátt. Til dæmis þróast
lýsingar starfsfólks á tilfinningum til starfans og barnanna eins og kemur fram hér á eftir.

Tilfinningar starfsfólks 
Í viðtölunum kom fram neikvæð tilfinningaleg upplifun sem birtist meðal annars í síendur-
teknum athugasemdum um slæma líðan og litla virðingu sem leiðbeinendur í leikskóla nytu
þrátt fyrir mikið álag í starfi. Það kom skýrt fram í viðtölunum að upplifun starfsfólksins af
starfi sínu beinist bæði að eigin tilfinningum og tilfinningum barnanna. Í viðtölunum árið
2002 beindust tilfinningarnar mest að starfsfólkinu sjálfu og þeirra persónum. Leiðbeinendur
lýstu tilfinningum sínum til leikskólastarfsins og þátttöku í verkefninu með orðum eins og,
óþægilegt, kvíðvænlegt, erfiði, óvissa, spenna og tilhlökkun og þessar tilfinningar tengdust
þeirra eigin lífi og aðstæðum. Starfsfólkið talaði um pirring í starfinu sem leiddi af sér
stöðugt tuð en einnig um vilja til þess að bæta sig í starfi. Fram kom að starfsfólk finnur fyrir
góðri tilfinningu þegar það gerir rétta hluti í starfinu. 

Í viðtölunum árið 2003 tengdust lýsingar starfsfólks meira tilfinningum til barna en árið áður.
Þá var talað um að; þykja vænt um börn, breyta tengslum við börn, hugsa meira um börn og
fylgjast meira með börnum.

Að vera rólegri og afslappaðri með börnum
Í viðtölunum árið 2004 er komin aukin vídd í tilfinningar sem tengjast uppeldissýn starfsfólks-
ins. Þá koma fram atriði eins og „Í staðinn fyrir erfiðar tilfinningar má tala um samstarfsörð-
ugleika.“ Starfsfólkið taldi sig nú vera orðið rólegt og afslappað í leikskólastarfinu og í afstöðu
sinni til þróunarverkefnisins. Rætt var um að þróunarverkfnið hefði kennt að hægt sé að orða
hlutina með mismunandi hætti og það hafi áhrif á leikskólastarfið. Rætt var um að dregið
hefði úr pirringi starfsfólks og að þolinmæði hefði aukist. Þetta hafði í för með sér meira ör-
yggi, meiri dirfsku, starfsánægju og væntumþykju fyrir starfsfólkið í leikskólanum.

Óstjórnanlegar tilfinningar eða stjórnanlegir atburðir 
Greina má þróun í tilfinningu fyrir starfinu í leikskólanum. Hún þróaðist frá persónulegum
eiginleikum og upplifunum, sem erfitt reynist að hafa stjórn á. Dæmi um það eru persónu-
legur kvíði og óþægindi. Smám saman beindist þróunin að þáttum í starfinu sjálfu, sem
mögulegt er að hafa stjórn á. Þar má nefna íhlutun í frjálsan leik til þess að ýta undir öflugan
og skapandi leik barnanna.

Þá kemur einnig fram að starfsfólkið telur að þróunarverkefnið eigi sinn þátt í auknu sjálfs-
trausti og betri líðan í leikskólanum eins og hér kemur fram: „Sjálfstraustið í starfi hefur auk-
ist, ég sá til dæmis á upptöku þar sem mér fannst að ég hefði eyðilagt leik að þetta var ekki
eins hræðilegt og ég hélt. En ég breytti leiknum samt of mikið á mínum forsendum, en ég
læri af þessu“ (Ásdís leiðbeinandi 2004). Þessi setning er lýsandi fyrir þróunina sem varð á
orðræðunni frá því að verkefnið hófst og þar til því lauk. Þróunin tengist upplifun og reynslu
starfsfólks af barnahópnum og samskiptum eins og nú verður komið inn á.
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Persónulegir eiginleikar barna og samskipti
Uppeldisleg sýn endurspeglast oft í lýsingum fólks á börnum. Viðtölin endurspegla uppeldis-
sýn starfsfólksins sem birtist meðal annars í því hvernig starfsfólkið lýsir barnahópunum sem
það er að vinna með. Í viðtölunum árið 2002 vísa leiðbeinendur aðallega í persónulega eigin-
leika og athafnir barna. Lögð er meiri áhersla á það sem börnin geta ekki en það sem þau
geta. Sú orðræða endurspeglar uppeldissýn sem felur í sér að börn séu lítil og ófullkomin og
hafi fyrst og fremst þörf fyrir vernd. Þessi uppeldissýn leggur áherslu á gæslu sem er í eðli
sínu óvirk. Ekki er leitað leiða til að mennta börn eða velta fyrir sér aðferðum til að kenna
þeim. Þess í stað er lögð áhersla á að leikskólinn reyni að bæta börnunum upp það sem þau
fara á mis við vegna langra vinnudaga foreldra. Þessi sýn breyttist meðan á þróunarverkefninu
stóð. Horfið var frá óvirkri gæslumiðaðri uppeldissýn yfir í virka lýðræðislega og barnmiðaða
sýn (sbr. Baumrind 1967).

Í viðtölunum árið 2002 var áberandi í frásögnum leiðbeinenda að þeim fannst börnin getu-
lítil. Barnahópnum er lýst sem erfiðum og að mikið sé af óþekkum strákum. Orðræðan end-
urspeglar vanmátt gagnvart aðstæðum barnanna og þekkingarleysi á uppeldis- og kennsluað-
ferðum sem efla börnin. Í viðtölunum árin 2003 og 2004 var þessi orðræða nær horfin. Þá
urðu lýsingarnar jákvæðari og vísað var til styrkleika barna fremur en neikvæðra eiginleika.
Rætt er um að stelpur og strákar séu ólík, börn séu flink, fjörug og sjálfbjarga.
Í þessu þema breyttust rauðu þræðirnir (sjá bls. 17) á milli viðtala og eru fyrstu fjórir þræðirn-
ir  frá árinu 2002 en þeir sem á eftir koma frá árunum 2003 og 2004 eins og sést á töflu VI. 

Tafla VI. Rauðir þræðir i viðtölum

Á töflunni sést hvernig starfsfólkið breytir lýsingum sínum á börnum milli ára. Að öllu jöfnu
er athyglinni beint að barnahópnum og einstaklingum innan hans eins og mörg dæmi í við-
tölunum sýna. Seinna árið ræðir starfsfólk kynjamismun án þess þó að ræða sérstaklega um
leiðir til að draga úr honum.
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Árið 2002

� Geta lítið, eru ung    

� Óþekkir strákar  

� Erfið börn

� Of löng viðvera barna í 
leikskóla

Árin 2003-2004

� Stelpur og strákar ólík

� Flink börn

� Fjörug börn

� Sjálfbjarga börn



Heilbrigðir, eðlilegir krakkar
Lýsingar leiðbeinenda (2002) á barnahópnum sýna að oftast er horft er á barnahópinn sem
heilbrigða og eðlilega krakka sem lýst er á eftirfarandi hátt: Þau hegða sér eins og lítil börn,
sum eru feimin og til baka og nokkur eiga erfitt með að einbeita sér. En einnig er vísað í erf-
iða skapgerð eða eiginleika barnanna. Önnur börn hafa skapgerðarbresti og fara ekki að fyr-
irmælum. Það eru alltaf einhver börn sem krefjast mikillar athygli frá starfsfólkinu og þau
kunna ekki reglurnar. Í þessum barnahópi hefur verið ægilega frek stelpa, ótrúlega bælt barn
og ein sem er ofboðslega alvörugefin, vælin og óþekk. Það koma líka framandi börn í leik-
skólann „... þetta eru náttúrulega Íslendingar en tala ekki íslensku.“ 

Lýsingarnar breytast í viðtölunum frá árunum 2003 og 2004 en þá er börnunum lýst með eft-
irfarandi hætti: Þau eru fjörug, þau eru skemmtileg, sum eru sjálfstæðari en önnur. Þau eru
öll svipuð og sum eru þrjósk en þau geta alveg ótrúlega mikið. 

Orðræða leiðbeinenda framan af sýndi að þeir bera hag barna fyrir brjósti en jafnframt töldu
þeir að inntakið í leikskólastarfinu fæli fremur í sér gæslu og góðan aðbúnað en menntun.
Þetta endurspeglar þann greinarmun sem viðteknar málfarsvenjur gera á uppeldi og mennt-
un en þá er gert ráð fyrir að uppeldi sé óformlegt og jafnvel óvirkt en menntun formleg og
krefjist einhverrar virkni. Í viðtölunum við leiðbeinendur árið 2004 er kominn nýr tónn sem
bendir til verulegra breytinga á uppeldissýn leiðbeinenda. Orðræðan breyttist það mikið á
milli áranna að draga má þá ályktun að ólíklegt sé að jafn róttækar breytingar á orðræðu hafi
orðið til í leikskólanum án utanaðkomandi íhlutunar. 

Nú segja leiðbeinendur: „Það þarf lítið að hjálpa þessum börnum, þau gera hlutina sjálf.
Stelpurnar klaga meira og þá notum við svona spurningar eins og „Hvað finnst þér?“ Nú
leggjum við meira uppúr virðingu fyrir börnunum og maður passar upp á framkomuna við
börnin.“ Orðræðan í þessum dæmum sýnir að áherslurnar hafa breyst frá því að líta á börnin
sem ófullkomna litla einstaklinga sem þurfti að gæta yfir á að líta á börn sem virðingarverða
virka einstaklinga sem tekið er tillit til.

Rólegar stelpur, grallarastrákar og skemmtileg lítil börn
Orðræða leikskólakennaranna endurspeglaði virðingu fyrir leikskólastarfinu sem faglegu við-
fangsefni frá upphafi til loka þróunarverkefnisins.
Í viðtölunum frá árinu 2002 lýsa leikskólakennarar barnahópnum með eftirfarandi orðum:
Rósa segir: „Þau eru lítil tveggja ára og eru að aðlagast, þau eru ennþá að keppa um allt.“
Jónas segir um sín litlu börn: Þau eru ljúf... Þau eru að reyna að fóta sig og þau eru skemmti-
leg... eldri börnin eru hjálpsöm þau taka þessu nýju að sér, það er mikið af bleyjubörnum og
þau þurfa mikla líkamlega umönnun.“ Í viðtali árið 2003 segir Sigurður um sinn hóp: „Þau
eru nokkuð dugleg að fatta hvernig dagurinn gengur fyrir sig... Það má segja að hópurinn sé
þrískiptur. Við höfum stóra grallarastráka, rólegar eldri stelpur og þau yngstu á deildinni eru
ótrúlega skemmtileg og til í að prófa.“
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Í orðræðu leikskólakennaranna felst að börn eru virkir einstaklingar sem eru að læra á heim-
inn. Helsta þróunin í orðræðu leikskólakennaranna fólst í hvernig þeir lýstu myndbandsupp-
tökunum sem verkfæri til að auka fagmennsku í starfi.

Valdboð, reglufesta og hlýja
Í viðtölunum árið 2002 lýsa leiðbeinendur því að þeir líti svo á starf sitt að börnin eigi að lúta
stjórn þeirra. Til hliðsjónar hafa þeir reglur sem settar eru í leikskólanum og börnin eiga að
fara eftir. Frásagnirnar endurspegla kenningar Baumrind (1967), Baumrind og Lamb (1978)
um valdboðsuppeldi og blandaðar uppeldisaðferðir því það kom skýrt fram í viðtölunum að
leiðbeinendur vildu veita börnum hlýju og bæta þeim upp fjarveru frá mæðrum sínum. Orð-
ræðan í viðtölunum endurspeglar viðteknar hugmyndir um að staða kvenna sé fyrst og fremst
á heimilum og ótta við kennsluaðferðir sem gera ráð fyrir að börn séu virk og athafnasöm og
þurfi að fá tækifæri til að efla sig í hvívetna. Ekki bar á frásögnum um valdboðsuppeldi í við-
tölunum árin 2003 og 2004. Í þemanu valdboð og reglufesta og hlýja komu fram eftirfarandi
rauðir þræðir

• erfiðleikar í starfi 
• reglur í starfi 
• vald starfsfólks 
• vandamál að börn af erlendu bergi brotin kunna ekki íslensku
• lítill tími til að hlúa almennilega að börnum 

Í viðtölum við leiðbeinendur 2002 kom fram að þeir vildu að börnin í leikskólanum lærðu
reglur, þau áttu að hlýða og bera virðingu fyrir fullorðnum. Þetta var útskýrt með því að þetta
þyrfti að vera til þess að hlutirnir gætu gengið upp og eftirfarandi lýsing er dæmi um það. „Ef
eitthvað er bannað þá er það bannað. Það á ekki að vera í valdabaráttu við tveggja ára börn.
Það á ekki láta þau komast upp með allt sem þau vilja.“

Leiðbeinendur ræddu mikið um væntumþykju sína á börnum og þeir vildu að börnunum liði
vel í leikskólanum. Orðræðan í viðtölunum árið 2002 endurspeglar jafnframt ótta eða kvíða
við allt starf sem ekki er bundið í reglur í leikskólastarfinu. Það er greinilegur ótti við að leik-
skólastarf sem byggir á frumkvæði og áhuga barnanna auki álagið í starfinu. Þetta kemur
fram í lýsingum leiðbeinenda á vinnuálaginu í leikskólanum. En um það segir Ólöf: „... ofsa-
lega mikið að gera, ... ofsalega lítill tími. Við erum að taka inn fjóra útlendinga sem eru nátt-
úrulega Íslendingar en tala ekki íslensku það er mikið aukaálag... það er hætta á að missa
stjórn á sér í svona aðstæðum.“ Gróa segir: „Ég myndi segja að helsta viðfangsefnið væri að
hlúa að börnum ekki að mennta þau... Börn þurfa meiri hlýju frá foreldrunum. „Ég vil sjá
meiri aga... já þegar það er meiri agi þá eru börnin rólegri.“ Þessar lýsingar sýna að leiðbein-
endur bera ugg í brjósti varðandi kennsluaðferðir sem gera kröfur til að frumkvæði barna sé
virt og haft að leiðarljósi í menntun þeirra. Þetta þema sást varla í viðtölunum árin 2003 og
2004 sem best verður lýst með tilvísun í einn leiðbeinanda „Það sem áður var bannað er nú
leikur.“
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Lýðræðislegt barnmiðað uppeldi
Í viðtölunum árið 2003 er farið að bera á lýðræðislegri barnmiðaðari uppeldissýn hjá leið-
beinendum. Þetta styrkist enn frekar í viðtölunum árið 2004 og sjónum er beint að námi
barna í gegnum samskipti eins og gert er í Marte meo aðferðinni.

Rauðir þræðir í orðræðunni í viðtölunum, um lýðræðislegt barnmiðað uppeldi, beinast að því
að leiðbeina börnum til sjálfstæðis, taka þátt í athöfnum þeirra og ræða uppeldislegar ákvarð-
anir með hliðsjón af þroska barna. 

• umönnun og samskipti sem námsleið
• sjálfstæði barna 
• leikur og nám
• lýðræði og samskipti
• hlutverk barna og starfsfólks

Kennslufræðin 
Leikskólakennararnir lýstu aðferðum sem þeir beita dagsdaglega í leikskólastarfinu. Rakel lýs-
ir aðferðum sem hún notar við ný börn sem eru af erlendu bergi brotin. „Við kennum þeim
„með handafli“ það er að segja við notum látbragð, sýnum þeim allt með látbragði og nefn-
um hlutina um leið, þannig læra þau tungumálið og styrkjast í leikskólanum.“ Í öllum viðtöl-
um við leikskólakennarana kemur fram orðræða um lýðræðislega og barnmiðaða uppeldissýn
þar sem litið er á börn sem virka þáttakendur í eigin lífi. Til dæmis er rætt um að börn kynna
sér aðstæður, eru virk og læra. Það birtist meðal annars þegar verið er að ræða ný börn af er-
lendu bergi brotin. „Þau eru að reyna að fóta sig. Það þarf talsverðan tíma til að ná augnsam-
bandi við þau, það þarf að stýra þeim dálítið meira en þessum vönu og vekja athygli þeirra á
efniviðnum.“

Í orðræðu leikskólakennaranna í viðtölunum birtist ábyrgð kennara á námi og velferð leik-
skólabarna. Nokkuð var rætt um leiðir til að hjálpa börnum að flytjast milli deilda og leiðir
fyrir ný börn sem þurfa aðstoð við að aðlagast leikskólanum. Leikskólakennarar vísa beint í
veruleikann og hvernig á að leysa þau mál sem kennarinn stendur frammi fyrir eins og eftir-
farandi dæmi sýnir. „Deildin mín er ljúf núna, vissulega svolítið erfiðari en áður... það þarf
mikið að beita líkamlegri snertingu til að ná athygli, til dæmis við víetnömsku börnin, bara til
þess að þau fatti að ég sé að segja nafnið þeirra... þetta krefst meira af manni. Á meðan þarf
að setja þrengri ramma. Svo eru þau hrædd,... og það þarf að leysa þetta allt saman.“ Inga lýs-
ir móttöku nýrra barna með þessum orðum:  „Já nýju börnin prófa sig áfram og maður þarf
að taka þátt, vera með þeim og unnið er að því að kenna börnum í leikskólanum að taka á
móti nýjum börnum. Það þarf að kenna hinum börnunum hjálpfýsi, leyfa þeim að hjálpa
hvert öðru.“

Til að undirstrika enn frekar lýðræðislega barnmiðaða uppeldissýn leikskólakennara fer hér á
eftir lýsing leikskólakennara sem kom inn eftir barneignarfrí. „Ég hef aldrei komið inn í jafn
erfiðan barnahóp. Það hafði eitthvað gerst í samskiptunum. Þau meiddu hvort annað og engir
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vinir fundust á deildinni. Það þurfti að byrja á að endurbyggja samskiptin í barnahópnum.
Börnin eru yndisleg og hæf en þegar ég kom inn á deildina var samskiptamynstrið óviðunandi.
Ég hef eytt mikilli orku í að breyta þessu samskiptamynstri og finnst að það sé að bera árang-
ur.“ Af þessu dæmi sést að leikskólakennarinn lítur á samskiptavandann sem uppeldislegt við-
fangsefni og hefst þegar handa við að takast á við það.

Í viðtali árið 2003 lýsir leikskólakennari áhrifum þróunarverkefnisins og segir: „Við höfum
tekið agann öðruvísi, það hefur tekist mjög vel hjá okkur, ég nýti mér það sem kom fram á
myndböndunum. Við breyttum samverustund og matarstund, núna er andrúmsloftið miklu
rólegra en áður var mikill hávaði.“

Annar leikskólakennari lýsir þróuninni með eftirfarandi hætti: „Við förum núna meira inn í
leikaðstæður barnnana til að örva leikinn. Ég hef einnig lært mikið um sjálfa mig sem kenn-
ara og hvernig ég er í samskiptum mínum við börn, hvernig ég sit, hvernig ég horfi, hvað ég
segi, ég fór að hugsa öðruvísi um uppeldisstarfið.“

Leiðbeinendur hafa einnig þróað aðferðir sínar og einn lýsir því í viðtali árið 2003 með þess-
um orðum: „Núna leyfir maður börnunum að hreyfa sig meira og eyðir ekki orkunni í að
halda þeim kyrrum... Ég reyni að æfa mig í þessu, setja orð á athafnir, reyni að vera meðvituð
um hvers vegna ég er að gera þetta.“ 

Kennsluaðferðirnar 
Í viðtölum við leiðbeinendur árið 2003 kemur fram að dregið hefur úr reglufestunni sem ein-
kenndi frásagnirnar í viðtölunum árið 2002. Til dæmis segir Gróa: „Við erum rólegri á regl-
unum núna. Leyfum börnunum að vera meira frjáls, við breyttum valinu. Ég verð betri með
börn, ég læri betur á mismunandi einstaklinga.“

Í viðtölunum árið 2004 kemur fram áframhaldandi þróun til lýðræðislegra barnmiðaðra upp-
eldisaðferða sem rekja má til Marte meo aðferðarinnar og um slík atriði segir Unnur. „Ég
skoða sérstaklega þætti eins og að börnin komist inn í leik með öðrum. Núna sér maður bet-
ur hvað börnin eru opin, þau eru líka svo alþjóðleg og það gerir þetta skemmtilegra, já þetta
er orðið mjög gott.“

Á deild þar sem var notast við einkunnarorð sem tengjast þróunarverkefninu hafði Ólafur eft-
irfarnandi að segja um reynsluna: Við erum með einkunnarorðin og myndirnar, það breytir...
Okkar einkunnarorð eru samvinna. Í framhaldi af þessu sagði Unnur: „Já ég horfi oft á þetta
og þá kemur upp í hugann gleði, svipbrigði og hjálpsemi, kannski erum við ánægð með okk-
ur en mér finnst við vinna eftir þessu.“ 

Þessi orðræða var einkennandi fyrir viðtölin árið 2004 og Gróa orðaði það svona: „Maður er
meira meðvitaður um hvað maður er að gera í vinnuni. Horfir meira á leikinn hjá krökkun-
um með það í huga að koma leik á ef ekki er leikur í gangi. Við erum líka að reyna að vera
meira til staðar og taka meiri þátt í því sem börnin eru að gera.“
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Einnig var rætt um að nú væri ekki gripið jafn fljótt inn í deilur barna og þau fremur látin
leysa þær sjálf. Ásdís segir: „Núna er ég fljót að útskýra í staðinn fyrir að nota boð og bönn...
Við erum líka búnar að vera duglegar við að finna upp á hlutum sem hvetja þau.“

Eins og dæmin hér að framan sýna benda frásagnir starfsfólks í viðtölunum til þess að þróun-
arverkefnið hafi breytt áherslunum í uppeldis- og menntastarfi leikskólans. Margt af lýsingun-
um má tengja beint við lykilatriði þróunarverkefnisins en þau endurspeglast í áherslunni á
sjálfræði barna sem tengist frumkvæði þeirra. Leikskólakennararnir lýsa því hvernig þeir beita
ákveðnum kennsluaðferðum í gegnum umönnun og hvernig þeir nýta upptökurnar til að
greina þarfir einstakra barna sem síðan hefur áhrif á hvernig kennararnir og leiðbeinendurn-
ir kenna samskiptafærni.

Leikrými og skipulag   
Námsaðstæður og kennsluaðferðir eru uppistaðan í leikskólastarfinu og nokkurrar þróunar í
uppeldissýn starfsfólks gætti á meðan á verkefninu stóð. Í viðtölunum árið 2002 lögðu leið-
beinendur áherslu á skipulag deilda og að viðhalda settum reglum. Þeir vildu gæta þess að
starfsmenn samræmdu reglurnar og héldu uppi aga á deildunum. Leiðbeinendur töldu mikil-
vægt að móta þemastarf og skólastarf fyrir eldri börnin og jafnframt að huga að hópskiptingu
barnanna.

Lýsingarnar árið 2003 þar sem leikskólakennarar og leiðbeinendur voru saman í rýnihópum
beinast fremur að athöfnum barna, þörfum og getu. Orðræðan í þessum viðtölum endur-
speglar uppeldissýn sem gerir ráð fyrir að barnið sé virkt í þekkingarleit sinni. Rætt er um að
barnið sé hæfur einstaklingur sem er að læra og taki virkan þátt í eigin þroska. Þá er nefnt að
skipuleggja þurfi kennslu og námsaðstæður með hliðsjón af þessu.

Í síðustu viðtölum árið 2004 leggur starfsfólk áherslu á að skipuleggja leikrýmið og vera virkir
þátttakendur í námi og reynslu barnanna. Rauði þráðurinn í viðtölunum árið 2002 var að
uppeldisumhverfið þurfi að vera skipulagt en í viðtölum árin 2003 og 2004 var þráðurinn
leikurinn og þátttaka kennara og leiðbeinenda. Greina mátti ákeðna stígandi í viðtölunum
eftir því sem leið á verkefnið. 

Rauðu þræðirnir í orðræðunni í þessu þema skiptust upp þannig að fyrri þráðurin, skipulagt
umhverfi, var áberandi í viðtölum frá árinu 2002 en síðari þráðurinn, leikurinn og þátttaka
starfsfólks. einkenndi viðtölin árin 2003 og 2004.

„Maður skapar aðstæður og skipuleggur starfið“
Leikskólakennararnir eru meðvitaðir um áhrif skipulags á námsumhverfi eins og sést á eftir-
farandi dæmum. Jónas segir í viðtali árið 2002: „Já upptökurnar hjálpa manni að skipuleggja.
Ég sá til dæmis á klósettinu hjá mér að ég sat bara með klósettpappír í höndunum en stelp-
urnar girtu sig án þess að þurrka sér. Að sjá svona atriði á myndbandi hefur áhrif á skipulag-
ið.“
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Ester sem er markvisst að breyta samskiptamynstri á sinni deild segir í viðtali árið 2003: „Ég
skipulegg útival og skapa aðstæður til að smíða, til að mála með vatni, til að kríta, blása sápu-
kúlur og til leikja. Við erum meira úti núna beinlínis til að takast á við samkiptamynstrið á
deildinni. Það er auðveldara í útileikjunum en innanhúss. Maður skipuleggur þetta með það í
huga að þau fái útrás fyrir tilfinningarnar. Eftir það er auðveldara að styrkja samskiptin þegar
við komum inn aftur.“

Sigurður segir í viðtali árið 2004. „Þegar maður er orðinn meðvitaðri um samskiptin eins og
gerist í þessu verkefni, þá skipuleggur maður hlutina öðruvísi. Ég raða efniviðnum öðruvísi
og skipulegg starfið með börnunum betur í kringum efniviðinn.“

Ester greinir frá notkun ECERS kvarða til að meta námsaðstæður barna, t.d. möguleika þeirra
á að vera ein í leik og til að leika saman. „Við skipuleggjum út frá því ... það er mikill áhugi á
einingakubbum á minni deild, ég vissi ekki að þetta lítil börn gætu notað kubbana og byggt
eins og þau gera. Ég endurskipulagði til þess að þau gætu nýtt sér kubbana betur.“ 
Í viðtölunum árið 2004 er börnunum lýst í gegnum samskipti starfsfólks og barna. Það ber
vott um að Marte meo aðferðin hafi skilað árangri í leikskólanum. Orðræðan endurspeglar
meðvitaða uppeldisssýn sem felur í sér að nám barna á sér stað í samskiptum við kennara,
jafningjahópa og aðra einstaklinga. 

Orðræðan í viðtölunum árið 2004 sýnir aukna áherslu á fagleg vinnubrögð og meiri fjölbreyti-
leika í áherslum á kennsluaðferðir og nám barna en var að finna í upphafi þróunarverkfnis-
ins. Í lok verkefnisins 2004 virðist vera komin upp meiri samstaða í starfsmannahópnum um
að samskipti séu grundvallarskilyrði fyrir námi barna. 

Gæsla, pössun og umhyggja
Orðræða leiðbeinenda í viðtölunum árið 2002 sýnir að þeir efast um að leikskólakennarar
geri rétt í því að skipuleggja nám barna. Leiðbeinendur ræða að þeir beri umhyggju fyrir
börnunum og rætt er um að leikskólabörn séu ekki að læra heldur séu þau í gæslu eða pöss-
un. María segir til dæmis: „Við reynum að skipuleggja þemun og svoleiðis, það er náttúrulega
erfitt með þriggja ára börn, ég veit eiginlega ekki til hvers er verið að þessu.“ Rut segir: „Svo
er náttúrulega þessi samverustund, það þarf að kenna þeim að sitja kyrr.“ Um námsaðstæð-
urnar segir Unnur „Við erum í þessu venjubundna, við byrjum á þessu vetrarstarfi eins og
skólastarfi og þemastarfi.“ Það er líka rætt um að taka eftir börnum sem minna mega sín og
styrkja þau, knúsa börn og láta þeim líða vel.

Þetta breyttist á milli ára og í viðtölunum árið 2003 er farið að losna um þær hugmyndir að
óþarfi sé að skipuleggja námsaðstæður sérstaklega. Ennþá má þó greina óöryggi í frásögnun-
um eins og sést á orðum  Maríu: „Það er erfitt að skapa aðstæður. Oft eru sömu börnin aftur
og aftur í sömu aðstæðum. Smá saman fer maður að þora að skapa aðstæður.“

Að efla frumkvæði og gefa tíma
Orðræðan í viðtölunum árið 2003 endurspeglar marga þætti sem þróunarverkefnið snýst um
og lýst er hér að framan. Nú er rætt um aðferðir við að efla frumkvæði, til þess þurfi að gefa
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börnum tíma og að starfsfólk þurfi að nota svipbrigði og fleira í samskiptum við börnin. Rætt
er um kennsluaðferðir og að fækka reglum á deildunum. Til dæmis er talað um mikilvægi
þess að halda ró sinni, gæta að raddbeitingu í samskiptum við börnin og að vera ákveðin og
örugg í samskiptum við börnin. Að nota sterku hliðar barnanna sem tæki til að efla sam-
skiptafærni þeirra. Að leyfa börnum að sýna tilfinningar t.d. með því að leyfa þeim að æsa sig
til að fá útrás fyrir þær. Mikilvægt er að tala við börn og ná augnsambandi við þau. Það skap-
ast umræður um námsaðstæður í gegnum leik og mikilvægi þess að sjá til þess að börn komist
inn í leik. Leikurinn og möguleikar hans til að efla einstaklinga, stuðla að samstarfi og veita
börnum tækifæri til að tjá sig er orðið umtalsefni í viðtölunum. Rætt er um að ýta undir sam-
skiptahæfni barna og undirbúa þau undir grunnskólann. Það er talið mikilvægt að kenna
börnum að hlusta og sjá til þess að þeim líði vel. Nú er leikurinn orðinn öflugt samskiptatæki
í huga leiðbeinenda.

Að láta leik barna njóta sín
Þegar viðtölin frá árinu 2004 eru skoðuð kemur í ljós að upplifun leiðbeinenda hefur breyst
allnokkuð frá því að verkefnið hófst og frásögn Gróu er skýrt dæmi um það. „Nú reynir mað-
ur að skipuleggja hlutina fyrir krakkana út frá verkefnum. Það þarf að skipuleggja það í gegn-
um leikinn.“ Unnur tekur í sama streng og segir: Mér fannst skrýtið að skipuleggja út frá sam-
skiptum, en það er náttúrulega þannig í gegnum leikinn.“ Ólafi finnst mikilvægt að skipu-
leggja undirbúning fyrir skólann. Ofangreind dæmi bera með sér breytingu á hugmyndum
leiðbeinenda um skipulagt námsumhverfi fyrir börnin. Í lok verkefnisins leggja þeir áherslu á
að „Láta leik barna njóta sín.“

Úrvinnsla úr spurningalista
Spurningalistanum sem notaður var í þessari rannsókn var fyrst og fremst ætlað það hlutverk
að kanna almenn viðhorf starfsfólks til tiltekinna uppeldisþátta sem tengjast þróunarverkefn-
inu. Hann var saminn af verkefnisstjórum og yfirfarinn af starfsmanni Rannsóknarstofnunar
Kennaraháskólans en auk þess var hann forprófaður á fimm leikskólakennurum sem starfa í
leikskólum í Reykjavík áður en hann var lagður fyrir starfsfólk Ásborgar. Verkefnisstjórar
töldu gagnlegt að fá yfirlit yfir viðhorf starfsfólks í  í upphafi verksins og töldu jafnframt að
gott væri að athuga almenn viðhorf til sömu atriða í lok verkefnisins. Því var sami spurninga-
listi lagður fyrir í upphafi árið 2002 og í lok tímabilsins árið 2004. Í fyrra skiptið svöruðu 26
starfsmenn af 32 eða 81,25% spurningalistanum Í seinni fyrirlögninni svöruðu 23 af 32 eða
72,0%. Af þeim sem svöruðu seinni listanum höfðu 14 starfsmenn eða 61% starfað í leikskól-
anum allan tímann sem þróunarverkefnið stóð yfir. Þetta hefur áhrif á möguleikana til að
túlka niðurstöður úr spurningalistanum. Því ber að líta á niðurstöðurnar úr spurningalistan-
um  sem viðhorf blandaðs hóps sem er bæði lítill og að hluta til einsleitur. Í spurningalistan-
um eru kennarar og leiðbeinendur beðnir um að lýsa viðhorfum sínum til þróunarverkefnis-
ins og ákveðinna uppeldisþátta og kennsluaðferða sem tengjast áherslum í þróunarverkefn-
inu og gefa þeim einkunn eftir mikilvægi á kvarðanum 1-7. Við úrvinnslu var reiknað út með-
algildi einkunna, í SPSS forriti.

Telja má að einhvern hluta niðurstaðanna megi rekja til áhrifa þróunarverkefnisins þótt ekki
sé mögulegt að greina beinar orsakaskýringar. Vegna smæðar hópsins er ekki reiknað út hvort
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marktækur munur sé á svörum á milli fyrirlagna en meðalgildin látin nægja til samanburðar.
Talið er að mismunur á meðalgildum þurfi að vera allnokkur til að hafa þýðingu. Reiknaður
var út áhrifsstærðarstuðull Cohens til að meta áhrif verkefnisins á svör þátttakenda. Við út-
reikningana kom í ljós að yfirleitt reyndust áhrif þróunarverkefnisins lítil (d ≤ 0,2). Á
nokkrum þáttum komu áhrif þess betur í ljós (d ≥ 0,4).  

Mikilvægi þróunarverkefnisins
Starfsfólkið gaf mikilvægi þróunarverkefnisins almennt hærri einkunn í lok tímabilsins held-
ur en í upphafi þótt áhrifsstærðin sé oft lág (d ≤ 0,2)þess og þeir sem tóku þátt í verkefninu
allan tímann gáfu mikilvægi verkefnisins oftast hæstu einkunnirnar eins og sést á töflu VII um
viðhorf starfsfólks til þróunarverkefnisins.

Tafla VII. Viðhorf starfsfólks í leikskólanum til þróunarverkefnisins

Það sem er helst áhugavert verkefnisins vegna er munurinn á viðhorfum starfsfólks til mikil-
vægis verkefnisins fyrir samskiptin í leikskólanum í byrjun og í lokin(d=0,51) hjá þeim sem
tóku þátt í verkefninu allan tímann. Þetta er í samræmi við áhersluna á samskipti í þróunuar-
verkefninu, umræður í viðtölum og greiningar á myndböndum.  Starfsfólk sem tók þátt í
verkefninu allan tímann gaf mikilvægi þróunarverkefnisins á starfsánægju hærri einkunn í
lokin en í upphafi(d=0,48). Hins vegar fær mikilvægi kennslu á aðferðum verkefnisins lægri
einkunn í lokin en í upphafi en það gæti skýrst af því að starfsfólkið telji að það hafi ná valdi
á aðferðum verkefnisins og telji því að kennslan sé minna mikilvæg. 
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Spurningar

Áhrif þróunarverkefnis 
á starfsánægju

Notagildi þróunarverkefnis 
við gerð skólanámskrár

Mikilvægi 
þróunarverkefnis

Nýting þróunarverkefnis til að 
móta sérstöðu leikskólans

Áhrif á umhugsun um 
leikskólastarf

Áhrif þróunarverkefnis á 
skipulagsstarfið

Mikilvægi verkefnis fyrir 
samskipti í leikskólanum

Mikilvægi fyrir markvisst 
leikskólastarf

Áhrif verkefnis á hugsun um sterkar
og sterkar og veikar hliðar barna

Mikilvægi kennslu verkefnastjóra í 
aðferð verkefnis

Meðalgildi í upphafi 
verkefnis

N=26

4,80

5,42

5,50

5,50

5,76

5,40

5,24

5,56

6,0

6,38

Meðalgildi í lok 
verkefnis 

N=22

5,14

5,42

5,66

5,66

5,95

5,52

5,70

5,61

6,20

6,09

Meðalgildi í lok. Þeir
sem voru með frá

upphafi N=14

5,35

5,50

5,64

5,64

6,15

5,64

5,90

5,64

6,35

6,07

(gildi, 1-7)



Almennir uppeldisþættir í Marte-meo aðferðinni
Spurt var um ýmis atriði sem greind voru á myndböndunum og tengjast inntaki Marte - meo
aðferðarinnar. Starfsfólkið gaf almennum uppeldisþáttum í Marte meo aðferðinni yfirleitt
hærri einkunnir í lok verkefnis en í upphafi eins og sést á töflu VIII. Mestur munur er á mik-
ilvægi þess að orða athafnir við börn (d=0,94) og að nota myndsbandsupptökur (d=0,94) sem
sýnir mjög mikil áhrif þróunarverkefnisins.

Tafla VIII.Viðhorf starfsfólks til almennra uppeldisþátta í Marte- meo aðferðinni

Á töflu IX sést að mikilvægi frjálsa leiksins (d=0,64) og mikilvægi þess að fylgja frumkvæði
barna (d=0,64) hefur aukist talsvert á tímabilinu. Það er sá þáttur sem leiðbeinendum tókst
vel upp við og oft var rætt um í tengslum við myndbandsgreiningarnar.
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Meðalgildi í upphafi
verkefnis 

N=26

6,00

6,04

6,16

6,36

6,36

5,56

6,60

5,61

6,64

6,72

6,80

6,80

6,84

6,88

5,45

Meðalgildi í lok
verkefnis 

N=22

6,52

6,47

6,04

6,04

6,26

6,22

6,78

5,82

6,56

6,39

6,65

6,60

6,56

6,56

5,80

Meðalgildi í lok. Þeir
sem tóku þátt frá byrjun

N=14

6,85

6,50

6,07

6,28

6,36

6,50

6,92

6,07

6,65

6,50

6,71

6,85

6,57

6,57

5,88

(gildi,1-7)

Spurningar

Mikilvægi þess að orða athafnir við börn

Mikilvægi þess að sýna börnum athygli

Áhrif á prófun nýrra samskiptaleiða

Mikilvægt að hafa samskipti 
barna og fullorðinna sýnileg

Mikilvægi þess  að get sett 
sig í spor barna

Mikilvægi myndbands-upptaka í 
því skyni að bæta samskiptin

Mikilvægi þess að mæta börnum þar
sem þau eru stödd í þroska

Mikilvægi þess að verða við óskum barna

Mikilvægi þess að líta á sterku 
hliðar barnanna

Mikilvægi þess að skilja aðstöðu barna

Mikilvægi þess að ná augnsambandi

Mikilvægi þess að leiðbeina börnum

Mikilvægi þess að átta sig á 
þörfum barna

Mikilvægi þess að skilja tilfinningar barna

Mikilvægi þess að tengjast börnum
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Tafla IX. Viðhorf starfsfólks til uppeldisþátta sem lagðir voru til grundvallar í þróunarverkefninu

Reglufesta  í leikskólastarfi
Þátttakendur gefa formlegum atriðum sem oft eru á kostnað uppeldis- og menntunarstarfsins
lægri einkunnir í lok verkefnis en í upphafi en reiknað var með að verkefnið drægi úr reglu-
festu. Þó er nær engin lækkun á nokkrum breytum eins og mikilvægi þess að þjálfa börn í
daglegum venjum og fara eftir fyrir fram settum leiðum. Leikskólakennararnir gáfu þessum
atriðum lægri einkunnir en leiðbeinendur. Niðurstöðurnar sjást á töflu X.

Tafla X. Viðhorf starfsfólks til formlegra atriða í leikskólastarfinu

Spurningar

Mikilvægi þess að vera vakandi 
fyrir tilfinningum barna

Mikilvægi þess að veita börnum 
tækifæri til frjálsra leikja 

Mikilvægi þess að vekja 
ímyndunarafl barna

Mikilvægi þess að nýta frumkvæði 
barna í leikskólanum

Meðalgildi í upphafi 
verkefnis

6,72

6,46

6,28

6,15

Meðalgildi í lok 
verkefnis

6,73

6,78

6,43

6,60

Meðalgildi í lok. Þeir
sem tóku þátt frá byrjun 

N=14

6,78

6,85

6,64

6,78

(gildi,1-7)

Spurningar

Mikilvægi þess að kenna kurteisi

Mikilvægi þess að fara eftir 
fyrirfram leiðum

Mikilvægi þess að setja fram skrifleg
markmið

Mikilvægi þess að vera góð fyrirmynd

Mikilvægi þess að hafa 
yfirsýn yfir barnahópinn

Mikilvægi þess að skipuleggja 
vaktir starfsmanna

Mikilvægi þess að kenna settar reglur

Mikilvægi þess að beita börn aga  

Mikilvægi þess að undirbúa 
börn undir grunnskólann

Mikilvægi þess að þjálfa börn í 
daglegum venjum

Mikilvægi þess að leiðrétta 
börn við verkefni

Mikilvægi þess að 
fullorðinsstýra verkefnum

Mikilvægi þess að skipuleggja 
hópastarf

Meðalgildi í upphafi
verkefnis

6,96

5,92

5,88

6,84

6,76

6,73

6,72

6,57

6,44

6,36

5,16

5,15

6,08

Meðalgildi í lok 
verkefnis

6,47

5,59

5,62

6,65

6,47

6,47

6,39

5,95

6,09

6,00

4,86

4,17

6,22

Meðalgildi í lok. Þeir
sem tóku þátt frá byrjun 

N=14

6,50

5,92

5,85

6,71

6,50

6,50

6,42

6,14

6,15

6,23

4,71

4,14

6,23

(gildi 1-7)



Á töflu X sést að mestu munar um lækkunina í mikilvægi þess að fullorðinsstýra verkefnum
(d=0,82) en það er atriði sem mikil áhersla var lögð á í þróunarverkefninu. Mikilvægi þess að
beita börn aga hefur lækkað(d=0,60) og meðalgildið fyrir mikilvægi þess að kenna kurteisi
lækkaði einnig (d=0,78). Þetta bendir til þess að dregið hafi talsvert úr mikilvægi reglufestu í
leikskólastarfinu á tímabilinu

Mikilvægustu atriðin í upphafi þróunarverkefnisins
Þegar athugað er hvaða atriði fengu hærri meðaleinkunn en 6,7 í upphafi þróunarverkefnis-
ins komu fram þau atriði sem sjá má á töflu XI. 

Tafla XI. Mikilvægustu atriðin í leikskólastarfinu í upphafi verkefnis

Á töflu XI sést að megin áheslan var lögð á að kenna börnum kurteisi í upphafi verkefnisins.
Hin atriðin eru skyldari uppeldisfræðilegum áherslum en þó ber að hafa í huga að þegar
starfsfólk talaði um að leiðbeina börnum í fyrstu viðtölunum þá átti það að jafnaði við um að
kenna þeim reglur leikskólans en ekki að leiðbeina þeim út frá frumkvæði barnsins eins og
þróunarverkefnið fól í sér.

Mikilvægustu atriðin í lok þróunarverkefnisins
Þegar athugað var hvaða atriði fengu meðaleinkunn 6,7 eða hærri í lok verkefnis komu fram
atriðin sem sjá má á töflu XII.

Tafla XII. Mikilvægustu atriðin í leikskólastarfinu í lok verkefnis
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Að kenna börnum kurteisi

Að vera góð fyrirmynd fyrir börn

Að skilja tilfinningar barna

Að efla samskiptahæfni barna

Að skynja þarfir barna

Að ná augnsambandi við börn

Að leiðbeina börnum

Meðalgildi

6,96

6,88

6,88

6,88

6,84

6,80

6,80

(gildi 1-7)

Að tengjast börnunumm

Að orða athafnir

Að veita börnum tækifæri til frjálsra leikja

Að vera vakandi fyrir tilfinningum barna

Að nýta frumkvæði barna

Að mæta börnum þar sem þau 
eru stödd í þroska

Meðalgildi

6,88

6,85

6,85

6,78

6,78

6,78

(gildi 1-7)



Atriðin sem fá hæstu einkunn í lok verkefnisins eru nátengd inntaki þróunarverkefnisins og
áherslum sem lögð voru til grundvallar í myndbandsgreiningunum.

Um úrvinnslu spurningalistans
Spurningalistinn er einn þáttur í rannsókninni á áhrifum þróunarverkefnisins í leikskólanum.
Nytsemi hans er einkum fólgin í að gefa almennt yfirlit um viðhorf starfsfólksins og þá mögu-
leika sem hann gefur til að bæta við upplýsingar úr eigindlegum þætti rannsóknarinnar. Nið-
urstöður spurningalistans eru í samræmi við niðurstöður úr eigindlegu rannsóknaraðferðun-
um en breytingin á viðhorfum starfsfólksins kemur þó sterkara fram í eigindlega hlutanum.
Leiða má líkum að því að spurningalistinn auki  trúverðugleika og áreiðanleika rannsóknar-
innar vegna þess samræmis sem ríkir í heildarniðurstöðum.

6. Samantekt og umræða

Skýrslan gegnir tvíþættu hlutverki. Annars vegar er hún mat á framgangi þróunarverkefnis
eða því hvernig tókst að ná markmiðum þess. Þau voru; að efla hæfni starfsfólks til að mæta
hverju og einu barni þar sem það er statt, dýpka skilning þess á samskiptum og koma auga á
þá fjölbreyttu færni og auð sem öll börn og fullorðnir hafa. Jafnframt að styrkja starfsfólk í að
finna leiðir til að hjálpa börnum að tilheyra barnahópnum og að draga úr hugsanlegri mis-
munun barnanna vegna þjóðernis og tungu. Hins vegar er leitast við að svara rannsóknar-
spurningunum um hvort hugmyndir starfsfólks um uppeldi og menntun barnanna og eigið
hlutverk og starfshætti í leikskólanum breytist meðan á þróunarverkefni stendur.

Í skýrslunni er matinu og rannsóknarniðurstöðum fléttað saman svo úr verður ein heild.
Rannsóknin eflir matið og matið gefur rannsókninni dýpri merkingu og er það von höfunda
að þessi aðferð gefi fyllri mynd af ferlinu. Hér á eftir verður rætt nánar um hvernig hugmynd-
ir starfsfólks breyttust varðandi uppeldi og menntun barnanna, eigið hlutverk og hvernig
starfshættirnir í leikskólanum breyttust á tímabilinu.

Breyttust hugmyndir starfsfólks um uppeldi- og menntun barnanna?
Viðtölin og myndbandagreiningin gefa glögga mynd af áhrifum þróunarverkefnis á starfið í
leikskólanum og niðurstöður úr spurningalistanum bæta þar við þótt þær séu hógværari en
niðurstöður úr viðtölum við starfsfólk og í myndbandsupptökum. 

Greiningin á viðtölum við starfsfólk gefur til kynna að myndbandsgreiningarnar hafi verið
áhrifaríkasta tækið til að efla uppeldis- og kennslustarfið og breyta hugmyndum starfsfólksins
um kennsluaðferðir. Starfsfólkið talaði um að einkunnarorðin hafi komi að góðum notum en
þau voru sett  í samráði við verkefnisstjóra í lok myndbandsgreininga í þeim tilgangi að
minna starfsfólk á að þróunarverkefnið snerist ekki eingöngu um myndbandsupptökur.
Einnig kom fram að fræðsla verkefnisstjóra hafi elft starfið í leikskólanum. 

Vísbendingar eru þess efnis að hugmyndir starfsfólks um eigið hlutverk hafi breyst nokkuð
þann tíma sem þróunarverkefnið stóð yfir. Í upphafi verkefnis töldu leiðbeinendur hlutverk
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sitt helst vera fólgið í því að kenna börnum reglur og sýna þeim umhyggju og hlýju. Í lok
verkefnis höfðu þróast hugmyndir um að hlutverk þeirra væri að efla frumkvæði barna og
styrkja þau í samskiptum innbyrðis. Hlýja og umhyggja voru einkennandi þættir í lýsingu
starfsfólks á hlutverkum sínum. Breytingar þróuðuðust í þá veru að horfa á hvernig mætti
styrkja börn og mæta þeim þar sem þau væru stödd og þetta væri einnig merki um hlýju og
umhyggju.

Orðræða leikskólakennaranna inniheldur meira af hugtökum sem tengja má við faglega upp-
eldisumræðu og fræðilega þekkingu en orðræða leiðbeinendanna. Skýrasta dæmi þess er
hvernig leikskólakennarar tala um hæf börn og að kennsluhlutverkið feli í sér að fylgjast með
meta og greina það sem börnin eru að gera, til þess að kennarinn viti hvenær á að grípa inn
í. Orðræða leiðbeinenda felur fremur í sér að maður eigi að vera góður við börn án þess
endilega að skoða hvað það merkir.

Hugmyndir leikskólakennara tengdust alltaf  hugmyndum um barnmiðað uppeldi meðan
ríkjandi hugmyndir leiðbeinanda í upphafi einkenndust af  valdboði, reglufestu og hlýju þeg-
ar miðað er við rannsóknarniðurstöður sbr. (Baumrind, 1967; Baumrind og Lamb, 1978).
Þetta kom einnig glöggt fram í því hvernig starfsfólkið lýsti kvíða sínum þegar lagt var upp
með verkefnið. Atriðin sem leiðbeinendur lýstu sem kvíðvænlegum voru persónubundin, þeir
kviðu aukaálagi í starfi, að koma illa fyrir á myndböndum, að þróunarverkefnið krefðist
fórna. Einnig óttuðust þeir að hafa ekki orku til að takast á við verkefnið. Í fyrstu viðtölum
benti margt til að leiðbeinendur skorti sjálfstraust. Þeim var tíðrætt um eigin tilfinningar og
notuðu orð eins og óþægilegt, erfiði, óvissa, spenna en einnig tilhlökkun gagnvart verkefn-
inu. Þessi orðræða þróaðist og breyttist meðan á verkefninu stóð og í lokin notuðu leiðbein-
endur hugtök eins og samstarfsörðugleikar í staðinn fyrir erfiði. Jafnframt að dregið hefði úr
pirringi og að þróunarverkefnið hefði ýtt undir öryggi í starfi, dirfsku, starfsánægju og um-
hyggju fyrir samstarfsfólkinu.

Kvíði leikskólakennaranna var af faglegum toga. Í upphafi  kviðu þeir fyrir því að sjá fagleg
mistök í samskiptum sínum við börnin og þeim áhrifum sem það hefði á ímynd þeirra meðal
annarra fagmanna. Eftir því sem leið á verkefnið dró úr kvíðanum og leikskólakennararnir
sýndu mikla hæfni í að nota myndbandsupptökurnar til að styrkja faglegt starf.  Í myndbands-
greiningunum kom glöggt fram hversu hæfir leikskólakennararnir voru í að nýta sér aðferð-
ina og hversu vel þeir voru í stakk búnir til að sjá möguleika myndbandsupptaka til að efla
uppeldis- og kennslustarfið í leikskólanum.

Í gögnunum er margt sem bendir til þess að þróunarverkefnið hafi breytt uppeldissýn starfs-
fólksins. Eitt af gleggstu dæmunum um það er breyting á orðræðu leiðbeinenda um börnin í
leikskólanum. Orðræðan breyttist frá því að sýna börn sem fórnarlömb, sem þurftu að gjalda
vinnutíma foreldra sinna yfir í það að horfa á börnin sem hæfa einstaklinga sem væru fær um
að eiga frumkvæði og byggju yfir töluverðri samskiptahæfni. 
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Uppeldissýn leikskólakennaranna einkenndist af lýðræðislegri og barnmiðaðari hugmynda-
fræði allt tímabilið. En það kom fram í viðtölunum við þá í lokin að þeir bældu þekkingu
sína á uppeldi og menntun leikskólabarna í starfinu vegna þess að þeir væru í minnihluta í
leikskólanum og yrðu fyrir augnagotum og ýmsum óþægindum þegar þeir vildu beita þekk-
ingu sinni við skipulagningu kennslunnar. 

Áhugavert er hvernig komið er inn á kynjamismun í viðtölum. Í fyrsta viðtali kemur fram að
óþekkir strákar séu heillandi viðfangsefni. Í öðru viðtali að strákar séu frekir á athygli og að
munur sé á hvernig stelpur og strákar sækjast eftir athygli. Fullyrt er að hið síðara hafi upp-
götvast fyrir tilstilli þróunarverkefnisins. Þetta kallar á spurningar um hvort ekki sé nauðsyn-
legt að huga meira að skipulagi leikskólanna þegar kemur að áhrifum kynferðis á samskiptin í
leikskólanum.

Starfsfólk þróaði smám saman aðferðir sem styrkti það  í samskiptum sínum við börnin. Þetta
er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Dinsen og Rasmussen (2000) þar sem fram kom að
uppeldisaðferðir þróuðust yfir í hlýrri samskipti en áður og samskiptin beindust meira að
þroska og þörfum barnanna.

Breytast starfshættir í leikskólanum?
Í gögnunum kemur fram að jákvæð viðbrögð við athöfnum barna, virk íhlutun og að tilfinn-
ingar séu færðar í orð hafi góð áhrif á samskipti og leik barna. Þetta er í samræmi við Aarts
(2000) sem segir að að sérhver manneskja búi yfir hæfni til þess að eiga í uppbyggilegum
samskiptum við aðra og aðferðin beinist að því að draga fram þessa hæfni og styrkja hana. 
Starfsfólk deildanna var misjafnlega á vegi statt bæði í upphafi verkefnisins og í lok þess hvað
varðaði viðhorf til barna og eigin samskipta við þau. Gögnin gefa hins vegar skýrt til kynna að
verkefnið hafi haft all nokkur áhrif á starfshætti í leikskólanum. Í viðtölunum má bæði greina
einstaklingsmun og sameiginlegar áherslur.  

Í gögnunum kemur fram að í kjölfar myndbandsgreininga beindi starfsfólk sjónum sínum æ
meira að eigin hlut í samskiptum við börnin og að skipulagi  námsumhverfisins. Starfsfólkið
varð öruggara með hlutverk sitt í skipulögðum aðstæðum þar sem stjórnin var í þeirra hönd-
um s.s. í hópstarfi heldur en í óskipulögðum aðstæðum þar sem börnin eru á eigin forsend-
um s.s. frjálsum leik. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsókna þar sem fram kemur að
leikskólastarfsfólk tekur lítinn þátt í leik barna og börn sem eiga í samskiptaerfiðleikum eru
fremur studd í hópstarfi en í frjálsum leik (Jóhanna Einarsdóttr 1999; Hrönn Pálmadóttir
2004).

Það sem kemur á óvart og vakti athygli hversu mikill munur sem er á leikskólakennurum ann-
ars vegar og leiðbeinendum hins vegar en einungis 21% starfsmanna voru fagmenntaðir
kennarar. Menntun starfsmanna virðist hafa mikið að segja um hversu mikil breytingin á
starfsháttum varð meðal starfsfólksins. 
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Leikskólakennarar þekktu mun betur en leiðbeinendur íhlutunaraðferðir og áttu auðveldara
með að rökstyðja þær aðstæður sem þeir völdu að taka upp á myndband og þróa enn frekar
eftir því sem á leið. Þeir skipulögðu leikstundir, völdu heppilega leikfélaga fyrir tiltekin börn
og ýttu undir tengsl milli barnanna t.d. með leikefni og staðsetningu þess auk virkrar íhlutun-
ar. Kennarinn staðfesti t.d. athafnir barnanna í leiknum með því að færa þær í orð. Beindi
sjónum að þeim þemum sem upp komu í leiknum hjá börnunum, notaði leikmál og túlkaði
milli barnanna svo skapa mætti tengsl milli þeirra. Sumir kennaranna nýttu upptökurnar í
þróun fagmennsku sinnar gagnvart börnum sem þurftu sérstaklega á stuðningi að halda í
samskiptum og leik, t.d. börnum af erlendum uppruna og börnum sem voru með greiningu
um fötlun frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Þetta er í samræmi við það sem fram kem-
ur um skilgreiningu á hvað eru gæði í samskiptum samkvæmt Marte- meo aðferðinni. 

Fram kemur munur á þeim deildum þar sem fagmenntaður deildarstjóri starfaði og þar sem fag-
lega deildarstjórn skorti. Fagfólk rökstuddi mun fleiri upptökur með vísan í uppeldis- og kennslu-
fræði og áhersla var lögð á að læra aðferðir við að þróa samskiptin við börnin og milli barnanna. 

Auk þess mátti greina meiri þróun á íhlutunaraðferðum leiðbeinenda þar sem fagmenntaður
deildarstjóri var á deild. 

Helstu örðugleikar við framvindu þróunarverkefnisins
Nokkur skortur var á stýringu og leiðsögn innanhúss þann tíma sem þróunarverkefnið stóð
yfir. Eftir fyrra árið óskaði starfsfólk eftir auknu sjálfstæði t.d. að ráða sjálft hvenær mynd-
bandsupptökur væru gerðar en sjálfstæðið var ekki notað þegar til kom. Enn fremur fylgdu
deildarstjórar ekki nægilega vel eftir því sem samþykkt var á fundum. Breytingar á manna-
haldi urðu þess einnig valdandi að aukin áhersla á stjórnun verkefnissins innanhúss varð ekki
að veruleika. Eins og fram hefur komið fór leikskólastjórinn í fæðingarorlof haustið 2002 og
kom aftur til starfa í ágúst 2003.

Lítið var um frumkvæði af hálfu starfsfólksins en það talaði um að það hefði aldrei tekið þátt
í þróunarverkefni eða að reynsla frá fyrri árum hefði kennt þeim að þróunarverkefni væri
pappírsvinna og kæmi þeim sem starfsfólki lítið sem ekkert við. Mannabreytingar hömluðu
ýmsu í þróunarverkefninu og hafði meðal annars í för með sér að lítil áhersla var á að kynna
verkefnið fyrir nýju fólki. Verkefnisstjórar bentu starfsfólki á lesefni um verkefnið bæði inn-
lent og erlent og flestir leikskólakennararnir kynntu sér það. Leiðbeinendur nálguðust ekki
lesefnið og gáfu þær skýringar að þeir vissu ekki af því.

Nokkur misbrestur var á upplýsingum til foreldra. Í upphafi héldu verkefnisstjórar fund með
foreldrum þar sem fram kom mikill áhugi þeirra.  Eftir fyrsta veturinn kom í ljós að verkefnið
var ekki einu sinni rætt í foreldrasamtölum en nokkrir foreldrar höfðu þó spurt út í það. Ráð-
ist var í útgáfu veggspjalda bæði til að minna starfsfólk á verkefnið og eins til að foreldrar
gætu kynnt sér hvað væri að gerast í þróunarverkefninu. Veggspjöldin virtust þó ekki efla um-
ræður starfsfólks og foreldra um þróunarverkfnið. Hér er komin helsta skýringin á því hvers
vegna það vantar mat um áhrif verkefnisins frá foreldrum.
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Kostir þróunarverkefnisins
Þróunarverkefnið hafði ýmsa kosti í för með sér. Einn meginkosturinn virtist hafa verið sá að í
kringum verkefnið jókst uppeldisumræðan í leikskólanum og samstarfið meðal starfsfólks
batnaði. Í kringum myndbandsgreiningarnar urðu til sameiginleg einkunnarorð sem fólk
reyndi að nýta sér í starfinu með börnunum. Kennsluaðferðirnar breyttust og fólk fékk nýja
sýn á hlutverk sitt í starfi. Miðað við gögnin sem aflað var  hefur þetta verkefni skilað þátttak-
endum auknu sjálfstrausti, betri starfsanda, fjölbreyttari kennsluaðaferðum, ígrundaðri skipu-
lagninu á uppeldisstarfinu og meiri ánægju í starfi.

Að lokum
Þróunarverkefni eru mikilvægur þáttur í leikskólastarfi. Leikskólinn er lögum samkvæmt 
fyrsta skólastigið og það nám sem fer þar fram felst að stórum hluta í siðmenntun sem er 
mikilvæg undirstaða bók- og verknáms. 

Líklegt er að þróunarverkefni þurfi að standa yfir í a.m.k. þrjú ár til þess að festa sig í sessi.
Fyrsta árið ætti að nýta í undirbúning, vinnu með viðhorf, kennslu og þjálfun starfsfólks. Á
öðru ári yrði áhersla á markvissa innleiðingu verkefnisins og þriðja árið færi í að þróa
verkefnið áfram í ljósi þeirrar reynslu sem safnast hefur auk mats á verkefninu.

Til þess að sú vinna sem lögð er í þróunarverkefni skili sér sem best þarf að efla fagmennsku í
leikskólum sem felst m.a. í því að fjölga  leikskólakennurum, bæta menntun leiðbeinenda og
stuðla að aukinni símenntun starfandi að leikskólakennara.

Menntamálaráðuneytið, Kennaraháskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri ættu að taka höndum
saman og efla menntun fullorðinna sem í leikskólum starfa og veita leikskólabörnum þau
mannrétttindi sem í því felast að fá sem besta náms- og þroskamöguleika í leikskólum
landsins. 
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