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Málstofa A 12:45-13:45 K102 
Málstofustjóri:  Skúlína Hlíf Kjartansdóttir 

 
 
 
Halldóra Jóhannesdóttir 
Okkar Jörð - Verkefnamiðað námsefni í umhverfisfræði fyrir framhaldsskóla  
 
Umhverfis- og auðlindafræði, M.A. 
Leiðbeinandi: Auður Pálsdóttir 
Sérfræðingur: Haukur Arason 
 
 

Ágrip 
Aðildarríki Sameinuðu þjóðanna hafa gert sjálfbærni og sjálfbæra þróun sem eitt af 
meginviðfansefnum sinna skóla. Hér á landi er sjálfbærni einn af grunnþáttum menntunar samkvæmt 
aðalnámskrá frá 2011. Þar segir að menntun til sjálfbærni miði að því að gera fólki kleift að takast á 
við fjölþætt viðfangsefni sem lúta að samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags og að kennsla 
og starfshættir innan skóla eigi taka mið af því að markmið menntunar sé geta til aðgerða (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti 2011). Í þessu felst m.a. að fjalla verði um umhverfið okkar og þar með 
náttúruna sem umlykur allt mannlegt samfélag. 
 
 
 



Ingimundur Óskar Jónsson 
Tölvuleikir, líðan og velferð: Skugginn af tölvuleikjaspilun ungmenna  
 
Deild menntunar og margbreytileika, uppeldis- og menntunarfræði (áhættuhegðun og velferð ungmenna), MA 
Leiðbeinandi: Skúlína Hlíf Kjartansdóttir  
Sérfræðingur: Salvör Kristjana Gissurardóttir 
 

Ágrip 
Viðfangsefni verkefnisins er tölvuleikjaspilun ungmenna á aldrinum 13-16 ára. Tilgangur verkefnisins 
er að rannsaka þau áhrif sem tölvuleikjaspilun hefur á líðan og velferð ungmenna, með sérstakri 
áherslu á tölvuleikinn Fortnite. Rannsóknin var framkvæmd með eigindlegum aðferðum, tekin voru 
12 opin og hálfstöðluð einstaklingsviðtöl, bæði við ungmenni, sem spila meðal annars tölvuleikinn 
Fortnite, og við foreldra þeirra. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á þau áhrif sem 
tölvuleikjaspilun ungmenna hefur á bæði spilarann, foreldra og fjölskyldulíf. Þau áhrif sem 
tölvuleikjaspilun hefur á líðan og velferð hafa lítið verið rannsökuð hérlendis, en þær erlendu 
rannsóknir sem gerðar hafa verið á tölvuleikjaspilun ungmenna eru jafn margar og þær eru 
fjölbreytilegar. Ég tel því verkefnið vera mjög hagnýtt í þeim tilgangi að skapa nýja sýn, þekkingu og 
umræðu um viðfangsefnið. Með árunum hefur tæknin þróast hratt og samfara því þróast gæði 
tölvuleikja. Því er óumflýjanlegt að leikirnir verða háþróaðri og raunverulegri með hverju ári sem 
líður. Ein afleiðing þess gæti orðið sú að börnum og ungmennum reynist erfiðara að greina á milli 
raunveruleika og skáldskapar. Það virðist því mikilvægt að rannsaka áhrif þessara breytinga í þeim 
tilgangi að meta stöðu og mikilvægi tölvuleikja í lífi ungs fólks. Rannsóknarspurningar sem hér er 
leitað svara við eru eftirfarandi: Hvaða skoðun og reynslu hafa ungmenni á aldrinum 13-16 ára og 
foreldrar þeirra af tölvuleikjum og tölvuleiknum Fortnite? Hvaða áhrif hefur tölvuleikjaspilun 
almennt og tölvuleikjaspilun tölvuleiksins Fortnite að mati viðmælenda annars vegar á líðan og 
velferð ungmenna og hins vegar foreldra þeirra? Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að flestir 
tölvuleikir reynast vera jákvæður vettvangur til lærdóms. Ef áhersla er lögð á hóflega 
tölvuleikjaspilun þar sem að heilbrigður lífsstíll er í fyrirrúmi, þá er líklega hægt að forðast þá 
mögulegu neikvæðu þætti tölvuleikja og tölvuleikjaspilunar sem á sama tíma eykur líkurnar á 
jákvæðri upplifun og eflir þá jákvæðu þætti sem fylgja spilun.  
 
 
 
Ingunn Lovísa Ragnarsdóttir  
Minning um mann. Ævisagan sem kennsluefni í sögu  
 
Deild faggreinakennslu, menntun framhaldsskólakennara (námskrárþróun, námsmat og námsefnisgerð), M.Ed. 
Leiðbeinandi: Michael Dal 
Sérfræðingur: Þorsteinn Helgason 
 

Ágrip 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til meistaraprófs í kennslufræði til framhaldsskólakennara. 
Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er „hvernig er hægt að nota ævisöguna sem námsefni í sögu?“ Í 
upphafi verksins er fyrst fjallað um þróun sögukennslu síðan almenn skólaganga hófst á Íslandi og 
hvernig málum væri háttað í framhaldsskólum í dag. Ennfremur er fjallað um viðhorf til sögukennslu 
hjá bæði almenningi, sagnfræðingum og yfirvöldum bæði hér heima og erlendis. Eru menn alltaf sáttir 
hvernig saga er kennd og hvað skal hafa að leiðarljósi í sögukennslu. Heilum kafla er helgað 
ævisögunni. Hún er skoðuð frá öllum sjónarhornum og velt því fyrir sér af hverju hún er vinsæl meðal 
almennings og af hverju æ fleiri fræðimenn hafa nýtt sér þetta form til rannsókna. Hvaða heimildir 
nýta ævisagnaritarar og hversu áræðinlegar eru þær. Einnig verður skoðuð sú gagnrýni sem ævisagan 



hefur setið undir. Síðasti kaflinn verður svo alfarið helgaður þeirri spurningu hvernig nota megi 
ævisöguna sem kennsluefni. Leitast var við að skoða hvernig kennarar og aðrir sem nýtt hafa sér 
ævisöguna í kennslu hafa gert það og hvað þeir segja um það. Hvaða kosti sjá þeir sem nýtt hafa sér 
ævisögur og hvernig má heimfæra það í kennslu hjá framhaldsskólanemendum. Fjórar ævisögur voru 
sérstaklega valdar með það fyrir augum að nota þær í kennslu. Hvað höfðu þær fram að færa sem 
gagnast getur nemendum í sögukennslu. Að þessu loknu er umræðukafli þar sem velt er upp kostum 
og göllum þess að nota ævisögur í kennslu. Vitnað verður í þá fræðimenn sem þegar hafa mælt með 
því hversu gagnlegt það er fyrir nemendur að kynnast ævisögum og einnig verður tekið mið af 
kennslulýsingum um hvernig hugsanlega hægt væri að nýta sér ævisögur sem námsefni í sögukennslu 
fyrir framhaldsskólanemendur. Niðurstaðan var nokkurn vegin á þá leið að gagnlegt getur verið að 
nota ævisögur í kennslu því að það opnar á fjölbreytni í kennslu. Það er ekki síður gagnlegt þar sem 
það opnar á mörg sjónarhorn sögunnar sem ávallt er verið að leita eftir og nemendur sjá betur hvernig 
ákveðnir atburðir og tímabil höfðu áhrif á líf fólks. Hins vegar getur verið erfitt að koma því við að 
nota ævisögur þar sem tími til kennslu er af skornum skammti og ævisögur eru tímafrekar. Saga fær 
minna vægi innan skólakerfisins og því er mikilvægt að inntak sögukennslu sé stöðugt í þróun og að 
sá tími sem fer til kennslu sé vel nýttur. 
 
 
 
 

 
 
 

Málstofa A 12,45-13,45 K103 
Málstofustjóri:  Ársæll Már Arnarsson 

 
 
 
Arna Rós Sigurjónsdóttir  
Vinaliðaverkefnið. Hefur Vinaliðaverkefnið áhrif á einelti og vellíðan nemenda? 
 
Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda, tómstunda- og félagsmálafræði, M.Ed. 
Leiðbeinandi: Ársæll Már Arnarsson 
Sérfræðingur: Vanda Sigurgeirsdóttir 
 

Ágrip 
Vinaliðaverkefnið er eineltisverkefni í frímínútum í grunnskólum. Markmið Vinaliðaverkefnisins er 
að hvetja til góðra samskipta milli samnemenda, minnka árekstur og ágreining ásamt því að minnka 
stríðni og einelti. Til þess að ná þessu markmiði skipuleggja vinaliðar leiki, hreyfingu og góða 
skemmtun í frímínútum. Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvaða áhrif Vinaliðaverkefnið hefur á 
eineltistíðni og vellíðan nemenda í skólum. Til þess að skoða áhrif Vinaliðaverkefnisins voru fengin 
gögn frá gagnasafni HBSC en þeir leggja fyrir kannanir fjórða hvert ár meðal grunnskólabarna og í 
þeim könnunum er spurt um einelti og vellíðan. Skoðuð voru gögn frá árinu 2014 og frá árinu 2018. 
Hóparnir voru 4. Skólar sem eru í Vinaliðaverkefninu árið 2014 og árið 2018 og skólar sem voru ekki 
í Vinaliðaverkefninu árið 2014 og árið 2018 (samanburðaskólar). Niðurstöður úr rannsókninni sýndu 
að nemendum í skólum sem taka þátt í Vinaliðaverkefninu líkar almennt verr í skólanum heldur en í 
samanburðarskólum. Þeim hafði almennt fækkað milli ára sem fannst bekkjafélagarnir vingjarnlegir í 
samanburðarskólum. Einnig sjáum við að eineltistíðni hafði marktækt minnkað í Vinaliðaskólum milli 
ára. Það er að segja að á árinu 2014 eða áður en Vinaliðaverkefnið var innleitt í skólana voru fleiri 
sem voru lagðir í einelti heldur en árið 2018 þegar skólarnir voru búnir að innleiða Vinaliðaverkefnið. 



Það virðist vera að Vinaliðaverkefnið sé að virka þar sem skólum sem tóku þátt í verkefninu hefur 
tekist að minnka tíðni eineltis í skólunum sínum frá því sem var áður en verkefnið var innleitt. 
 
 
 
Hildur Öder Einarsdóttir 
"Manni líður eins og maður sé loksins venjulegur." Upplifun einstaklinga með ADHD á 
íþróttaiðkun  
 
Deild menntunar og margbreytileika, uppeldis- og menntunarfræði (áhættuhegðun og velferð ungmenna), M.A. 
Leiðbeinandi: Ársæll Már Arnarsson 
 

Ágrip 
Markmið verkefnisins er að auka skilning á einstaklingum sem greindir hafa verið með ADHD eða 
athyglisbrest og ofvirkni og upplifun þeirra á íþróttaiðkun. Í þessu verkefni verður notast við 
eigindlega rannsóknaraðferð þar sem tekin voru viðtöl við nokkra einstaklinga sem allir hafa verið 
greindir með ADHD og iðka eða hafa iðkað  íþróttir. Með eigindlegum viðtölum er vonast til þess að 
fá innsýn í upplifun þessara einstaklinga á að vera með ADHD og æfa íþróttir og hvaða áhrif þeim 
finnst íþróttir hafa haft á einkenni þeirra. Í verkefninu verður einnig leitað í smiðju ýmiss fræðilegs 
efnis um ADHD, meðferðir við ADHD, íþróttir, skipulagt íþróttastarf og einnig um skólastarf og 
ADHD. Helstu niðurstöður verkefnisins benda til þess að íþróttaiðkun hefur tiltölulega jákvæð áhrif á 
einstaklinga sem greindir eru með ADHD. Íþróttir hjálpa til við að styrkja félagsfærni þessara 
einstaklinga sem og færnina í að hlýða, hlusta og taka leiðbeiningum. Niðurstöður þessar má nýta til 
þess að upplýsa foreldra/forráðamenn einstaklinga með ADHD sem og þjálfara og einstaklingana 
sjálfa sem hafa ADHD um jákvæð áhrif iþróttaiðkunar og hvernig hún getur hjálpað einstaklingum 
með ADHD að finna sinn sess í samfélaginu. Það er oft sem einstaklingar með ADHD finnst þeir 
hvergi passa inn og er hægt að nýta þessar niðurstöður í einmitt það að sýna að þessir einstaklingar 
geta fundist þeir passa inn. Íþróttir eru margrar og fjölbreyttar, hóp- sem og einstaklingsíþróttir og 
ættu allir að geta fundið eitthvað sem hentar þeim. Það má því segja að niðustöðurnar sýna okkur það 
að mögulega er hægt er að nota íþróttaiðkun sem eitt af meðferðarúrræðum við ADHD 
 
 
 
 
Anna Björnsdóttir  
Vináttuverkefni Barnaheilla. Forvörn gegn einelti. 
 
Deild kennslu- og menntunarfræði, menntunarfræði leikskóla, M.Ed.  
Leiðbeinandi: Ársæll Már Arnarsson 
Sérfræðingur: Sara Margrét Ólafsdóttir 
 

Ágrip 
Markmið þessarar rannsóknar var að kanna notkun starfsmanna leikskóla á Vináttuverkefni 
Barnaheilla og athuga hvort að þeir telji að efnið sé að skila sér til barnanna. Vináttuverkefni 
Barnaheilla er ætlað sem forvörn gegn einelti sem notað er í um 47% íslenskra leikskóla (Barnaheill, 
E.d.). Eineltismál eru höfundi mikið hjartans mál og hef ég unnið með verkefnið síðan 2016 á 
leikskólanum mínum. Aðeins hefur verið gerð ein rannsókn á viðfangsefninu hér á landi, fór sú 
rannsókn fram skólaárið 2014-2015. Þátttakendur voru þá alls 24 og komu frá sex mismunandi 
leikskólum (Lára Rún Sigurvinsdóttir, Sigrún Sif Jóelsdóttir og Kristín E. Harðardóttir, 2015). Fannst 
því höfundi tilvalið að senda út nýja rannsókn til þess að kanna betur áhuga leikskólastarfsmanna á 
Vináttuverkefninu og athuga hvernig starfsfólkið nýtir sér þau verkfæri sem fylgja. 



Gagnaöflun þessarar rannsóknar fór fram með spurningalista sem sendur var út á þá leikskóla sem 
vinna með Vináttuverkefni Barnaheilla. Spurningalistinn saman stóð af krossaspurningum þar sem 
spurt var um þekkingu þátttakenda á efninu, hvernig þeir nýta sér verkefnið og hvort að þeir telji að 
það beri árangur. Niðurstöður sýna að þátttakendurnir voru flestir sammála um að verkefnið hafi 
hjálpað þeim að öðlast þekkingu á einelti og birtingamyndum þess. Niðurstöður sýna að efnið nær til 
barnanna sem og starfsfólks innan leikskólanna sem tóku þátt í rannsókninni. Niðurstöður rannsóknar 
þessarar eru sambærilegar niðurstöðum fyrri rannsóknar. Höfundur telur að mikilvægt sé að gera 
rannsóknir reglulega og sjá hvort að það þurfi að breyta einhverju í tengslum við verkefnið svo að 
leikskólar hætti ekki að nýta sér verkefnið þar sem að það er að bera árangur nú til dags. Með 
rannsókn þessari er hægt að sjá hvaða áhrif Vináttuverkefni Barnaheilla hefur á leikskólum og 
niðurstöður sýna að með fræðslu um vináttu er hægt að kenna ungum börnum hvað einelti er og 
hvernig má koma í veg fyrir það. 
 
	

 
 
 
 
 

Málstofa B 13,55-14,55 K102 
Málstofustjóri:  Annadís Greta Rúdólfsdóttir 

 
 
 
Anna Árnadóttir 
"Ég sé þetta sem svo stóra gjöf": Reynsla hvítra íslenskra mæðra af að eiga og ala upp 
börn af blönduðum uppruna.  
 
Deild menntunar og margbreytileika, uppeldis- og menntunarfræði, M.A. 
Leiðbeinandi: Brynja E. Halldórsdóttir 
Sérfræðingur: Annadís Greta Rúdólfsdóttir 
 

Ágrip 
Hvítar mæður sem eiga börn af blönduðum uppruna (e. multiracial) hafa hingað til ekki fengið mikla 
athygli í félags- og menntarannsóknum á Íslandi. Rannsóknir hér á landi hafa einblínt meira á 
sjálfsmynd einstaklinga sem eru af blönduðum uppruna, ásamt reynslu kvenna af því að vera í 
sambandi með mönnum af erlendum uppruna (e. interracial relationship). Markmið þessarar 
rannsóknar, hinsvegar, er að ljá hvítum mæðrum á Íslandi rödd til að segja frá reynslu sinni af því að 
eignast börn með erlendum manni sem er dökkur á hörund (e. men of color). Tekin voru viðtöl við sjö 
hvítar íslenskar mæður og rætt við þær um reynslu þeirra. Stuðst er við feminískar kenningar um 
samtvinnun (e. intersectionality) og fyrirbærafræði til að skoða hvernig ólíkir þættir eins og aldur, 
kyn, kyngervi, stéttarstaða, menntun, trú o.fl. fléttast saman og eykur félags- og menningarbundin 
valdamismun. Niðurstöður benda til þess þrátt fyrir að hvítar íslenskar mæður séu meðvitaðar um 
rasisma í íslensku samfélagi, hugsa þær minna um hvít forréttindi sín (e. white privilege). Þær telja 
einnig að sín eigin forréttindi yfirfærist sjálfkrafa á börnin sín, þrátt fyrir reynslu barnsfeðra þeirra af 
rasisma og fordómum gegn dökku litarhafti á Íslandi. Margar viðhéldu hugmyndum um kynþátta-
jafnrétti á Íslandi og hugmyndum um „litblindu“  (e. color-blindness) á húðlit, sem hafði einnig áhrif á 
uppeldisfræðilegar hugmyndir viðtalenda. Rannsóknin er mikilvæg uppá að hafa innsýn á hvaða 



þættir hafa áhrif á velferð barna sem eru dökk á hörund. Sér í lagi þegar kemur að innleiðingu þeirra í 
samfélaginu og til að berjast á móti fordómum og fáfræði sem eykur rasisma í íslensku samfélagi. 
 
 
 
Ástrós Rún Sigurðardóttir 
Styðja í stað þess að stjórna. Þáttur félags- og menningarauðs í námi og menntun barna 
með fjölmenningarlegan bakgrunn  
 
Deild menntunar og margbreytileika, uppeldis- og menntunarfræði (Fjölmenningarfræði), M.A. 
Leiðbeinandi: Eva Harðardóttir 
Sérfræðingur: Berglind Rós Magnúsdóttir 
 

Ágrip 
Börnum sem eiga annað móðurmál en íslensku hefur fjölgað ört  í skólum landsins undanfarin ár. 
Samtímis, hefur rannsóknum á fjölmenningu í íslensku skólastarfi einnig fjölgað. Hingað til hefur 
rannsóknaráherslan verið á upplifun tiltekins hóps af afmörkuðum þáttum í móttöku- og 
aðlögunarferli skóla. Þessi eigindlega tilviksrannsókn byggir á gagnrýnum kenningum um menntun án 
aðgreiningar, fjölmenningarfræði auk þess að nýta hugmyndir Bourdieu um mikilvægi félags- og 
menningarauðs. Markmiðið er að kanna samspil ólíkra félagslegra, menningarlegra og efnahagslegra 
þátta í aðlögun og skólastarfi barna af erlendum uppruna í einu sveitarfélagi á Suðurlandi. Valin var 
sú leið að kanna annars vegar þátt félags- og menningarauðs í upplifun og reynslu mæðra af menntun 
og skólastarfi barna sinna og hins vegar að fá fram hugmyndir grunnskólakennara og starfsfólks 
skóla- og félagsþjónustu í sveitarfélaginu um ríkjandi menntastefnu og starf, m.a. skóla án 
aðgreiningar og fjölmenningarlega menntun. Gögnin voru greind með þemagreiningu í anda Braun og 
Clarke. Mikilvægi og nýnæmi rannsóknarinnar felst meðal annars í því að draga fram og greina 
fjölþætt sjónarhorn foreldra, kennara og starfsfólks sveitarfélagsins. Rannsóknin er hluti af stærra 
rannsóknarverkefni sem ber heitið Virkni, val og skyldur foreldra á menntavettvangi, styrkt af 
Jafnréttissjóði Íslands. Rannsakandi hlaut einnig styrk frá Vísinda- og rannsóknarsjóði Suðurlands. 
Helstu niðurstöður benda til að mæðurnar í rannsókninni setji nám og skólastarf barna sinna í forgang 
óháð bakgrunni þeirra; uppruna, stöðu eða menntun. Þær hafa allar jákvæða upplifun af íslensku 
skólastarfi og leggja þar áherslu á líðan og félagsþroska barnanna. Ólíkur félags- og menningarauður 
mæðranna, m.a. í formi formlegrar menntunar og tengsla við íslenskt samfélag í gegnum maka, hefur 
hins vegar áhrif á möguleika til þátttöku í skólastarfi barnanna. Í viðtölum við kennara og starfsfólk 
sveitarfélagsins mátti greina mikla áherslu á íslenskukunnáttu sem lykil að farsælu námi og 
félagsstarfi ásamt tækifærum til samskipta. Kennarar telja sig almennt ekki vera nægilega vel 
undirbúna til að takast á við námsþarfir nemenda af erlendum uppruna. Helstu áskoranirnar felast í 
skorti á samskiptum við foreldra og forráðamenn sökum tungumálaerfiðleika og ólíkra hugmynda 
kennara og foreldra um gildi og markmið fjölmenningarlegrar menntunar. 
 
 
 
 
 
Inga Dóra Magnúsdóttir  
Unnið með yngstu börnum í leikskóla: Starfshættir og fagmennska leikskólakennara  
 
Deild kennslu- og menntunarfræði, Menntunarfræði leikskóla, M.Ed.  
Leiðbeinandi: Hrönn Pálmadóttir 
Sérfræðingur: Arna H. Jónsdóttir 
 



Ágrip 
Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvað leikskólakennarar, sem starfa með börnum á 
aldrinum níu mánaða til þriggja ára, leggja til grundvallar starfsháttum sínum. Einnig er horft til 
upplifunar leikskólakennara á starfsumhverfi sínu og fagmennsku í starfi með börnum í 
ungbarnaleikskólum og ungbarnadeildum almennra leikskóla. 
Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð við gerð rannsóknarinnar og um tilviksrannsókn var að ræða. 
Gagnaöflun fór fram á tímabilinu september til október 2019 og tekin voru hálfstöðluð viðtöl við sex 
leikskólakennara, þar af einn karlkyns, sem starfa á fimm mismunandi leikskólum á 
höfuðborgarsvæðinu. Áhersla var lögð á að úrtakið speglaði mismunandi hlutverk leikskólakennara 
og tengdust yngstu börnum leikskólastigsins, það er að segja í þessu tilviki leikskólastjórar, 
deildarstjórar og leikskólakennarar. Leitast var við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Á 
hverju byggja leikskólakennarar starfshætti sína með yngstu börnum leikskóla? Hvernig upplifa 
leikskólakennarar starfsaðstæður sínar? 
Helstu niðurstöður benda til þess að leikskólakennararnir hafi nokkuð áþekkar hugmyndir um hvað 
liggur að baki starfsháttum þeirra og eru að ýmsu leyti samhljóma fyrri rannsóknum um starfshætti 
leikskólakennara. Starfshættir leikskólakennaranna einkennast af ígrundun um starfið og umhyggju 
gagnvart börnunum, foreldrum og samstarfsfólki. Leikskólakennararnir lögðu svipaða merkingu í 
hvað felst í starfsháttum þeirra, þar á meðal nánd í samskiptum, hreinskilni og að setja skýr mörk um 
hvað telst æskilegt og óæskilegt. Samstarf við foreldra og samstarfsfélaga var leikskólakennurunum 
hugleikið auk þess sem meirihluti viðmælendanna ígrunduðu hlutverk sitt sem stjórnendur í 
leikskólum, annars vegar sem deildarstjórar og hins vegar sem stjórnendur leikskóla. 
Leikskólakennararnir voru á einu máli um að umhyggja í starfi gagnvart börnum, foreldrum og 
samstarfsfólki, væri einn mikilvægasti þáttur fagmennsku þeirra og því væri umhyggja og fagmennska 
óaðskiljanlegir þættir í leikskólastarfi. Leikskólakennararnir töldu að fagmennska fæli í sér 
viðamikinn þekkingargrunn, samskipta- og leiðtogahæfni. Sérstaka athygli vakti að allir 
leikskólakennararnir töluðu um mikilvægi hlutverks síns í ráðgjafarhlutverki við foreldra og 
leiðbeinendur. Leikskólakennarar töldu það eftirsóknarvert að efla menntun leikskólakennaranema 
með því að fjalla sérstaklega um yngstu börnin ásamt því að bjóða upp á endurmenntunarnámskeið til 
handa útskrifuðum leikskólakennurum. Þannig mætti koma til móts við faglegt starf með yngstu 
börnunum og auka við sérhæfingu á sviðinu. Í starfi með ungum börnum virðist gott starfsumhverfi, 
fagmenntun, starfsþróun, fagleg umræða og ígrundun með samstarfsfélögum, sér í lagi með þeim sem 
hafa fagmenntun, og gleði í starfi með börnum einnig hafa jákvæð áhrif á upplifun leikskólakennara í 
starfi. Álagstímar, þar sem takmarkaður tími gefst til skipulagningar faglegs starfs, mannekla og fá 
tækifæri til ígrundunar hafa neikvæð áhrif á fagmennsku leikskólakennara.  

 
 
 
 
 
 

Málstofa B 13,55-14,55 K103 
Málstofustjóri:  Anna Kristín Sigurðardóttir 

 
 
 
Katrín Ösp Magnúsdóttir  
Reynsla fagfólks innan skólakerfisins af PMTO grunnmenntun og áhrifum hennar á 
hegðunarerfiðleika barna: „... maður grípur í það sem að gengur upp.“ 
 



Deild kennslu- og menntunarfræði, grunnskólakennsla yngri barna, M.Ed. 
Leiðbeinandi: Anna-Lind Pétursdóttir 
Sérfræðingur: Margrét Sigmarsdóttir 
 

Ágrip 
Markmið rannsóknarinnar var að meta reynslu af PMTO grunnmenntuninni í einu sveitarfélagi, 
hvernig aðferðirnar sem kenndar voru nýtast í starfi og hvernig styðja mætti við notkun aðferðanna í 
skólastarfi. Megindlegar samanburðarrannsóknir, bæði erlendis og hérlendis, hafa sýnt jákvæð áhrif 
PMTO á foreldrafærni og hegðun barna (Sigmarsdóttir, Thorlacius, Guðmundsdóttir og Degarmo, 
2015, bls. 511; Ogden og Hagen, 2008). Með þessari eigindlegu rannsókn var leitast við að meta 
reynslu fagfólks af PMTO grunnmenntuninni og svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  
Hver er reynsla fagfólks í einu sveitarfélagi af PMTO grunnmenntuninni? 
Hvernig nýtast aðferðirnar í starfi? 
Hvernig má styðja við notkun aðferðanna í starfi? 
Hvernig er miðlun vitneskjunnar sem aflað var með PMTO grunnmenntuninni háttað 
innan leik- og grunnskólanna? 
 
Valin var eigindleg rannsóknaraðferð og notast við tilgangsúrtak og slembival við val á þátttakendum. 
Meta átti reynslu þátttakenda af PMTO grunnmenntuninni og því urðu þeir að hafa lokið því 
námskeiði. Viðtöl voru tekin við níu konur sem unnu sem aðstoðarleikskólastjóri, sérkennslustjórar á 
leikskóla, sérkennari á leikskóla, skólastjóri í grunnskóla, deildarstjóri á unglingastigi í grunnskóla, 
deildarstjóri eldra stigs í grunnskóla, sérkennari/þroskaþjálfi í grunnskóla og umsjónarkennari í 
grunnskóla. Úr þremur leikskólum og þremur grunnskólum.  
Niðurstöður sýndu að almenn ánægja var með PMTO grunnmenntunina meðal viðmælenda og að hún 
nýttist þeim í starfi, bæði í tengslum þeirra við börnin og við ráðgjöf til foreldra og samstarfsfólks. 
Munurinn á frásögnum fagfólks í leik- og grunnskólum var töluverður. Frásagnir fagfólksins á 
leikskólum bentu til þess að notkun einveru væri notuð á annan hátt en hjá fagfólki í grunnskólunum. 
Á hinn bóginn notuðu viðmælendur bæði í leik- og grunnskólum hrós og jákvæða styrkingu. 
Samhljómur var um að eftirfylgni varðandi PMTO grunnmenntunina væri ákjósanleg til að rifja upp 
og skerpa á aðferðunum. Einnig töluðu viðmælendur um að gott hefði verið að fleiri en einn á sama 
vinnustaðnum hefði lokið PMTO grunnmenntuninni því að samstarf þeirra hefði skapað stuðning við 
að prófa sig áfram með aðferðirnar og við að miðla þekkingunni til annarra starfsmanna.  
Niðurstöður rannsóknarinnar veita dýrmætar upplýsingar um fýsileika PMTO-grunnmenntunar til að 
gera skólastarf tengdum börnum með hegðunarvanda enn markvissara en verið hefur. Ég tel að sú 
kunnátta og þekking sem þátttakendur í PMTO náminu búa yfir sé kærkomin viðbót við það góða 
starf sem nú þegar er verið að vinna með börnum sem sýna erfiða hegðun og fjölskyldum þeirra. 
 
 
 
Melkorka Kjartansdóttir  
Velkomin til starfa í leikskóla – stafrænt fræðsluefni fyrir leiðbeinendur við upphaf starfs 
 
Deild kennslu- og menntunarfræði, Menntunarfræði leikskóla, M.Ed.  
Leiðbeinandi: Kristín Karlsdóttir 
Sérfræðingur: Arna H. Jónsdóttir 
 

Ágrip 
Markmið þessa verkefnis er að búa til fræðsluefni fyrir nýtt starfsfólk í leikskólum og leiðbeiningar 
fyrir þá sem taka á móti nýju starfsfólki um hvernig haga megi móttöku og starfsþjálfun. Tilgangur 
með gerð fræðsluefnisins er að auðvelda móttöku nýs starfsfólks í leikskólum og einfalda starf þeirra 



sem sjá um að taka á móti nýliðum, með því að setja fram skipulagt ferli sem stuðst er við í hvert sinn 
sem nýr starfsmaður hefur störf. Upphaf starfs og fyrstu kynni við nýjan vinnustað eru mikilvæg og 
hafa áhrif á starfsánægju og áframhald í stafi. Með þessum hætti er hægt að auka skilning nýrra 
starfsmanna á því í hverju leikskólastarf felst og fá þannig inn öruggari starfsmenn sem skilja 
leikskólastarfið betur. Þær rannsóknarspurningar sem lagt var upp með í þessu verkefni voru: Hvað 
einkennir faglegt starf í leikskólum? Hvernig má efla faglega sýn hjá leiðbeinendum í leikskólum? 
Útkoma þessa verkefnis er hugsuð sem einn þáttur þess að efla fagmennsku í leikskólum og jafnvel að 
stuðla að meiri stöðugleika í starfsmannahópnum. Inntak verkefnisins er greinargerð með fræðsluefni 
sem samanstendur af inngangi, fræðikafla og umfjöllum um fræðsluefni. Fræðsluefnið sjálft er 
fyrirlestur, bæklingur og leiðbeiningar til þess aðila sem sér um móttöku nýs starfsmanns og er birt í 
fylgiskjölum með greinargerðinni. Notkun fræðsluefnisins er hugsað þannig að áður en störf hefjast 
inni á deild sé nýjum starfsmanni boðið að taka þátt í kynningu á leikskólastarfi. Deildarstjóri eða 
annar starfsmaður sem tekur á móti nýliðanum heldur utan um kynninguna. Í framhaldi af fyrstu 
kynningu á efninu sér starfsmaðurinn sem tók á móti nýliðanum um starfstengda leiðsögn sem er 
útlistuð í leiðbeiningum með fræðsluefninu. Með því að fá kynningu áður en starfið hefst á nýr 
starfsmaður að fá fræðslu um hvað felst í starfi leikskóla og getur hann þannig gert sér betur grein 
fyrir hlutverki sínu og öðlast meira öryggi sem síðan gæti aukið lýkur á að hann starfi lengur. Vonir 
eru bundnar við að fræðsluefni í upphafi starfs geti aukið öryggi, ánægju og áhuga í starfi hjá nýju 
starfsfólki. Í ljósi þess að í leikskólum er skortur á fagmenntuðu starfsfólki og mikil starfsmannavelta 
til staðar, er verkefninu ætlað að efla leikskólastarf í þeirri von að bæði faglegt og markvisst starf með 
leikskólabörnum verði aukið. 
 
 
 
Sólveig Dögg Larsen  
„Einhvers konar straumar“: Reynsla nýliða með annað móðurmál en íslensku af því að 
hefja störf í íslenskum leikskólum. 
 
Deild kennslu- og menntunarfræði, stjórnun menntastofnana, M.Ed. 
Leiðbeinandi: Arna H. Jónsdóttir 
Sérfræðingur: Hanna Ragnarsdóttir 
 
 

Ágrip 
Markmið þessarar rannsóknar var að kanna upplifun og reynslu nýliða með annað móðurmál en 
íslensku af því að hefja störf í íslenskum leikskólum, hvernig það upplifði móttökurnar og aðlögun 
sína að vinnustaðnum, samstarfsfólkið, tungumálið og menninguna. 
Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð en gengið út frá fyrirbærafræðilegri nálgun. Þátttakendur voru 
átta talsins, allt konur sem höfðu starfað allt frá 8 mánuðum upp í 5 ár í íslenskum leikskóla. Konurnar 
voru starfandi í nokkrum leikskólum í Reykjavík þegar rannsóknin var gerð.  Tekin voru hálfstöðluð 
viðtöl þar sem leitast var við að varpa ljósi á upplifun þeirra. 
Meginniðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þátttakendur telji starfsanda á vinnustaðnum 
skipta sköpum þegar kemur að því að hefja störf í íslenskum leikskóla. Þær upplifðu allar óöryggi í 
þessum aðstæðum til að byrja með og þá sérstaklega vegna vankunnáttu í að tala íslensku. 
Það hvernig þeim gekk að komast inn í starfið og tileinka sér starfshættina og tungumálið valt mikið 
til á því hvort að starfsmannahópurinn tók vel á móti þeim eða ekki og hvort að þeim var veitt 
hlutdeild í verkefnum. 
Það kom einnig í ljós að flestir þátttakendanna höfðu farið á íslenskunámskeið en ekki þótti öllum þau 
nægilega hagnýt. Þá þótti skorta talþjálfun og sérhæfða kennslu sem hæfir leikskólastarfsfólki. Flestir 
viðmælendurnir töluðu um að námskeiðin væru oft þung og umfangsmikil og að mestu utan 



vinnutíma. Þeir sem ekki höfðu sótt námskeið töluðu um að ástæðan væri einmitt tímaleysi og 
krefjandi verkefnavinna sem legðist ofan á þreytu eftir fullan vinnudag í leikskóla. 
Niðurstöðurnar geta nýst skólayfirvöldum og stjórnendum leikskóla til þess að bæta vinnubrögð við 
móttöku starfsfólks með annað móðurmál en íslensku sem er  mikilvægur hluti af fjölbreyttum 
starfsmannahópi leikskólanna. 
 
	

 
 
 
 

Málstofa C 15,10-16,10 K102 
Málstofustjóri:  Jóhanna Karlsdóttir 

 
 
 
Berglind Ósk Kristjánsdóttir  
Hvernig gengur kennurum að taka á einelti? – Samanburður á rannsóknum 2003 og 2019  
 
Deild kennslu- og menntunarfræði, grunnskólakennsla yngri barna, M.Ed.  
Leiðbeinandi: Vanda Sigurgeirsdóttir  
Sérfræðingur: Ársæll Már Arnarsson 
 

Ágrip 
Einelti er alvarlegt vandamál í skólum og getur valdið sálrænum og félagslegum erfiðleikum. 
Mikilvægt er að kennarar geti tekið á eineltismálum af öryggi og þekkingu ásamt því að vinna að 
forvörnum gegn einelti en skortur á fræðslu um einelti getur komið í veg fyrir slíkt. Eftirfarandi 
ritgerð er unnin í þeim tilgangi að skoða hvernig kennurum gengur að taka á einelti í grunnskólum 16 
árum eftir að rannsókn þess efnis var gerð hér á landi árið 2003 af Vöndu Sigurgeirsdóttur. 
Framkvæmd var megindleg rannsókn, úrtakið voru 417 kennarar og leiðbeinendur í tíu skólum á 
landinu og var svarhlutfallið 31%. Áhersla var lögð á spurningalista úr fyrri rannsókn Vöndu ásamt 
nokkrum breytingum á honum. Spurningalistinn var forprófaður eftir breytingar rannsakanda. 
Kennararnir voru beðnir um að svara 43 spurningum og leggja mat sitt á hvernig þeim gengur að taka 
á einelti og hvort þeir telji sig hafa fengið næga fræðslu og undirbúning til að takast á við slík tilfelli.  
Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru eftirfarandi: Hvernig undirbúning segjast kennarar hafa 
fengið í námi sínu sem býr þá undir að taka á einelti í starfi og hvernig meta þeir hann? Hefur viðhorf 
íslenskra kennara til eineltis breyst á síðastliðnum 16 árum? Hvernig gengur kennurum að koma auga 
á einelti? Hvernig gengur kennurum að taka á einelti og hvað hindrar þá helst að taka á einelti með 
árangursríkum hætti? 
Niðurstöður leiddu í ljós að 99,2% kennara sem tóku þátt í rannsókninni telja að þeir þurfi stuðning 
við að taka á eineltismálum. Einnig kom fram að kennurum finnst þeir ekki hafa fengið nægan 
undirbúning í sínu námi, 91,9% kennara hefði viljað meiri fræðslu. Þar voru nefndir þættir eins og 
viðtalstækni, að halda uppi góðum bekkjaranda og samskipti við foreldra. Aðeins 35% kennara töldu 
fræðsluna í sínu námi góða. Niðurstöður benda einnig til að kennarar sem útskrifuðust eftir að námið 
var lengt í úr þremur í fimm ár hafi ekki fengið næga fræðslu í sínu námi að þeirra mati. Einnig kom í 
ljós að ekki hefur mikið breyst síðan 2003 en kennarar þá vildu einnig aukinn stuðning og meiri 
undirbúning í sínu námi til að takast á við einelti. 
Niðurstöður þessarar rannsóknar eru taldar styrkja eldri rannsóknir sem gerðar hafa verið um menntun 
og fræðslu grunnskólakennara í eineltismálum á Íslandi. Í ritgerðinni er fjallað um notagildi þessara 



niðurstaðna en þær má meðal annars nota til að setja fram tillögur um aukna þjálfun og fræðslu um 
einelti í kennaranámi ásamt fræðslu fyrir starfandi kennara og skólastjórnendur.  
 
 
 
Snædís Bergmann  
Viðhorf nemenda til heimanáms. „Þú veist ég bara skil ekki þetta er bara heimavinna í 5. 
bekk, hverju breytir það í framtíðinni?“ 
 
Deild kennslu- og menntunarfræði, grunnskólakennarafræði, M.Ed.  
Leiðbeinandi: Jóhanna Karlsdóttir 
Sérfræðingur: Svava Pétursdóttir 
 

Ágrip 
Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að skoða viðhorf nemenda til heimanáms í tveimur ólíkum 
skólum þar sem unnið er með heimanám á ólíkan máta. Tilgangur þess er að varpa ljósi á viðhorf 
þeirra í von um að það hjálpi kennurum, skólastjórnendum og foreldrum að átta sig á hvað það er 
raunverulega sem nemendurnir vilja, að nemendur eigi rödd innan skólasamfélagsins og þeir hafi 
eitthvað um málin að segja.  
Rannsóknin var framkvæmd vorið 2018 í tveimur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Rannsóknin 
byggðist á eigindlegri aðferðafræði þar sem notast var við rýnihópaviðtöl til að safna saman gögnum. 
Tekin voru viðtöl við sautján nemendur í 5. bekk, tvo til þrjá nemendur í hverju viðtali.  
Niðurstöður sýna að viðhorf nemenda er mjög ólíkt eftir skólunum tveimur. Nemendur í öðrum 
skólanum þar sem heimanám er einu sinni í mánuði fyrir utan heimalestur óskuðu margir eftir meira 
heimanámi og fannst heimanámið skemmtilegt. Nemendur fengu fjölbreytt og ólík heimaverkefni 
ásamt því að lesa heima fimm sinnum í viku. Í hinum skólanum þar sem heimanám felst í því að klára 
það sem ekki náðist að klára í skólanum ásamt því að lesa fimm sinnum í viku voru nemendur mun 
neikvæðari gagnvart heimanámi og vildu minna af því. Nemendur þar kölluðu eftir breyttu skipulagi 
og vildu fá áætlun til að fylgja heimanáminu eftir. 
Þegar niðurstöður eru bornar saman við fyrri rannsóknir má sjá að það skiptir máli hvernig heimanám 
er skipulagt, hannað og sett upp fyrir nemendur. Markmið og tilgangur verður að vera skýr fyrir alla 
og rannsóknir sýna að með vel skipulögðu heimanámi verða nemendur jákvæðari gagnvart því. Það er 
einmitt það sem nemendur kölluðu eftir í öðrum skólanum og má draga ályktun um að betur skipulagt 
og uppsett heimanám skili sér í jákvæðari viðhorfi nemenda til heimanáms.  
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Ágrip 

Meginmarkmið með þessari rannsókn var að afla upplýsinga á upplifun og reynslu erlendra foreldra í 
Reykjanesbæ á móttöku og aðlögun barna þeirra við leikskólabyrjun. Hér var skoðað hvernig 
foreldrarnir upplifðu leikskólakerfi á Íslandi, vangaveltur og væntingar við skráningu barna og byrjun 
í leikskóla, fyrstu móttökur, aðlögunarferli, hver var veruleikinn og hvað tók við. Leitað var einnig að 
reynslu erlendra foreldra af upplýsingaflæði og samskiptum við leikskólann. Rannsóknarspurning sem 
leitað var svara við í þessari rannsókn er: Hver er upplifun erlendra foreldra af móttöku og aðlögun 
við leikskólabyrjun barna þeirra? 
Framkvæmd var eigindleg rannsókn en sem rannsóknarsnið var notuð tilviksrannsókn þar sem fimm 
rýnihópaviðtöl og eitt einstaklingsviðtal voru tekin. Þátttakendur í viðtölum voru tólf foreldrar af 
erlendum uppruna sem eiga börn í einhverjum leikskóla í Reykjanesbæ. Stuðst var við viðtalsramma 
með opnum spurningum og viðtölin fóru fram á þrem tungumálum.  
Niðurstöður sýna að móttaka erlendra foreldra og barna þeirra í leikskólum Reykjanesbæjar er byggð 
upp á svipaðan hátt og hjá innfæddum. Foreldrarnir voru ánægðir við fyrstu móttökur en benda þó á 
þætti sem mættu betur fara og tengjast foreldrum sem eiga annað móðurmál en íslensku. Aðlögun 
barnanna og foreldranna í leikskólanum fór fram á sama veg og hjá íslenskum leikskólafjölskyldum 
þó að á sumum leikskólum væri tekið tillit til einstaklings og aðlögunarferli mótaðist út frá því. Atriði 
eins og erfiðleikar vegna tungumáls foreldra og barna, óvissa, óöryggi og þekkingarleysi á 
leikskólasamfélagi á Íslandi gerðu það að verkum að foreldrarnir upplifðu byrjunina sem erfiða. 
Erlendu foreldrarnir tjáðu sig einnig um erfiðleika varðandi upplýsingaflæði til þeirra en því var í 
sumum tilfellum ábótavant, sérstaklega varðandi leitina að leikskólanum og skráningu barnsins í 
leikskóladvölina. Foreldrarnir töldu að leikskólakefi á Íslandi væri gott en bentu á að sveitarfélagið 
gæti gert betur til að mæta þörfum þeirra sem eru með annað móðurmál en íslensku en eiga börn í 
leikskóla. Margar góðar hugmyndir um hvernig mætti bætta við upplýsingagjöf í sveitarfélaginu komu 
fram í viðtölum 
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Ágrip 
Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á hvernig leikskólakennari og leiðbeinendur  skapa 
tækifæri fyrir lýðræðislega þátttöku leikskólabarna í skipulögðum námsstundum. Viðhorf 
leikskólakennara og leiðbeinenda til barna og lýðræðislegrar þátttöku þeirra í leikskólastarfi voru 
skoðuð í þeim tilgangi að öðlast dýpri skilning á því hvernig starfsfólk leikskóla stuðla að 
lýðræðislegri þátttöku leikskólabarna í skipulögðum námsstundum. Einnig var rýnt í hvernig þeir efla 
slíka þátttöku barna í skipulögðum námstundum og kannað var hvernig þessi þátttaka birtist. 
Rannsóknin var framkvæmd á einni leikskóladeild á höfuðborgarsvæðinu og þátttakendur voru einn 
leikskólakennari og tveir leiðbeinendur sem sinna skipulögðum námsstundum og 12 börn á aldrinum 
3ja- 4ra ára sem voru þátttakendur í þessum námsstundum. Rannsóknin var eigindleg tilviksrannsókn 
þar sem gagna var aflað með viðtölum við kennarann og leiðbeinendurna og athugunum á vettvangi. 
Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að viðhorf leikskólakennara og leiðbeinenda til barna er 
byggt á sýn þeirra til barns sem hæfs einstaklings með rétt til virðingar, frjálsrar tjáningar og 
ákvarðanatöku. Að skilningur leikskólakennara og leiðbeinenda á lýðræðislegri þátttöku barna í 



leikskólastarfi felist í því að þátttaka barnsins birtist í frjálsri tjáningu og virkni þeirra í athöfnum 
barnahóps. Að börnin geti tekið ákvörðun um leiksvæði, leikfélaga og leikefni og að þau hafi tækifæri 
til að taka sameiginlegar ákvarðanir á lýðræðislegan hátt. Hægt er að álykta sem svo að slík viðhorf til 
barna og skilningur á lýðræðislegri þátttöku þeirra hafi orðið til þess að leikskólakennarinn og 
leiðbeinendurnir þróuðu starfshætti sem sköpuðu börnum tækifæri til lýðræðislegrar þátttöku þeirra í 
skipulögðum námsstundum. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að leikskólakennari og 
leiðbeinendur styðji við lýðræðislega þátttöku leikskólabarna í skipulögðum námsstundum með því að 
hafa skipulag námsstundanna sveigjanlegt og með því að viðurkenna þekkingu og fyrri reynslu 
barnanna. Þannig skapa þeir rými fyrir ákvörðunartöku barna sem varða viðfangsefni, efnivið, 
leikfélaga og leiksvæði. Auk þess taki leikskólakennari og leiðbeinendur eftir frumkvæði barna og 
noti áhuga þeirra til að þróa verkefni. Þeir veiti börnum nægilegar upplýsingar til þess að þau geti 
leyst verkefni sjálf, leiðbeini og styðji við hugmyndir barna, hvetji þau til sjálfstæðrar þekkingarleitar 
og til samvinnu með öðrum börnum. Með þessu móti taki leikskólakennari og leiðbeinendur þátt í leik 
og námi barnanna og deili reynslu og þekkingu með þeim. 
Umfjöllun ritgerðarinnar gefur innsýn í það hvaða starfshættir starfsfólks leikskóla stuðla að 
lýðræðislegri þátttöku leikskólabarna í skipulögðum námsstundum. Einnig viðhorf leikskólakennara 
og leiðbeinenda til barna, skilningur þeirra á lýðræðislegri þátttöku barna í leikskólastarfi og 
skipulögðum námsstundum er ræddur með tilliti til áhrifa sem þessir þættir hafa fyrir tækifæri 
leikskólabarna til lýðræðislega þátttöku þeirra í slíkum námstundum. Niðurstöður rannsóknarinnar 
geta nýst leikskólakennurum og öðrum starfsmönnum leikskóla til að ígrunda eigin aðstæður og draga 
ályktanir fyrir eigið starf. 
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Ágrip 
Markmið þessarar rannsóknar var að þróa eigin starfshætti, skoða styrkleika mína og efla sjálfa mig í 
því starfi sem fer fram utandyra, það er að segja nýta útiveruna og umhverfi leikskólans til náms og 
hreyfingar hjá börnunum. Lagði ég áherslu á að vera fagleg í starfinu með börnunum og nýta hver þau 
tækifæri sem gáfust til þess að ýta undir nám þeirra hvort sem væri í gegnum hreyfingu eða annað 
starf. Tilgangurinn var að bæta það starf sem fer fram í útiveru barna í leikskólanum mínum ásamt því 
að vera hvetjandi fyrirmynd fyrir annað starfsfólk leikskólans.  
Rannsóknin er starfendarannsókn (e.action research) og notast var við eigindlegar (e. qualitative) 
aðferðir við gagnaöflun. Gagnaöflun var fyrst og fremst í formi rannsóknardagbókar (e. field diary) en 
einnig var ljósmyndum, vettvangsnótum (e. field nots) og fyrirliggjandi gögnum í leikskólanum 
safnað. Gagnaöflun fór fram á tímabilinu júní 2019 til september 2019. Áherslan í þessari rannsókn 
var á eigið starf og því annað starfsfólk og börn leikskólans aðeins óbeinir þátttakendur.  
Megin niðurstöður rannsóknarinnar felst í lýsingu á því ferli sem átti sér stað þegar ég hófst handa við 
að nýta útiveru barna, náttúruna og nærumhverfi leikskólans til þess að ýta undir nám og hreyfingu 
barna í leikskólanum mínum. Í ferlinu kom fram að ég varð meðvitaðri um það hvenær ég ætti að 
grípa inn í leik barnanna og hvenær ég ætti að halda mig til hlés. Jafnframt sá ég að það er oft meira 
nám á bak við það sem unnið er úti heldur en virðist í fyrstu. Auk þess mátti sjá að öll þau 
viðfangsefni sem unnin voru með börnunum í útinámi var hægt að tengja við þá grunnþætti 



menntunar sem að Aðalnámskrá leikskóla leggur fram. Á rannsóknartímabilinu fann ég hvernig ég 
efldist í eigin starfsháttum og starfsþróun tengt útinámi og hreyfingu. Ég gerði mér grein fyrir því 
hvernig ég gat nýtt útiveru leikskólans enn betur til þess að ýta undir margskonar námstækifæri og 
aukna hreyfingu barna. Mér tókst að finna leiðir sem studdi þau sem mest og juku námsmöguleika 
þeirra í leikskólanum.  
 
 
 
 
	


