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Ágrip 
Viðfangsefni þessa lokaverkefnis er ljósmyndun í starfi leikskóla. Verkefnið skiptist í tvo 
hluta: fræðilega ritgerð og kennsluvef. Rannsóknarspurningin sem höfð var að leiðarljósi er: 
hvernig og við hvað nýtist ljósmyndun best í starfi leikskóla.  
 Ljósmyndun er að verða sífellt stærri þáttur í starfi leikskóla. Í upphafi fræðilega hluta 
verkefnisins er farið yfir sögu ljósmyndunar og þá þróun sem hefur orðið í tækniþáttum 
ljósmyndunar. Þessi þróun hefur haft mikil áhrif á það hversu vel ljósmyndun nýtist 
leikskólum. Farið er yfir þá tvo þætti í starfi leikskóla sem að ljósmyndun nýtist helst við, sem 
eru foreldrasamstarf og uppeldisfræðilegar skráningar. Í umfjöllun um báða þessa þætti er 
lögð áhersla á að það gæði ljósmyndunar skipti máli og þá fyrst og fremst að hugsun sé lögð í 
það sem gert er og ígrundað sé hvernig leikskólastarfið birtist í myndunum. Frekari umfjöllun 
um ljósmyndunina sjálfa tekur því næst við, hvað hún sýni og hvað hún eigi að sýna.  
 Kennsluvefurinn (http://egillo.wikispaces.com/) skiptist í sex hluta. Þar er stutt 
umfjöllun um tilgang ljósmyndunar á leikskólum auk þess sem farið er yfir hvaða myndefni 
finnast í starfinu. Myndavélin sjálf og helstu stillingar á henni sem nýtast er því næst kynnt til 
sögunnar og þar á eftir er farið yfir helstu atriði í myndatökunni sjálfri sem þarf að hafa í 
huga. Seinustu tvær hlutarnir á kennsluvefnum fjalla um myndvinnslu og framsetningu mynda 
á heimasíðum. Ljósmyndir eftir höfund fylgja flestum umfjöllunarefnum á kennsluvefnum. 
Eftir því sem næst verður komist er kennsluvefurinn sá fyrsti sem er sérstaklega ætlaður 
leikskólum hér á landi.  
 Í ljósi þess hversu stór þáttur ljósmyndun er orðin á leikskólum hér á landi er ljóst að 
full þörf er á því að fjallað sé á fræðilegan og hagnýtan hátt um hana. Þetta verkefni er 
framleg höfundar til þess verkefnis.  
 

Abstract 
The subject of this thesis is photography in preschools. It is divided into two parts, a 
theoratical essay and a learning web for preschools. The thesis question was as follows: how 
and in which ways can preschools utilise photography.  
 Photography is becoming an ever richer part of the routine in prescool education. The 
essay part of the thesis starts out by examining the history of photography and the technical 
development that has taken place. This development has directly influenced how useful 
photography can be in preschools. The two parts of preschool education that photography can 
influence the most are examined, they are parentel cooperation and educational 
documentation. It is maintained that in both those aspects the quality of photography is 
relevent and that first and foremost there has to be some thought put into the efforts and that 
preschool teachers are mindful of how their schools are represented through the photographs. 
More extensive look at photography in itself follows, what is shows and what we want it to 
show.  
 The learning web (http://egillo.wikispaces.com) is divided into six parts. There is a 
short introduction about why to use photography in preschools and suitable photo 
opportunities are highligthed. The next part examines the camera itself and the most useful 
settings are explained and the most imported things to have in mind when shooting pictures 
are also brought up. The last to parts of the learning web discuss photo editing and what to 
have in mind when publishing photos on website. Photopraphs by the author adorn most of 
the subjects that are examined. To the authors best knowlegde this is the first photographic 
learning web for preschools that has been published in Iceland.  
 In light of the big part photography now has in preschool education it is obvius that 
there is a need for theoretical and practical coverage on the subject. This thesis is the authors 
contribution to that need. 
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Þakkir 

„Ljósmyndun, sem öflugur miðill tjáningar og samskipta, býður upp á óendanlega möguleika 

til skilnings, túlkunar og framkvæmda.“ – Ansell Adams, 1902-1984 

 

Ég hef verið svo heppinn að eiga áhugamál sem hefur nýst mér frábærlega í námi og starfi. Ég 

byrjaði að rækta þetta áhugamál nánast á sama tíma og ég hóf námið sem ég lýk með þessu 

verkefni og vöxtur minn á báðum sviðum hefur verið mikill á þeim árum sem liðin eru. Þess 

vegna lá beint við að fjalla um ljósmyndun hér í þessu lokaverkefni.  

 Þakkir eru við hæfi en ef ég ætti að nafngreina alla sem lagt hafa hönd á plóg við að 

gera úr mér það sem ég er í dag yrði þakkarlistinn lengri en ritgerðin sjálf. Ég læt því duga að 

nefna foreldra mina, bræður, vini, samnemendur, kennara og starfsfólks Háskólans á 

Akureyri, samstarfsfólk í leikskólanum Fögrubrekku og Kristínu Dýrfjörð sem leiðbeindi mér 

í þessu verkefni. Einnig vil ég nefna börnin í leikskólanum Fögrubrekku, sem hafa sýnt mér 

og mínum tilraunum í ljósmyndun meiri þolinmæði en hægt er að ætlast til.  

 

Hvorki ljósmyndun né uppeldisfræði eru fög sem nokkur maður getur talist verða fullnema í. 

Þvert á móti gildir það fornkveðna: svo lengi lærir sem lifir. Það eru orð sem ég mun tileinka 

mér í leik og starfi um ókomna tíð.  
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1. Inngangur 
Nokkrum mánuðum áður en ég hóf námið sem þetta verkefni er lokahnykkurinn á festi ég mér 

kaup á nýrri „DSLR“ myndavél og tveimur linsum. Þá hafði ég um nokkurn tíma haft áhuga á 

ljósmyndun og vildi þróa mig áfram í þessu áhugamáli. Það má því segja að markviss 

ljósmyndaiðkun og nám í leikskólakennarafræðum hafi haldist í hönd hjá mér. Mér varð það 

ljóst um leið og áhugi minn á ljósmyndun kveiknaði að ég gat mjög vel nýtt mér hann við 

nám og störf á leikskóla. Þegar að því kom að velja efni til umfjöllunar fyrir lokaverkefni lá 

því beint við að tengja það við ljósmyndun. Þannig var hringnum sem segja má að hafi hafist 

vorið 2007 lokað. 

Ljósmyndun er að verða sífellt umfangsmeira viðfangsefni leikskóla hér á landi. Lítið er þó til 

af efni um ljósmyndunina sjálfa. Hér verður fjallað um það hvaða vinnubrögð hafa þarf í huga 

við ljósmyndun í leikskólum. Verkefnið skiptist í tvo þætti. Annars vegar er um að ræða 

fræðilega umfjöllun um ljósmyndun og hins vegar kennsluvef fyrir starfsfólk leikskóla um 

hagnýt atriði sem snúa að ljósmyndun í leikskólastarfi.. Verkefnið er fyrst og fremst hugsað til 

þess að geta nýst starfsfólki leikskóla í daglegu starfi sínu. Markmið sem haft var að 

leiðarljósi við smíði ritgerðarinnar og vefsins er: Að útbúa aðgengilegan kennsluvef um 

ljósmyndun sem nýtist starfsfólk leikskóla í starfi sem byggist á bæði fræðum og reynslu. 

 Ljósmyndun er til að byrja með sett í sögulegt samhengi og fjallað er um þróunina frá 

fyrstu frumstæðu tækjunum til þess að fanga ljós til stafrænna myndavéla dagsins í dag. Þar á 

eftir er fjallað um ljósmyndun sem upplýsingatæki í foreldrasamstarfi og uppeldisfræðilegar 

skráningar eru kynntar til sögunnar og tengdar við ljósmyndun. Að lokum er fjallað um 

ljósmyndunina sjálfa, hvað hún sýnir og hvað hún á að sýna.  

 Á kennsluvefnum er stiklað á stóru í umfjöllun um ljósmyndunina sem upplýsingatæki 

til foreldra og hvernig hún nýtist í uppeldisfræðilegum skráningum. Meira er fjallað um 

ljósmyndina sjálfa, bæði hvað hún á og getur sýnt og einnig sjónarhorn og aðra hagnýta þætti. 

Þá er einnig farið yfir helstu möguleika og stillingar sem vasamyndavélar líkt og þær sem eru 

algengar í leikskólum bjóða upp á, hvernig best sé að beita myndavélunum auk þess sem tæpt 

er á meðhöndlun mynda fyrir geymslu í tölvum og birtingu á heimasíðum.  

 Eins og áður sagði var það haft í huga við val á viðfangsefni að verkefnið yrði 

hagnýtanlegt fyrir leikskóla. Eftir því sem næst verður komist er engin íslenskur kennsluvefur 

til sem fjallar um ljósmyndun í leikskólum útfrá ljósmynduninni sjálfri. Það er von þess sem 

þetta ritar að þetta verkefni bæti úr þeim skorti svo vel sé og að leikskólakennarar og annað 

starfsfólk í leikskólum sem kemur að ljósmyndun geti nýtt sér það um ókomna framtíð.  
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2. Ljósmyndun og myndavélar – sagan og staðan í dag 

2.1 Sögulegt ágrip 

Ljós og birta hafa lengi verið mönnum hugleikin viðfangsefni. Það hvernig megi nýta birtu til 

þess að fanga og breyta umhverfi var líklega uppgötvað strax á fjórðu öld fyrir okkar tímatal. 

Listamenn fyrr á öldum nýttu sér sumir tæki sem kallað var „camera obscura“, sem er 

latneska og þýðir myrkt herbergi, til þess að draga upp myndir af hlutum og/eða landslagi. Í 

gegnum lítið gat (ljósop) barst birta og í endurkasti hennar mátti sjá það sem ljósopið beindist 

að fyrir utan að myndin var í raun öfug og á hvolfi. Til að fá þá mynd sem augað nam voru 

speglar notaðir, með þeim fékkst rétt mynd. Það lögmál og tækni sem menn uppgvötuðu við 

þessa frumljósmyndun er enn þann dag í sú tækni sem myndavélar byggjast á að miklu leyti, 

bæði stafrænar og flaumrænar (Mulligan og Wooters, 2000: 36).  

Eiginleg ljósmyndun verður svo til á 19. öldinni. Árið 1839 kynntu Louis-Jacques-

Mandé Daguerre og William Henry Fox Talbot með mjög stuttu millibili sitthvora útgáfuna af 

ljósmyndunarferli, fyrst Daguerre í Frakklandi og stuttu seinna Talbot í Englandi, en hann 

hafði þá heyrt af uppgötvun Daguerre. Aðferðirnar byggjast báðar á tveimur forsendum: því 

hvernig mynd skapast þegar ljósi er hleypt í gegnum ljósop eins og nefnt er hér ofar og því 

hvernig ákveðin efni bregðast við ljósi (Mulligan og Wooters, 2000: 36).  

Með aðferð Daguerre fengust það sem kallast Daguerrotype myndir. Myndirnar birtast 

á silfurhúðuðum koparplötum og hver mynd er einstök, þ.e. ferlið skilar bara einni mynd. 

Aðferð Talbot var hins vegar pósitíft/negatíft ferli og var því hægt að búa til endalausar 

útgáfur af sömu myndinni svo lengi sem negatífan var heil. Pósitíft/negatíft ferli er þannig að 

þegar mynd er tekin verður til svokölluð negatífa, þar sem má segja að ljós og skuggar 

prentist öfugt. Af negatífunni eru svo eftirmyndir gerðar sem myndast „rétt“. Oft var notaður 

svokallaður saltpappír með þessari aðferð og eru eintök af myndum á slíkum pappír til í dag 

(Mulligan og Wooters, 2000: 36). 

Joseph Nicéphore Niépce er nafn sem ekki má gleyma þegar fjallað er um bernsku 

ljósmyndunar. Niépce er talinn hafa tekið fyrstu eiginlegu ljósmyndina annað hvort árið 1826 

eða ári síðar. Hann ásamt syni sínum Isidore vann svo með Daguerre að þróun Daguerrotype 

aðferðarinnar, en lést reyndar áður en hún varð fullþróuð, og áttu þeir feðgar stóran þátt í 

fullkomnun hennar. Hins vegar varð úr að nafn Daguerre festist við aðferðina sem fór um 

Evrópu eins og stormsveipur og varð aðal ljósmyndaaðferðin til að byrja með (Mulligan og 

Wooters, 2000: 40) Tvær ástæður eru oft nefndar helstar fyrir því að Daguerrotype varð 
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vinsælli en aðferð Talbot. Annars vegar voru myndirnar sem fengust með fyrrnefndu 

aðferðinni skarpari og skýrari og í þeim var mikil dýpt. Hins vegar, og það sem skipti líklega 

sköpum, hélt Talbot eftir einkarétti á sinni aðferð og rukkaði hátt gjald fyrir notkun hennar. 

Franska ríkið hafði hins vegar keypt einkaleyfið af Daguerre og Niépce og var því 

kostnaðurinn við hana talsvert lægri (Mulligan og Wooters, 2000. 40 og 90).  

Þróunin í kjölfar þessara frumkvöðla varð gríðarlega hröð. Handhægar myndavélar 

fyrir almenning fengust í miklu úrvali á níunda áratug 19. aldarinnar og gátu myndavélar sem 

byggðu á pósitífri/negatífri tækni á þeim tíma margar borið nokkrar af „plötunum“ sem 

negatífurnar mynduðust á í einu (Newhall, 1949: 112). 

 Árið 1888 kom á markaðinn skrýtinn lítill kassi. Hann hafði hlotið nafnið Kodak frá 

skapara sínum, George Eastman, og í honum var rúlla af pappír húðuðum með gelatín-brómíð 

lausn. Með þessum litla kassa var hægt að taka hundrað myndir og var hann svo sendur í heilu 

lagi til fyrirtækis Eastman þar sem myndirnar voru framkallaðar á glerplötur. Með slagorðinu 

„Þú ýtir á takkann, við sjáum um afganginn“ færði George Eastman fjöldanum tækifæri til 

þess að skrásetja líf sitt með myndum. Þetta var upphafið að því sem má kalla nokkuð 

almennri eign á myndavélum. Ári eftir að Kodak-kassinn kom fyrst á markað hafði Eastman 

svo skipt út pappírsrúllunni og sett í stað hennar gegnsæja filmu, sem varð ríkjandi tækni í 

ljósmyndun í ríflega hundrað ár þar á eftir (Newhall, 1949: 112).  

Næsta stóra stökkið í framþróun ljósmyndunar átti sér ekki stað fyrr en undir lok 20. 

aldarinnar. Aftur var það fyrirtækið sem Eastman stofnaði, sem hafði hlotið nafnið Kodak, 

sem var framarlega í röð brautryðjenda. Breytingin í þetta skiptið var sú að í stað þess að 

ljósið sem inn um ljósopið kæmi félli á filmu félli það á stafræna myndflögu. Kodak þróuði 

fyrstu slíku myndflöguna sem skilaði af sér myndum í upplausn sem var meira en einn 

megapixill, en upplausnin mældist 1.4 megapixlar. En þrátt fyrir mikla rannsóknarvinnu 

missti Kodak fljótlega af stafrænu lestinni og er þetta gamalgróna fyrirtæki nú í algjöru 

aukahlutverki í ljósmyndaheiminum (Lucas og Go, 2009).  

 

2.2 Staðan í dag 

Í dag má segja að stafrænar myndavélar hafi nær algjörlega tekið við af filmuvélum hjá 

almenningi. Filmumyndavélar lifa þó ágætis lífi meðal „lítils“ hóps ljósmyndara en þar sem 

lítið er framleitt af nýjum slíkum vélum ganga þær kaupum og sölum notaðar. Þá hefur 

fyrirtækjum sem bjóða upp á framköllun fækkað og þau sem enn lifa gera nú fyrst og fremst 

út á að prenta stafrænar myndir á ljósmyndapappír, striga eða önnur efni fyrir almenning og 
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þá sem sýna eða selja ljósmyndir. Framköllun á svarthvítum filmum hér á Íslandi fer nánast 

einungis fram í myrkrakompum ljósmyndaskóla eða í heimahúsum en við eftirgrennslan tókst 

að finna tvö fyrirtæki sem framkalla svarthvítar filmur fyrir almenning á höfuðborgarsvæðinu.  

Stafræna þróunin bauð upp á gríðarlega breytingar á notkunarmöguleikum myndavéla. 

Sem dæmi er fólk ekki lengur bundið af því að geta einungis tekið myndir þegar filma er við 

höndina, og þá bara jafn margar myndir og rammarnir á filmunni töldu, og að geta svo 

einungis sýnt öðrum myndirnar þegar hún hefur farið í framköllun og prentun. Nú þarf 

einungis rými á minniskorti og tölvu til þess að geta sýnt myndir örfáum andartökum eftir að 

þær hafa verið teknar.  

 Til að gefa mynd af því hversu mikil áhrif þessi breyting hefur haft er hægt að taka 

einfalt dæmi. Ef við erum með 10 megapixla myndavél, sem er algeng upplausn í dag, getum 

við gert ráð fyrir að fyrir hvert gígabæt af geymsluplássi sem við höfum getum við tekið 200-

250 myndir sé miðað við að stærðin á skránum sé um 4-5 megabæt. Algeng stærð á 

minniskortum er fjögur gígabæt þannig að við skulum áætla að við getum tekið 1000 myndir 

áður en við þurfum að tæma útaf kortinu, þó að auðveldi auðvitað allt skipulag að gera það 

nokkurn vegin jafnóðum og við notum myndavélina. Til þess að geta tekið jafn margar 

myndir með filmumyndavél þyrftum við 28 rúllur af 36 ramma filmum. Við getum gert ráð 

fyrir því að greiða um 1000 krónur fyrir filmuna og algengt verð í dag fyrir framköllun og 

skönnun á 36 ramma filmu er 1590 krónur. Þá er kostnaðurinn við þessar þúsund myndir 

tæpar 73.000 krónur. Í vinsælli raftækjaverslun á höfuðborgarsvæðinu kostar 4 gb minniskort 

tæpar 3000 krónur. Stafræna vélin hefur einnig þann kost að hægt er að eyða þeim myndum 

sem ekki heppnast strax útaf kortinu og skapa þannig pláss fyrir aðra sem heppnast betur.  

 Afleiðingin af þessu er sú að fólk sparar ekki við sig þegar það tekur ljósmyndir. Þetta 

sést glögglega á þeim síðum þar sem fólk birtir myndir. Hvort sem um er að ræða 

samskiptasíður eins og Facebook eða sérhannaða myndavefi fyrir barnamyndir má sjá að fólk 

hikar ekki við að taka jafnvel fleiri hundruð myndir á einum degi. „Continous shooting“ 

stillingin á myndavélum, sem virkar þannig að myndavélin tekur sífellt fleiri myndir svo lengi 

sem skottakkanum er haldið inni, er ekki lengur bara á færi blaðaljósmyndara heldur tæki sem 

nýtist þegar taka þarf mynd af ferli sem gerist hratt, t.d. þegar barn blæs á kerti á 

afmælisköku.  

 Einnig eru margir, jafnvel flestir hér á Íslandi, alltaf með myndavél á sér. Farsímaeign 

á Íslandi er með því mesta sem þekkist í heiminum og í dag er meirihlutri þeirra farsíma sem 

býðst með innbyggðri myndavél. Gæðin úr þessum myndavélum eru reyndar mjög misjöfn, 
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allt frá því að vera varla boðleg fyrir annað en tækifærismyndir í lítilli upplausn fyrir netið 

yfir í að jafnast á við venjulegar vasamyndavélar.  

 Þessi breytta ljósmyndahegðun er bæði jákvæð og neikvæð. Neikvæðu þættirnir varða 

til dæmis persónuvernd þar sem ekki allir kæra sig um að birtast á myndum sem settar eru á 

netið og einnig hefur borið á því að símamyndavélarnar séu notaðar á stöðum þar sem ekki er 

heimilt að taka myndir, t.d. í búningsklefum íþróttaliða. Höfundarréttur er einnig orðið 

viðkvæmt málefni í dag þar sem að netið auðveldar aðgang að myndefni gríðarlega og lítil 

þekking virðist vera hjá almenningi og jafnvel fjölmiðlum einnig á því hvernig umgangast 

beri myndir annara. Jonathan Baily, sem heldur úti vinsælli vefsíðu um höfundarrétt á netinu, 

telur þó að almenningur sé að verða betur upplýstur um höfundarétt á netinu (Baily, ed).  

 En jákvæðu afleiðingarnar eru margar og er ein þeirra að ljósmyndun er orðin sterkari 

tæki fyrir leikskóla, t.a.m. til nota í skráningum og til þess að gefa fjölskyldum barna innsýn í 

starfið í leikskólanum. En til þess að ljósmyndun nýtist af ráði þarf að vera skýr hugsun á 

bakvið hana, það er ekki nóg að taka mikið af myndum og birta þær allar. (Kristín Dýrfjörð, 

2009). 
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3. Ljósmyndun sem hluti af foreldrasamstarfi 

3.1 Opinber tilmæli um leikskólastarf  

Áður en lengra er haldið er ekki úr vegi að líta á það hvað lög og námskrár hafa að segja um 

foreldrasamstarf. Í 9. grein laga um leikskóla segir:  

Foreldrar leikskólabarna skulu gæta hagsmuna barna sinna. Þeir skulu hafa náið 

samráð við starfsfólk leikskóla og fylgjast með skólagöngu barna sinna og veita þær 

upplýsingar sem kunna að skipta máli fyrir skólastarfið og velferð barna. Foreldrar 

skulu jafnframt eiga rétt á upplýsingum um skólastarfið og stöðu barna sinna.“ Í næstu 

grein laganna kemur fram að það sé á ábyrgð leikskólastjóra að stuðla að góðu 

samstarfi á milli foreldra og leikskóla með velferð barna að leiðarljósi. (Lög um 

leikskóla nr. 90/2008).  

 

Í núgildandi aðalnámskrá frá árinu 1999 er kafli um samstarf heimilis og skóla. Þar eru 

talin upp nokkur markmið með foreldrasamstarfi og eru þau m.a. að veita foreldrum 

upplýsingar um starfsemi leikskólans, að stuðla að þátttöku þeirra í starfi hans og að rækta 

samvinnu og samskipti leikskólans og heimilanna. Í aðalnámskránni er einnig gerð grein fyrir 

helstu þáttum foreldrasamstarfs og fjallað um hvern og einn þeirra (Menntamálaráðuneytið, 

1999).  

Kaflanum um foreldrasamstarf í aðalnámskránni er fylgt úr hlaði með því að benda á 

að frumábyrgð á uppeldi og velferð barna liggi hjá foreldrum en að leikskólanum beri að veita 

þeim stuðning. Mikilvægt sé að náið samstarf og gagnkvæmt traust skapist á milli aðila 

(Menntamálaráðuneytið, 1999).  

Til þess að þetta traust skapist er nauðsynlegt að foreldrar viti hvað fer fram í 

leikskólanum. Þeir þurfa að þekkja stefnu hans og starfsaðferðir en einnig er mikilvægt að 

þeir fái innsýn inn í það sem drífur á daga barnanna við leik og störf í leikskólanum. Þar 

reynir mikið á óformlegs samskipti sem helst eiga sér stað við komu og brottför barna en í 

mörgum skólum eru einnig sett stutt skilaboð á upplýsingatöflur. Æ fleiri leikskólar nýta sér 

nú einnig heimasíður sínar í þessum tilgangi. Þar kemur ljósmyndun oft mikið við sögu.  

3.2 Ljósmyndun sem upplýsingamiðill 

Það hafa líklega allir heyrt klisjuna um að ljósmynd segi meira en þúsund orð. Eins og með 

önnur orðatiltæki af svipuðum toga ber ekki að taka þetta bókstaflega en í því leynist þó 



 12 

ákveðin sannleiksvottur. Það þarf ekki að leita lengra en á síður dagblaðanna eða í fréttatíma 

sjónvarpsstöðva til þess að sjá að mikilvægum umfjöllunarefnum eru oftast gerð skil með 

myndrænum hætti. Gildir það einu hvort um sé að ræða myndræna framsetningu á tölum og 

útreikningum eða ljósmyndir og myndskeið frá atburðum. Þegar best lætur getur myndefni 

komið meiru til skila um tilfinningar og blæbrigði sem fylgja atburðum en hægt væri í stuttri 

frétt og fangað andrúmsloftið á einstakan hátt. Fréttaljósmynd ársins á Íslandi árið 2010, þar 

sem sr. Geir Waage og hr. Karl Sigurbjörnsson biskup standa undir málverki af hr. Ólafi 

Skúlasyni fyrrum biskupi eftir fund þeirra vegna ummæla þess fyrstnefnda um að hann teldi 

sig ekki bundin af tilkynningskyldu Barnaverndarlaga er þessum eiginleikum gædd svo dæmi 

sé nefnt.  

 Mjög fljótlega eftir upphaf ljósmyndunar fóru menn að nýta sér hana sem 

upplýsingamiðil. Meðal þess fyrsta sem menn notuðu þessa nýju tækni í var að sýna myndir 

frá stríðsátökum og fjarlægum heimshornum og vísindamenn voru fljótir að átta sig á gildi 

ljósmynda sem rannsóknar- og kynningartækis. Almenningur tók þessari nýjung opnum 

örmum. Sérstaklega voru myndir af sögufrægum stöðum vinsælar. Áður fyrr hafði fólk þurft 

að reiða sig á frásagnir og listaverk frá fjarlægum og framandi stöðum en nú hófu menn að 

ferðast um heiminn og taka myndir sem seldar voru stakar eða í eigulegum myndaalbúmum 

(Wellz, 1997: 57-61).  

 En þrátt fyrir að ljósmyndir geti vissulega gefið raunsanna mynd af viðfangsefni sínu 

geta þær líka styrkt í sessi ákveðnar skoðanir og hugmyndir sem ljósmyndarinn og sá sem 

myndað er fyrir hafa, meðvitað eða ómeðvitað, það er hægt að nota þær til að móta viðhorf og 

skoðanir. Í upphafi notkunar ljósmynda sem upplýsingamiðils var litið svo á að þær sýndu 

raunveruleikann eins og hann væri og að sá eiginleiki fælist í tækninni sjálfri. En fljótlega 

fóru menn þó að átta sig á því að þetta væri ekki svona einfalt, að sambandið á milli 

raunveruleikans og ljósmyndunar væri flóknara og háðara túlkunum en ætlað hefði verið. Í 

dag líta margir svo á að skrásetning hvers konar, þ.m.t. ljósmyndun, sé aldrei hlutlaus eða 

óháð heldur sýni hún t.a.m. samsetningu valds og stjórnunar á milli þess sem skrásetur og 

þess sem er skrásettur. Þegar kemur að ljósmyndun er gott að skoða t.d. hverjir það hafa verið 

sem hafa hlotið athygli, af hverju og hvaða hugmyndir ljósmyndirnar af þeim hafa ýtt undir 

og styrkt (Wellz, 1997: 58).  

 Neytendur átta sig líka á því í dag að ljósmyndir birta ekki endilega hin eina rétta 

sannleik. Í auglýsingum, í efni frá fyrirtækjum og félögum og jafnvel í fréttamiðlum er reynt 

að ýta undir ákveðin hughrif, að koma ákveðinni skoðun á framfæri eða að selja vöru. Þetta 
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vita flestir í dag og þess vegna eru ljósmyndir skoðaðar í því samhengi sem þær birtast 

(Bolton, Pole og Misen, 2001).  

 Ferðaljósmyndirnar sem áður var minnst á voru vinsælar á nýlendutímabilinu, þegar 

stöndug lönd á vesturhveli jarðar stjórnuðu stórum hlutum af Asíu, Suður- og Mið-Ameríku 

og Afríku. Viðhorf Evrópubúa til íbúa nýlendanna á þessum tíma, sem m.a. voru mótuð af 

takmarkaðri þekkingu á Þróunarkenningunni, voru þau að þeir væru frumstæðir, skrýtnir og 

jafnvel villimenn sem væru komnir styttra á braut þróunnar en nýlenduherrarnir. Ljósmyndir 

sem birtust af þessu fólki ýttu undir og studdu þessa ímynd og stuðluðu þannig að því að hún 

viðhéldist (Wellz, 1997: 58-59). Þarna var ljósmyndun notuð til þess að móta viðhorf og halda 

fólki niðri. Búin var til réttlæting fyrir völdum nýlenduherranna og framkomu þeirra við íbúa 

nýlenda sinna.  

 Ljósmyndir geta gefið bæði nákvæma og villandi mynd af viðfangsefni sínu. Þeir sem 

notast við þær gera sér flestir grein fyrir þessu og nýta sér þessa eiginleika. Það er t.d. ólíklegt 

að ferðamálayfirvöld á Íslandi notist við myndir úr búsáhaldabyltingunni eða af hálfkláruðum 

háhýsum í kynningarefni sínu eða að sá sem ætli sér að fjalla um slæm áhrif efnahagshrunsins 

birti eingöngu myndir af stórbrotnu landslagi og sólbaðsgestum í Nauthólsvík.  

Þetta gildir líka um notkun ljósmynda til þess að gefa foreldrum innsýn í starfið í 

leikskólum. Þó að ólíklegt megi teljast að leikskólastarfsfólk reyni markvisst og meðvitað að 

gefa ranga mynd af starfinu er hættan sú að áherslur og skoðanir þeirra sem sjá um 

myndatökur og að setja myndir á netið hafi mikil áhrif á hvaða ímynd birtist af viðkomandi 

leikskóla. Komast má hjá þessu t.d. með því að marka ákveðna stefnu og virkja meðvitaða 

hugsun þeirra sem koma að ljósmyndun í hverjum leikskóla fyrir sig.  

3.3 Miðlun ljósmynda og heimasíður leikskóla 

Leikskólar nýta sér heimasíður á netinu í auknum mæli við miðlun upplýsinga til foreldra og 

samfélags. Þær nýtast sérstaklega vel við að sýna ljósmyndir úr starfinu þar sem að pláss fyrir 

útprentaðar myndir í leikskólum er oft af skornum skammti og þær gefa foreldrum auk þess 

tækifæri til þess að skoða þær í næði þegar þeim hentar en ekki í flýtinum sem oft vill verða 

þegar börn koma og eru sótt af leikskólum.  

 Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir birtu árið 2005 rannsókn um notkun upplýsinga- 

og samskiptatækni (UST) sem þær framkvæmdu á sex leikskólum. Í rannsókninni kemur fram 

að þrátt fyrir að starfsfólk í leikskólunum hafi kvartað yfir því að stuðningur og stefna í 

notkun þessarar tækni hafi ekki verið fullnægjandi hafi það séð augljósa notkunarmöguleika 

hennar. Mest púður fer í að skoða hvaða aðferðir er hægt að nota í starfi með börnunum en 
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fram kemur að viðmælendur í leikskólunum sex hafi verið hrifnir af því að geta notað 

stafrænar ljósmyndir til þess að gera starfið sýnilegt, bæði með því að prenta út myndir og að 

birta þær á netinu (Kristín Norðdahl, Svala Jónsdóttir, 2005). Gera má ráð fyrir að á þeim sex 

árum sem liðin eru frá því að rannsóknin birtist hafi leikskólar tekið þessa tækni enn meira 

upp á sína arma og noti nú heimasíður í enn meiri mæli til þess að sýna myndir. Sú staðreynd 

að mörg sveitarfélög beina nú þeim tilmælum til stofnanna sinna, þ.m.t. leikskóla, að spara 

pappírskostnað hefur líklega ýtt enn frekar undir það að ljósmyndir birtist nú fyrst og fremst á 

heimasíðum.  

 Í rannsókninni kemur fram að á þeim leikskólum sem tóku þátt hafi vinna með UST 

oftast legið á fáum einstaklingum hafi haft áhuga á viðfangsefninu og ennfremur að yngra 

fólk hafi frekar kunnað til verka en þeir eldri þó að áhugan hafi yfirleitt ekki skort hjá seinni 

hópnum. Áhyggjurnar sem komu fram hjá viðmælendum í rannsókninni sneru að því að ef 

starfsfólkið sem héldi utan um þetta starf hætti í viðkomandi leikskóla hyrfi þekkingin með 

því (Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 2005). En í ljósi þess sem fjallað var um í kaflanum 

hér á undan er ljóst að önnur hætta er á ferðinni ef fáir koma að því að miðla upplýsingum og 

sjá um að taka og setja ljósmyndir á heimasíður leikskóla. Hún er sú að áherslur þeirra skíni í 

gegn og hafi áhrif á þá ímynd sem birtist af leikskólanum í því efni sem sett er á heimasíðu 

hans.  

 Tilkoma stafrænna myndavéla og starfsemi leikskóla á netinu í gegnum heimasíður 

hefur að einhverju leyti haldist í hendur. Bæði þessi fyrirbæri bjóða upp á mikla möguleika 

þegar kemur að upplýsingamiðlun leikskóla til foreldra. Miðað við tilmæli í lögum og 

aðalnámskrá er eðlilegt að leikskólar nýti sér nútímatækni í foreldrasamstarfi en hafa þarf í 

huga hvaða ímynd þeir gefa af sér í gegnum þær upplýsingar og ljósmyndir sem birtast á 

netinu. Meðvituð stefna sem allir starfsmenn leikskólans koma að því að setja um 

ljósmyndun, bæði myndatökuna sjálfa og hvaða myndir birtast, gæti verið gríðarlega hjálpleg 

en hún þyrfti að vera unnin á heiðarlegan hátt og kynnt foreldrum. Enn sem komið er hafa þó 

fáir leikskólar hér á landi myndað sér slíka stefnu.  
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4. Uppeldisfræðilegar skráningar 

4.1 Hvað er uppeldisfræðileg skráning? 

Í kaflanum hér á undan var fjallað um ágæti þess að nota ljósmyndun til þess að gera starf 

leikskólans sýnilegt foreldrum. Ein aðferð sem ekki var minnst á þar sem hægt er að nota í 

þessum tilgangi er uppeldisfræðileg skráning, en hún hefur reyndar fleiri kosti til að bera en 

að sýna hvað fer fram í leikskólum þó að kynning og sýnileiki skráninga sé lykilatriði. 

Uppeldisfræðilegar skráningar er hægt að notast við í öllu leikskólastarfi óháð hugmyndafræði 

en þar sem að aðferðin hefur einna helst verið þróuð í leikskólum sem starfa í anda Reggio 

Emilia verður hér á eftir fyrst og fremst leitað á náðir þeirrar þróunarvinnu.  

Skráning gagna hefur verið þekkt sem aðferð til þess að sanna ákveðnar staðreyndir eða 

tilgátur frá því að vísindaleg hugsun og aðferð komu til sögunnar og tengist því einnig að 

farið var að líta á þekkingu sem hlutlægt fyrirbæri sem hægt væri að sýna fram á. Hugtakið 

sjálft getur því verið býsna víðfeðmt en Carla Rinaldi, sem er ein af helstu 

hugmyndafræðingum Reggio Emilia aðferðarinnar og hefur fjallað talsvart um 

uppeldisfræðilegar skráningar, hefur bent á að í samhengi við uppeldisfræði eigi hugtakið við 

það að kryfja hlutina eftirá og meta (Rinaldi, 1995: 62).  

 Uppeldisfræðileg skráning er fyrst og fremst tæki til þess að skilja ferlið sem á sér stað 

þegar barn öðlast nýja þekkingu. Það er ekki gert á meðan þetta ferli á sér stað heldur er sá 

tími notaður til þess að fylgjast með og skrá. Skrásetningin sjálf á að vera eins hlutlaus og 

hægt er og ekki að beina því sem á sér stað í ákveðnar áttir samkvæmt því sem Rinaldi segir. 

Þegar skráningu er lokið eru gögnin krufin til mergjar, túlkuð, sundurliðuð og svo túlkuð aftur 

þar til að leiðin sem barnið fór í þekkingarleit sinni er orðin ljós. Það er þekkingarleitin sjálf, 

en ekki niðurstaðan sem hún skilar barninu, sem er aðalatriðið (Rinaldi, 1995: 63).  

 Það er mikilvægt að gera greinarmun á uppeldisfræðilegri skráningu og þroskamati og 

ýmis konar greiningum á þroska og stöðu barna innan aldurshóps. Þegar slíkum aðferðum er 

beitt er lagt af stað með ákveðin föst viðmið sem fengin eru úr rannsóknum í þroskasálfræði 

og miðast við að við ákveðin aldur eigi börn að hafa náð ákveðinni færni á tilteknu sviði. 

Þannig er hægt að segja að slíkar greiningar miði að því að meta hvort að börn hafi náð 

tilteknu markmiði eða þroska en uppeldisfræðileg skráning snýst um að skilja hvað gerist hjá 

börnum í námsferlinu og að sjá hvað þau eru fær um án þess að miða við aðra en þau sjálf 

(Dahlberg, Moss og Pence, 1999: 146). Hér á eftir verður hugtakið skráning notað sem 

samheiti fyrir uppeldisfræðilegar skárningar.  
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4.2 Framkvæmd skráningar 

Skráning getur átt sér stað í öllu starfi barna og fullorðinna í leikskóla. Hún getur bæði verið 

fyrirfram ákveðin t.d. þegar fylgst er með börnum við ákveðið verkefni eða í t.d. 

matmálstímum og hún getur átt sér stað algjörlega upp úr þurru þegar kennari tekur eftir 

einhverju sem vekur athygli hans. Það eru engin takmörk fyrir því hvað er hægt að skrá. Í 

nánast öllu sem börn aðhafast á einum degi í leikskóla er hægt að finna tækifæri til skráninga. 

 Ferli skráningarinnar er tvíþætt. Annars vegar er um að ræða gagnaöflun og hins vegar 

úrvinnslu. Þessi tvö atriði verða ekki aðskilin. Það er ekki nóg að safna bara gögnum, skrifa 

niður eða taka myndir, heldur þarf að vinna úr þeim og kryfja þau til mergjar og túlka eins og 

Carla Rinaldi sagði og áður var vitnað til, ef það fyrra er einungis gert, má líkja því við 

uppeldisfæðilegar glósur en ekki „rannsókn“,.  

 Gagnaöflunin sjálf getur farið fram á margvíslegan hátt. Hún getur verið skrifleg, með 

hljóð- eða myndbandsupptökum, verk sem barnanna sjálfra sem þau hafa unnið t.d. í 

listasmiðjum geta verið skoðuð og ljósmyndir eru algeng skráningargögn. Gögnin þurfa að 

vera þannig úr garði gerð að auðvelt sé að vinna úr þeim (Dahlberg o.fl. 1999: 148).  

 Þegar gagnaöflun er lokið hefst úrvinnslan, ígrundunin. Hana getur viðkomandi 

kennari unnið einn en einnig er hægt að virkja fjöldan allan af öðrum aðilum til þess að fá 

fleiri sjónarmið og dýpka þannig niðurstöðuna. Reyndar er sérstaklega mælt með því. 

Kennarinn getur fengið aðra kennara og fagaðila til þess að fá þeirra sérfræðisýn á 

skráninguna, foreldra til þess að fá þeirra sérfræðiþekkingu á eigin börnum og einnig til þess 

að gera þá að þátttakendum í starfi leikskólans og veita þeim innsýn og stjórnmálamenn og 

aðrar lykilpersónur í samfélagi leikskólans til þess að opna fyrir þeim heim leikskólans og að 

auka þátttöku hans í samfélaginu. Og síðast en ekki síst getur kennarinn skoðað skráninguna 

með börnunum og fengið þeirra skoðanir á því hvað hafi farið fram (Dahlberg o.fl. 1999: 

148).  

4.3 Sjónarhorn kennarans 

Skráningar eru ekki lausar við áhrif frá þeim sem þær framkvæma frekar en aðrar 

skrásetningar. Kennarar geta horft á sömu athöfnina frá mjög ólíkum sjónarhornum. Julianne 

P. Wurm gefur gott dæmi í bók sinni Working in the Reggio Way (2005). Þar segir hún frá því 

þegar kennari sem hún vann með hafði áhuga á því að fylgjast með börnum vinna með tölvu. 

Þau fengu að leika sér með einfalt teikniforrit og Wurm segir að þrátt fyrir að augljóst 

sjónarhorn fyrir skráningu væri að skoða myndirnar sem börnin gerðu og hvernig þau gerðu 
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þær hafi henni fundist athyglistvert að kennarinn hafi fylgst með allt öðrum hlut. Mörg börnin 

voru að vinna í tölvu í fyrsta skipti og kennarinn ákvað að fylgjast með því hvernig þau 

nálguðust hana, hvort þau væru fús og óhrædd við að prófa sig áfram eða drægju sig til baka 

og fylgdust með. Þetta dæmi sýnir líka af hverju gott er að fá innsýn annara þegar unnið er úr 

skráningargögnum.  

 Uppeldisfræðilegar skráningar eru því aldrei hlutlausar. En í stað þess að líta á það 

sem neikvæðan hlut sem þarf að forðast er hægt að nýta sér þessa staðreynd til þess að reyna 

að átta sig á því hvernig áhrif kennarans koma fram í skráningarferlinu. Það sem skiptir máli 

er að börnin og það sem þau gera séu ekki skilgreind útfrá fyrirfram ákveðnum viðmiðum 

(Dahlberg o.fl. 1999: 154-155).  

 Leikskólakennarar sem eru meðvitaðir um eigin áhrif á skráningar geta nýtt sér þessi 

áhrif til að þróa sig áfram í starfi. Þeir geta lært af því sem þeir sjá þegar þeir leyfa þessum 

áhrifum að koma fram í skráningum og þegar þeir eru orðnir mjög meðvitaðir um þau geta 

þeir farið að vinna eftir öðrum fyrirfram ákveðnum sjónarhornum og áhrifum þegar þeir gera 

skráningar.  

 Í dæmi Wurm sést líka hvernig ólíkir kennarar geta unnið saman. Með því að leggja 

saman sjónarhornin tvö sem kennararnir höfðu væri hægt að gera ótalmarga hluti. T.d. að bera 

saman hvort að þeir sem að væru óhræddir við að prófa sig áfram ynnu öðruvísi með forritið 

sjálft og hvort að útkoman væri öðruvísi hjá þeim en hjá börnunum sem voru óörugg. 

Leikskólakennarar eru eins ólíkir og þeir eru margir, hvert og eitt sjónarhorn getur gefið 

tækifæri fyrir leikskólann og kennara hans að þróa sig áfram í starfinu. Þá skiptir máli að 

kennarar séu meðvitaðir um áhrif eigin skoðana, gilda og áhuga á störf sín. 

4.4 Ljósmyndir og skráningar 

Ljósmyndun er mjög algeng í uppeldisfræðilegum skráningum. Ljósmyndir hafa ákveðna 

kosti sem nýtast mjög vel í skráningum. Með þeim er hægt að sýna nokkuð nákvæmlega 

hvernig ákveðin athöfn fór fram og er þá oft mjög gott að láta myndavélar takar margar 

myndir í röð (Dahlberg o.fl. 1999: 148 - 155, Guðrún Alda Harðardóttir, 2001). 

 Stafræn ljósmyndun býður auk þess upp á mikla möguleika við úrvinnslu og 

framsetningu skráninga. Það er mjög auðvelt að breyta myndum, t.d. að skera þær til þannig 

að ákveðin atriði sem skipta máli fyrir sjónarhorn sem kennari vill skoða séu aðalatriðið. Þá 

auðvelda þær einnig samvinnu kennara við aðra, jafnvel einstaklinga sem staddir eru í öðrum 

löndum.  
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 Möguleikarnir sem ljósmyndun býður upp á við framsetningu gagna er einnig 

veigamikið atriði sem kennarar nýta sér í uppeldisfræðilegum skráningum. Þær eru, eins og 

fram kom í 2. kafla, mjög góðar til þess að gera starfið sýnilegt og segja oft meira en hægt er 

að gera t.d. með skriflegum skráningum nema að þær séu mjög langar og ítarlegar. En texti og 

ljósmyndir geta saman skapað mjög góðar skráningar. Samspilið þar á milli getur skapað 

sterka heild sem gefur þeim auknar víddir við það sem texti og ljósmyndir geta áorkað í 

sitthvoru lagi.  

 En það er ekki sama hvernig ljósmyndir eru notaðar. Sá sem tekur myndir þarf að hafa 

í huga bæði að fanga það sem skráningin á við en einnig að myndirnar séu tæknilega góðar. 

Fagurfræði skráninga skiptir máli og því verður að standa vel að þeim og sá sem tekur 

myndirnar verður að vera meðvitaður um að hans hlutverk er ekki bara að fanga athöfn á 

filmu heldur líka að myndirnar sómi sér í skráningum sem birtast opinberlega (Kristín 

Dýrfjörð, 2009). 

 Til þess að skráningarnar skili hlutverki sínu verða þær að vekja athygli þess sem 

ígrundar þær og skoðar. Vanda verður til verka við ljósmyndun, textagerð og síðast en ekki 

síst framsetningu skráninga. Það er ekki nóg að taka bara mikið af myndum og skrifa mikinn 

texta og setja saman í skjal. Það verður að vera ljóst hvað það er sem verið er að skrá og allt 

efni sem ekki skiptir máli fyrir viðfangsefnið dreifir athyglinni og þvælist fyrir. Ef að ekki er 

vandað til verka í ljósmynduninni er hætta á því að það fari of langur tími í að lesa úr því 

hvaða atriði sjást raunverulega á myndunum í stað þess að lesið sé í merkingu þess sem sést 

(Rinaldi, 1995: ).  

 Fagurfræðin skiptir máli vegna þess að það er skemmtilegra að vinna með fallegar 

skráningar, ímyndin sem fólk fær af leikskólanum við að skoða skráningarnar verður líklega 

betri ef að vandað er til verka og svo má heldur ekki gleyma því að fagurfræðin er markmið í 

sjálfri sér.  
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5. Ljósmyndun í leikskólum – hvað er sýnt og hvernig 

5.1 Áhrif ljósmyndarans 

Hver eru áhrif ljósmyndarans á það sem sá sem nýtur afurðar hans upplifir? Getur 

ljósmyndarinn mótað skoðanir og álit annara með þeim ákvörðunum sem hann tekur við 

myndatökuna?  

Það sem gerist þegar ljósmynd er tekin er að birtunni frá því sem fyrir linsuna ber er 

safnað saman. Þar af leiðir að það sem sést á myndinni var til staðar á þeim tíma sem hún var 

tekin (hér er gert ráð fyrir því að engu hafi verið bætt inn á myndina eftirá t.d. í 

myndvinnsluforriti). Og sé litið á myndir t.d. úr leikskólum án félags- og menningarlegs 

samhengis sýna þær ekkert annað en börn að leik eða við aðra iðju. En séu þær skoðaðar í 

samhengi við menningu og félagslegt umhverfi leikskólans koma í ljós ákveðin norm og aðrir 

hlutir sem hægt er að læra mikið af. Merkingin felst í því að þekkja samhengið sem myndirnar 

eru teknar í. Það er það sem leikskólakennarar geta gert og gera, t.d. í gegnum 

uppeldisfræðilegar skráningar. Það sem kemur fram þegar myndir eru „lesnar“ á þennan hátt 

væri erfitt að koma orðum að. Þetta er einn helsti kostur ljósmynda í starfi leikskóla (Harper, 

2003: 182-183). 

 En ljósmyndarinn tekur eins og áður hefur komið fram margar ákvarðanir sem skipta 

máli um hvernig myndirnar birtast. Hann rammar inn myndefnið, velur hvaða aðdrátt hann 

notar, hvort að hann notar hraðan lokuhraða til að frysta algjörlega hreyfingar eða hægari til 

þess að leyfa hreyfingu í myndinni t.a.m. Allar þær ákvarðanir sem ljósmyndarinn tekur í 

myndatökunni hafa áhrif á hughrifin og upplýsingarnar sem myndi gefur (Harper, 2003: 183) 

 Í skráningu sem átti að sýna samvinnu og vináttu tveggja barna á leikskóla þar sem ég 

var staddur tók ég ákvarðanir við myndatökuna sem ýttu undir það að þeir sem að skoðuðu 

myndirnar tækju helst eftir þessum atriðum. Ég ákvað að láta börnin tvö og verkið sem þau 

voru að vinna að fylla út í sem allra mest af myndrammanum þannig að lítið væri annað á 

myndinni sem truflaði. Þar sem að ég var ekki með aðdráttarlinsu á vélinni sem ég notaði 

þurfti ég að færa mig til til þess að ná sjónarhorninu sem ég vildi. Ég ákvað að vera í sömu 

hæð og börnin til þess að sá sem skoðaði myndina fengi frekar þá tilfinningu að hann væri 

inni í heimi barnanna í stað þess að taka myndirnar ofanfrá þannig að horft væri inn til þeirra. 

Að lokum valdi ég að nýta birtu sem stafaði af stórum glugga til að lýsa myndina í stað 

inniljósa eða flass og fékk þannig mjög mjúka birtu. Allar þessar ákvarðanir sem ég tók höfðu 

áhrif á það hvernig myndirnar birtust þeim sem skoðuðu þær. Ég reyndi að ýta undir hluti sem 
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voru til staðar í því sem ég var að skrásetja en hefði ég ekki verið meðvitaður um alla þessa 

hætti hefði verið hætta á því að allt önnur hughrif hefðu verið til staðar í myndunum. 

 Þess vegna skiptir máli að þeir sem taka myndir í leikskólum í þeim tilgangi að nýta 

þær til rannsókna eða íhugunar í leikskólastarfi kunni á myndavélar og hafi í huga að það 

hvernig þeir taki myndina geti haft áhrif á það hvernig það sem kemur fram á henni er túlkað 

(Harper, 2003: 183).  

5.2 Hvað segja myndirnar sem við tökum og birtum? 

Eins og áður hefur verið minnst á geta ljósmyndir og það hvaða ljósmyndir ákveðið er að birta 

gefið „skakka“ mynd af viðfangsefninu. Þetta er eitthvað sem þeir sem stunda ljósmyndun í 

leikskólum verða alltaf að hafa í huga. Fyrirsögnin á kaflanum er eitthvað sem ætti alltaf að 

vera haft að leiðarljósi í ljósmyndun í leikskólum: hvað segja myndirnar sem við tökum og 

birtum um starfið í leikskólanum, börnin í honum og afstöðu okkar til þeirra og okkur sjálf 

(Dahlberg o.fl. 1999: 1; Kristín Dýrfjörð, 2009).  

 Það er líklegt að hjá þeim sem ekki hugsar neitt um ofangreind atriði birtist hans eigin 

hugmyndir um starf leikskólans, hvað er mikilvægt í því og hvað ekki þegar hann tekur og 

birtir myndir úr leikskólastarfinu. Þó að persónuleg sýn sé alltaf hluti af ljósmyndun þá verður 

að hafa í huga að ekki er víst að þeir sem skoði myndirnar, foreldrar og aðrir, upplifi starfið í 

gegnum þær í samræmi við stefnu leikskólans eða þær upplýsingar sem koma frá börnum 

þeirra um starfið.   

5.3 Siðferðileg álitamál 
Varðandi siðferðisleg álitamál er hægt að líta að einhverju leyti til aðferðarfræði 

félagsfræðinnar. Eitt af lykilatriðunum í henni er að sá sem rannsakar, í þessu tilfelli eru það 

þeir sem nýta sér ljósmyndun í leikskólastarfinu, þarf að hafa í huga jafnvægi á milli þess að 

þróa áfram þekkingu og þess að varðveita virðingu og sjálfsálit þess sem rannsakaður er 

(Neuman, 2003: 143). Í leikskólum þýðir þetta að sá sem ljósmyndar verður að hafa í huga 

hvort að hann er að taka myndir af börnum sem gera lítið úr þeim eða sýna þau við aðstæður 

sem að fullorðnir, t.d. ljósmyndarinn sjálfur, myndi ekki vilja láta mynda sig við. Einnig gefur 

það augaleið að þegar barn vill ekki láta mynda sig þá ber að virða þá afstöðu. Í því tilliti er 

t.d. hægt að vísa til 12. greinar Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna sem kveður á um að 

börnum skuli tryggður réttur til að láta í ljós skoðanir sínar og að tekið sé tillit til þeirra 

(Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna, 1989). James, Jenks og Prout (1998: 169 -172) benda á 

tvö sjónarmið um rannsóknir sem tengjast börnum, annarsvegar það að barnið er álitið virkur 
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þátttakandi í mótun eigin lífs og hinsvegar að litið er á bernskuna sem æviskeið, sem hægt sé 

að rannsaka sem slíkt oft með áherslum sálarfræðinnar. Í þessari ritgerð er sjónamið hins virka 

barns valið. Það er í þeim anda sem að  ljósmyndarinn þarf og á að vera meðvitaður um 

valdajafnvægið á milli sín og barnanna. Hann á að bera hagsmuni barnanna sem í umsjá hans 

eru fyrir brjósti. Þau bera til hans traust og það sem hann gerir með ljósmyndun, og er þar átt 

við bæði ljósmyndun sem slíka og þá vinnu og rannsóknir sem ljósmyndirnar gefa af sér, má 

ekki bregðast því trausti (Neuman, 2003: 144-145).  

Upplýst samþykki er líka stórt atriði og er ein af grundvallarkröfum sem gerðar eru í 

rannsóknum af því tagi sem viðkemur leikskólum (Neuman, 2003: 145). Í leikskólum er 

yfirleitt um að ræða það að foreldrum er boðið að skrifa upp á leyfi um að börn þeirra séu 

ljósmynduð og að myndir séu notaðar í starfi leikskólans. Inni í því felst oftast að leyfð er 

opinber birting á myndum og að þær séu notaðar í skráningar og aðra vinnu sem gæti fallið 

undir rannsóknir og þróunarstarf. Þeir sem stunda ljósmyndun á leikskólum verða að vera 

meðvitaðir um það hvort að leyfi hafi fengist frá foreldrum allra barna (Bird, 2007:133). 

5.4 Tæknileg atriði  

Hér á undan var fjallað um atriði sem gott er að hafa í huga í ljósmyndun í leikskólum útfrá 

því hvernig best sé hægt að koma hugmyndafræði og daglegu starfi leikskólans til skila í 

myndum. En til þess að ljósmyndir nýtist sem best þurfa þær að vel úr garði gerðar. Það er 

óraunhæft að ætlast til þess að allir sem taka myndir í leikskólum séu frábærir ljósmyndarar 

en flestir geta lært að taka nothæfar myndir. Hér verður farið í gegnum nokkur atriði sem gott 

er að hafa í huga við myndatöku. Þau atriði sem fjallað er um hér á eftir byggja á m..a. á 

umfjöllun Barnbaum ( 2010) um atriði sem vert er að hafa í huga við ljósmyndun sem form 

tjáningar, og hvernig hægt er að túlka og útleggja hugmyndir hans við ljósmyndun í 

leikskólum sem og því sem fjallað hefur verið um hér að framan. Einnig er stuðst við 

umfjöllun um grundvallaratriði í ljósmyndun af fræðsluvefnum About.com sem Lis Masoner 

(e.d) tók saman. 

Sjónarhorn - Það fyrsta sem skal nefnt er hvaða sjónarhorn ljósmyndarinn velur sér 

og hvað hann hefur inni í myndrammanum. Þegar börn eru ljósmynduð er gott að 

miðað við að vera í nokkurn vegin sömu hæð og þau. Þegar börn eru ljósmynduð 

ofanfrá er erfiðara að sjá hvað þau eru að gera og einnig sjást svipbrigði þeirra síður. 

Sé ljósmyndarinn í sömu hæð og börnin á hann miklu betri möguleika á því að ná 

góðum myndum af þeim þar sem bæði sést hvað þau gera og einnig hvaða tilfinningar 

þau sýna á meðan.  
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Staðsetning - Áður hefur komið fram að gott er að ljósmyndarinn trufli börnin sem 

minnst þegar hann er að mynda þau. Það getur hann gert t.d. með því að láta lítið fyrir 

sér fara en einnig er hægt að nota aðdrátt (e. zoom). Flestar vasamyndavélar í dag 

bjóða upp á ágætan aðdrátt en gott er að hafa í huga að alla jafna þarf meiri birtu ef 

mikill aðdráttur er notaður þar sem að meiri líkur eru á því að taka þarf myndirnar á 

meiri hraða vegna þess að áhrif hristings verða meiri eftir því sem aðdrátturinn eykst.  

Myndflötur - Best er að hafa sem minnst annað á myndinni en hið eiginlega 

myndefni. Ef að myndefnið er það hvernig barn sem situr með öðrum börnum á gólfi 

heldur á leikfangi er óþarfi að hafa hin börnin með á myndinni. Barnið á helst að fylla 

út í myndrammann og sem minnst af öðru á að vera þar annað. 

Kropp - Stundum verður þó ekki komist hjá því að hafa annað en myndefnið með á 

mynd. Þá getur verið gott ráð að klippa (e. crop) myndina til. Það sem þá er í raun gert 

er að flötur úr myndinni er valinn og öllu öðru hent í burtu. Þetta er nokkuð einfalt að 

gera og lang flest forrit sem hægt er að vinna með myndir í bjóða upp á þennan 

möguleika, bæði myndvinnsluforrit og forrit eins og Microsoft Word og Powerpoint.  

Upplausn - Eitt ber þó að hafa í huga þegar myndir eru klipptar til og það er 

upplausnin sem myndirnar eru teknar í. Ef mikið er klippt úr mynd sem er ekki í hárri 

upplausn getur myndin sem eftir stendur orðið óskýr. Það er vegna þess að upplausnin 

er bundin við flatarmál myndarinnar sem kemur úr myndavélinni. Því meira sem 

klippt er af flatarmálinu því minna verður eftir af því. Hægt er að stilla hversu mikla 

upplausn myndavélar taka myndir í og í dag er algengt að hæsta mögulega upplausn á 

vasamyndavélum sé frá 8 og upp í 12 megapixlar. Myndir í svo hárri upplausn taka þó 

meira pláss á minniskortum og hörðum diskum en þær minni svo að gott getur verið 

að finna einhverja málamiðlun ef að klippimöguleikinn er mikið notaður. 

Myndvinnsla - Einföld myndvinnsluforrit eru mjög handhæg þegar kemur að því að 

laga galla á myndum sem geta verið mikil lýti þrátt fyrir að vera ekki stórir. Rauður 

blettir í augum vegna flassnotkunar eru mjög algengur galli á myndum. Svo algengur 

að í flestum myndvinnsluforritum er nú búið að byggja inn flýtiaðferðir til þess að laga 

hann. Mörg forrit bjóða líka upp á sjálfvirkar leiðréttingar á litum, skerpuaukningu og 

annað sem gott er að hafa í bakhöndinni við að laga myndir eða gera góða mynd betri.  

5.5 Framsetning mynda á heimasíðum 

Líklegt hlýtur að teljast að flestir leikskólar á Íslandi séu með heimasíður og að þeir nota þær 

upp að einhverju marki til þess að setja þar fram myndir úr starfinu. Fyrr í ritgerðinni hefur 
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verið farið yfir nokkur atriði sem gott er að hafa í huga varðandi birtingu mynda en það eru 

nokkur í viðbót sem hægt er að skoða.  

 Eitt er það að skoða vel þær myndir sem hafa verið teknar í hvert skipti og skoða 

gæðin á þeim, bæði varðandi tæknileg atriði og einnig hvað myndirnar sýna. Mikið af 

slæmum myndum sem sýna lítið áhugavert getur gefið til kynna að ekki sé vandað mikið til 

verka við ljósmyndun á viðkomandi leikskóla. Sama gildir um það að birta „flóð“ af myndum 

af sömu hlutunum. Það er góð regla að birta aldrei allar myndir sem teknar eru við sama 

tækifærið nema að þær séu þeim mun færri. Það er mjög ólíklegt að allar myndirnar séu góðar 

og að þær séu allar nauðsynlegar til þess að koma því á framfæri sem ætlast er til.  

 Gott er að minnka allar myndir sem birtar eru á netinu. Birting á netinu krefst þess 

ekki að myndir séu í hæstu mögulegu upplausn þar sem þær birtast yfirleitt alltaf minni hvort 

sem er. Gott viðmið er að myndir séu ekki lengri en 5-700 pixlar á stærri kanntinn. Þannig 

taka myndirnar einnig minna pláss á þeim vefþjónum þar sem þær eru geymdar á og 

myndasíðurnar eru fljótari að hlaðast upp  (Masoner, e.d).  

 Eins og áður sagði er þessi listi langt í frá tæmandi. Fleiri atriði og ítarlegri útlistanir er 

að finna á kennsluvefnum sem er hinn hlutinn af þessu lokaverkefni. Þar er einnig að finna 

ljósmyndir sem eiga að sýna betur hvað við er átt. 
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6. Kennsluvefur 
Við val á viðfangsefni fyrir lokaverkefnið til B.ed gráðu vildi sá sem þetta skrifar velja 

eitthvað sem hægt væri að hagnýta í starfi leikskóla. Þegar ákveðið hafði verið að fjalla um 

ljósmyndun í leikskólum kviknaði sú hugmynd að gera bækling eða lítið kennslurit um efnið 

sem hluta af verkefninu. En eftir nánari skoðun varð kennsluvefur fyrir valinu. Ástæðan fyrir 

því var ekki síst sú að hann myndi nýtast fleirum þar sem að allir sem hafa aðgang að netinu 

geta nálgast hann. Jafnframt er auðvelt að halda honum við og í framtíðinni bæta efni á hann. 

Vefur er flestum aðgengilegur og starfsfólk getur auðveldlega farið fram og til baka, skoðað 

það sem brennur á viðkomandi á hverjum tíma. Einnig er sú útfærsla einfaldari en að gera 

prentað kennslurit.  

 Lítið hefur verið fjallað um ljósmyndun í leikskólum útfrá ljósmynduninni sjálfri hér á 

landi. Það efni sem er til er fyrst og fremst skrifað útfrá fræði- og faglegum tengingum við 

uppeldisfræðilegar skráningar. Þörfin fyrir umfjöllun og leiðbeiningar um ljósmyndunina 

sjálfa er til staðar miðað við þau viðbrögð sem hugmyndin um kennsluvef hefur fengið.Það 

litla sem starfsfólk leikskóla hefur aðgang að eru vefir einstakra leikskóla og vefur SARE (sjá 

Kristín Dýrfjörð, 2009 á http://www.sare.is/hugmynd/skraningar/ljosmyndaskraning/) sem eru 

samtök áhugafólks um starfs í anda Reggio Emilia en þar eru skráningar m.a. byggðar á 

ljósmyndun taldar mikilvægt tæki til að þróa starfið. Markmið kennsluvefsins eru að leiða 

starfsfólk leikskóla á fremur auðvelda hátt í gegn um ferla og hugmyndir sem tengjast 

ljósmyndun.  

 Umfjöllunarefni kennsluvefsins byggist að hluta til á því sem hér hefur verið fjallað 

um. Hann skiptist í sex hluta sem eru: 

1. Af hverju ljósmyndun í leikskóla. Þar er stiklað á stóru úr köflum tvö og þrjú úr 

fræðilega hluta verkefnisins. T.a.m. er þar bent á að ljósmyndir nýtist vel til þess að 

gera starf leikskóla sýnilegt auk þess sem að myndræn framsetning vekji mikla athygli 

ef vandað er til verka. 

2. Myndefni. Þar er fjallað um það hvað í starfi leikskóla er gott myndefni. Bent er á að 

í fljótu bragði sé það allt í starfi leikskólana og varað er við því að myndavélar séu 

bara teknar upp þegar eitthvað sérstakt stendur til. Að myndavél sé í raun hluti af 

daglegum verkfærum leikskólakennara. 

3. Myndavélin sjálf. Þar er fjallað um myndavélar sem tæki og farið yfir helstu 

stillingar og möguleika sem í boði eru. Margt starfsfólk og leikskólar eiga myndavélar 

en hafa oft ekki hugmynd um þá miklu möguleika sem felast í jafnvel ódýrum 
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myndavélum. Á vefnum er bent á að í ljósmyndun skiptir ljósmyndarinn meira máli en 

tækið sem hann hefur í höndunum. Farið er yfir helstu stillingar sem gott er að kunna 

á, t.d. fókus, aðdrátt (zoom) og ISO stillingar. Einnig er fjallað um minniskort og 

minniskortalesarar eru kynntir til sögunnar sem valkostur við USB-snúrur.  

4. Myndataka. Hér er skoða hvaða sjónarhorn eru hentug og annað sem hafa þarf í 

huga við myndatökuna sjálfa. Bent er á að þegar teknar eru myndir af börnum skiptir 

miklu máli að sjónarhornið sé „rétt“ og að myndirnar líti út fyrir að vera teknar inni í 

heimi barnanna en ekki utanfrá eða ofanfrá eins og algengt er. Í þessum hluta er einnig 

fjallað um uppstilltar myndir og myndir sem sína ferli, hvernig taka eigi myndir af 

börnum á hreyfingu og fleira. 

5. Myndvinnsla. Nokkur myndvinnsluforrit kynnt til sögunnar og farið yfir helstu 

breytingar sem gott er að geta gert á myndum í leikskólaljósmyndun. Forritin sem 

kynnt eru öll fáanleg ókeypis af netinu og sum þeirra teljast vera opin hugbúnaður. 

Sýnt er hvernig laga megi rauð augu vegna flassnotkunar á ljósmyndun, klippingu 

(crop) mynda og fleiri grunn atriði í myndvinnslu.  

6. Myndir á heimasíður. Umfjöllun um hvernig best er að haga því hvernig myndir eru 

settar inn á heimasíður leikskóla. Fjallað er umþá mynd sem leikskólinn dregur upp af 

sjálfum sér með myndum og myndbirtingum og athygli vakin á því að best sé að 

meðvituð stefna sé tekin í þeim málum. Einnig er farið yfir tæknilegar útfærslur eins 

og stærð mynda sem settar eru á heimasíður og fjölda þeirra. 

 

 Til að byggja upp vefinn með myndadæmum og til þess að sýna hvað við væri átt í 

umfjölluninni lá það strax fyrir að nota yrði ljósmyndir úr leikskólastarfi. Með tilliti til 

siðferðislegra álitamála, sem fjallað var um hér framar, var ákveðið að útbúa leyfisbréf til 

foreldra barna á deild leikskólans þar sem sá sem þetta skrifar starfar þar sem útskýrt var hvað 

fælist í verkefninu. Allir foreldrarnir gáfu leyfi sitt fyrir birtingu mynda af börnum sínum á 

kennsluvefnum. Auk mynda úr starfi leikskólans voru teknar myndir af myndavélum, 

minniskortun og öðrum hlutum. 

  Í stað þess að kaupa lén og setja upp sérstakt heimasvæði á netinu var ákveðið að 

notast við Wikispaces-vefsvæði. Þar er boðið upp á endurgjaldslaus vefsvæði sem m.a. eru 

ætluð til kennara og annara sem fást við menntun og menntunarfræði. Wikispaces vefirnir eru 

einfaldir og hægt er að velja um nokkrar einfaldar hannanir á þeim. Einfalt og stílhreint útlit 

hentar kennsluvefjum vel þar sem að þá er auðvelt og einfalt að finna umfjöllun um það efni 

sem leitað er eftir.  
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 Þar sem að tilgangurinn með kennsluvefnum var ekki síst að búa til hagnýtt efni 

stendur til að hann verði opin öllum og að honum verið haldið við í framtíðinni. Þá mun hann 

mögulega fá eigið vefsvæði en fyrir þetta verkefni er hægt að finna hann á slóðinni 

http://egillo.wikispaces.com/. 
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7. Umræða um gildi ljósmyndunar í leikskólastarfi  
 

Það er ekki til nein töfraformúla um það hvernig eigi að gefa algjörlega rétta mynd af starfi í 

leikskólum í gegnum ljósmyndir, enda er ekki einu sinni öruggt að allir starfsmenn 

leikskólans séu fullkomlega sammála um hvernig hún eigi að vera. Hér að framan hefur verið 

farið yfir sögu ljósmyndunar og hvernig ljósmyndun hefur náð þeirri stöðu að verða 

almenningseign (Lucas og Go, 2009; Masoner, e.d). Fjallað hefur verið um skráningar og 

siðferðileg álitamál sem tengjast m.a. ljósmyndun (Dahlberg o.fl. 1999; Kristín Dýrfjörð, 

2009; Neuman, 2003; Rinaldi, 1995). Hér á eftir er ætlunin að draga saman og setja fram 

hugmyndir höfundar um ljósmyndun, tengja við reynslu hans af því að nota ljósmyndavélina 

sem verkfæri í starfi. Kaflinn byggir því að mestu á persónulegri reynslu og hugmyndum og 

vangaveltum höfundar um ljósmyndun í leikskólastarfi, Það eru þó nokkur atriði sem hægt er 

að hafa í huga um það hvernig börnin í leikskólanum birtast á myndunum. 

 Það fyrsta sem ber að hafa í huga er það hvort að stefna leikskólans birtist á 

myndunum eða hvort að þær gefi jafnvel til kynna að henni sé ekki vel fylgt, hvort sem sú er 

raunin eða ekki. Ef við tökum dæmi af leikskóla þar sem áhersla væri á tónlistarstarf og opinn 

efnivið en meirihluti mynda sem birtust væru af börnum að mála og leika sér með plastdýr þá 

væri erfitt fyrir þann sem ekki þekkti til að átta sig á því hvernig áherslur leikskólans birtust í 

starfinu.  

Það vill oft brenna við að myndavélar séu einungis teknar upp í leikskólum þegar 

eitthvað sérstakt stendur til eða í ákveðnum föstum liðum í starfinu eins og tónlistar- eða 

hreyfitímum og þegar farið er í vettvangsferðir. Þó að vissulega sé ærið tilefni til myndatöku 

við þessi tækifæri þá má ekki gleyma því að taka líka og birta myndir úr því hversdagslega í 

leikskólanum, leik barnanna úti og inni og í matartímum t.d. myndir úr hinu daglega starfi 

gefa góða innsýn fyrir foreldra í það hvað börnin viðhafast á hverjum degi og þær gefa 

kennurum tækifæri til þess að skoða greina og skoða starfið út frá því sem kemur fram á 

myndunum. Fæstar af myndunum á kennsluvefnum eru t.a.m. teknar við sérstök tækifæri. Þær 

eru fyrst ot fremst teknar í daglegu starfi á leikskólanum og gefa því ágætis mynd af því hvað 

hægt er að finna mikið af myndefni í hvunndeginum á leikskólum. 

Fjölbreytni er einnig af hinu góða. Ef mikið af myndum eru teknar af börnum að gera 

sömu hlutina getur tvennt gerst. Annars vegar getur getur það gefið til kynna að vægi þess 

sem börnin eru að gera sé óeðlilega mikið í leikskólastarfinu og hins vegar að þeir sem skoði 

myndirnar fái á endanum leið á því vegna einhæfni. Sérstaklega er þetta óheppilegt ef að það 
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vill svo til að hluturinn sem börnin fást við er eitthvað sem er ekki stór þáttur af starfinu. Við 

getum nefnt sem dæmi leik barna með jarðleir. Ákveðnum kennara gæti þótt hann mjög 

áhugavert viðfangsefni og tekið og birt myndir af börnunum að vinna með hann þrátt fyrir að 

slíkt væri aðeins gert tvisvar til þrisvar sinnum í mánuði eða janfvel sjaldnar. Ef hann væri 

ekki þeim mun duglegri að mynda börnin við aðrar athafnir gæfu myndirnar skekkta mynd af 

vægi leirsins í því sem börnin gera í leikskólanum. Hinsvegar gæti auðvitað fylgt með texti 

sem skýrði hvers vegna verið væri að sýna leirinn. Til dæmis út frá því hvernig börn nálgast 

efnivið sem þau þekkja ekki, eða hvernig þau eru að höndla leirinn eða verkfæri þeim tengt.  

Þegar teknar eru myndir af börnunum er líka gott að hafa í huga hvað þau eru að gera 

á myndunum og hvort það endurspeglar það sem þau gera alla jafna. Þegar vefir leikskóla eru 

skoðaðir sést að stundum gætir ákveðinnar tilhneigingar til þess að taka mikið af myndum af 

börnum sitjandi við borð, jafnvel að vinna að einhverju verkefni sem kennari hefur sett fyrir, 

en minna af myndum af börnum í frjálsum leik á gólfi eða annarstaðar þar sem þau geta 

komið sér fyrir. Í flestum tilfellum er þessu í rauninni öfugt farið, þ.e. börn verja meiri tíma 

við leiki en við verkefni tengd borðum. En þá ber líka að hafa annað atriði í huga. Hvor 

ímyndin á betur við það sem börn viðhafast í leikskólan og hvora vill leikskólinn frekar ýta 

undir: börn sitjandi við borð eða börn í frjálsum leik á gólfi eða annarstaðar? Mætti því telja 

að sú mynd sem leikskólinn velur að birta sé að einhverju leyti fagpólitísk. 

Leikurinn er lykilatriði í leikskólum á Íslandi, það þarf ekki annað en að líta til þess 

hvaða nafn var valið á þetta skólastig hér á landi til þess að sjá það (Valborg Sigurðardóttir, 

1998). Þess vegna mætti telja eðlilegt að leikurinn sé í stóru hlutverki á ljósmyndum úr starfi 

leikskóla. Í leiknum er mikið að gerast og margt að sjá. Þess vegna skiptir miklu máli að sá 

sem tekur myndir af honum láti lítið fyrir sér fara og trufli sem minnst það sem fram fer. Börn 

í dag eru þó flest orðin ansi vön því að vera mikið mynduð og kippa sér mörg ekki upp við 

það þó að einhver mundi myndavél nálægt þeim. En oft vilja þau þó fá að sjá myndirnar 

birtast á skjánum á myndavélinni en reynsla þess sem þetta skrifar er þó sú að ef að börnin viti 

að þau fái að sjá myndirnar síðar þá sæki þau ekki jafn mikið í að skoða þær á skjánum. Í þau 

skipti sem ég hef myndað með filmuvélum á leikskólum hafa börnin orðið hissa á því að það 

þurfi virkilega að bíða jafnvel í marga daga eða vikur til þess að geta séð myndir! 

Uppstillar myndir geta átt rétt á sér við ákveðin tækifæri en myndir sem sýna börnin í 

leik eða við ákveðið ferli gefa þó yfirleitt betri mynd af því sem fer fram. Ef við tökum sem 

dæmi barn sem er að klippa myndir úr tímariti og líma á blað þá sýna nokkrar myndir af 

barninu við að velja sér mynd úr tímaritinu, klippa hana út og líma hana á auða blaðið okkur 

meira heldur en uppstillt mynd af barninu brosandi með afraksturinn í höndunum. Í ferlinu 
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getum við séð ótalmargt áhugavert, hvernig barnið velur sér mynd, hvernig það beitir 

skærunum, hvernig það límir og ótalmargt fleira en uppstillta myndin er takmarkaðri þó að 

hún geti verið skemmtileg og geti vel fylgt hinum myndunum. Svipbrigðin, tilfinningarnar og 

samstarfið sem kemur fram í ferlinu og í leiknum koma betur fram þegar myndavélin er í 

aukahlutverki við það að fanga röð atvika sem fara fram en þegar börnin fá tækifæri til að 

setja sig í stellingar og setja upp svipinn sem þau hafa lært að eigi að vera á þeim þegar teknar 

eru myndir.  

Á kennsluvefnum sem fjallað er um hér að framan er fjallað um muninn á uppstilltum 

myndum eða myndum af ferli og þar fylgja með myndir sem sýna muninn betur. Uppstillta 

myndin sem þar fylgir gæti þó vel átt rétt á sér sem hluti af framsetningu á ferlinu. Uppstilltar 

myndir eru líka góður valkostur þegar taka þarf myndir af börnum t.d. til að merkja fatahólf 

eða möppur eða annað. 

 Síðasta atriðið sem nefnt verður sem vert er að hafa í huga er að á myndunum birtist 

öll börnin sem eru í viðkomandi hópum. Fyrir utan þá ástæðu að foreldrar þeirra barna sem 

fáar myndir birtast af gætu gert athugasemdir þá skiptir líka máli að öll börn sjáist á myndum 

er tilgangurinn með ljósmynduninni fyrir kennarana er að skoða starfið í leikskólanum og 

hvað börnin eru að gera. Nauðsynlegt er að fara reglulega yfir þær myndir sem teknar eru og 

birtar og skoða hvort að mjög margar myndir séu af ákveðnum börnum og fáar af öðrum. 

Þannig væri bæði hægt að fylgjast með því að nóg sé af myndum af öllum og einnig geta 

kennara þá velt því fyrir sér hvaða ástæður liggi þar á bakvið. Eru börnin sem fáar myndir eru 

til af meira til baka en önnur börn eða forðast þau myndavélina? Eða er ástæðuna kannski að 

finna hjá þeim sem tekur myndirnar? Með því að ígrunda það hvernig börnin birtast á 

myndum getur leikskóli þróað sig áfram í starfi með því að hafa þessi atriði í huga. 
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Lokaorð 
Ljósmyndun er að verða sífellt stærri partur af starfi leikskóla hér á landi. Með framþróun 

stafrænnar tækni og tilkomu uppeldisfræðilegra skráninga í leikskólastarfi má telja að 

myndavélar og notkun þeirra sé að orðin hluti af starfi hvers leikskóla hér á landi. En til þess 

að ljósmyndir nýtist sem best í starfi leikskóla þurfa þeir sem taka myndir að þekkja tækin 

sem þeir hafa í höndunum og vita hvað þeir ætla sér að gera með afraksturinn.  

 Foreldrasamstarf er mikilvægur hluti af leikskólastarfi og ljósmyndir nýtast vel sem 

upplýsingatæki til þess að gefa foreldrum innsýn í starfið í leikskólanum. Þó ber að hafa í 

huga að ljósmyndir sýna einungis þann sannleika sem að ljósmyndarinn kemur á framfæri, 

meðvitað eða ómeðvitað. Þess vegna verða þeir sem taka myndir í leikskólum að vera 

meðvitaðir um hvaða skilaboðum þeir eru að koma á framfæri um börnin, leikskólann og sig 

sjálfa í gegnum ljósmyndirnar.  

 Uppeldisfræðilegar skráningar veita leikskólakennurum dýrmætar upplýsingar um 

börnin og hvernig þau þróa sig sjálf áfram í þekkingarleit sinni. Einnig geta þær sagt 

kennurum heilmikið um þá sjálfa. Ljósmyndir eru mjög algengar í skráningum en það sama 

gildir um ljósmyndun fyrir skráningar og fyrir aðra þætti leikskólastarfsins, að ljósmyndarinn 

viti hvað hann ætlar sér að ná fram og að hann sé meðvitaður um að hlutlausan sannleika er 

ekki alltaf hægt að finna í ljósmyndum.  

 Í ljósmyndun í leikskóla er gott að spyrja sig tveggja spurninga: Hvað segja myndirnar 

sem við tökum og birtum? Og hvað viljum við að myndir úr leikskólastarfinu sýni? Út frá 

þessum spurningum er hægt að velta mörgum þáttum fyrir sér eins og hvernig stefna 

leikskólans birtist í myndunum og hvort að ákveðnum þáttum í starfinu sé gert hærra undir 

höfði en eðlilegt er í gegnum ljósmyndir.  

 Ákveðið var í tengslum við þetta lokaverkefni að útbúa kennsluvef. Umfjöllunin á 

honum byggist að einhverju leyti á því sem farið er yfir í fræðilegum hluta lokaverkefnisins 

en farið er dýpra í þætti tengda myndavélunum sjálfum og myndvinnslu. Kennsluvefurinn er 

skreyttur ljósmyndum sem sýna það sem fjallað er um.  

 Það er ljós að ljósmyndun er komin til að vera í leikskólastarfi á Íslandi, í það minnsta 

í fyrirsjáanlegri framtíð. Þar bættist við enn eitt atriði sem leikskólakennarar þurfa að kynna 

sér til þess að þróa sig áfram í starfi. Þetta verkefni og þá sérstaklega kennsluvefurinn er 

framlag mitt til þess að hjálpa leikskólakennurum í því verkefni. Því þó að leikskólakennarar 

geti margt, þá geta þeir ekki allt sjálfir! 
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