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Ágrip 

Rannsókn þessi er eigindleg viðtalsrannsókn og var markmið hennar að 

varpa ljósi á reynslu leikskólakennara af því að skrá og gera nám barna í leik 

sýnilegt. Í þeim tilgangi var leitast við að fá innsýn í þær leiðir og viðhorf 

sem hafa reynst leikskólakennurunum gagnleg til að gera nám barna í leik 

sýnilegt. Tilgangur þessarar gagnaöflunar var að fá fram upplýsingar sem 

gætu auðveldað leikskólakennurum að byrja að skrá og að skipuleggja sig 

þannig að þeir gætu nýtt skráningarnar sem tæki til að styðja við nám 

barnanna og gert það sýnilegt. Fræðilegur grunnur rannsóknarinnar byggir á 

viðhorfum sem rakin eru til síðtímahugmynda um nám og börn, auk þess er 

litið til starfs í anda leikskólanna í Reggio Emilia á Ítalíu. Einnig er fjallað um 

leik og nám í leikskóla, rætt hvað einkennir námsferli barna og grein gerð 

fyrir skráningum í anda Reggio Emilia.  

Þátttakendur voru fimm leikskólakennarar sem studdust við 

uppeldisfræðilegar skráningar í leikskólum starfandi í anda Reggio Emilia. 

Gagna var aflað með einstaklingsviðtölum, þar sem stuðst var við opinn 

spurningaramma og að auki sýndu viðmælendur skráningar til að útskýra 

nánar viðhorf sín og aðferðir. Greiningarferli gagnanna fólst í því að þau 

voru skoðuð, túlkuð og greind í leit að þemum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að ein meginforsenda skráninga 

sé að hlusta eftir röddum barna. Auk þess er mikilvægt að 

leikskólakennarinn beini sjónum að áhuga barnanna og fylgi honum eftir. 

Viðmælendur notuðu fjölbreyttar aðferðir til skráninga, þeir litu helst eftir 

þroskaþáttum og samskiptum barna og töldu að úrvinnsla skráninga krefðist 

tíma og ígrundunar. Þörf er á því að stjórnendur leikskóla veiti 

leikskólakennurum aðhald og hvatningu í tengslum við skráningavinnu og 

geri jafnframt ráð fyrir vinnu leikskólakennara við ígrundun og úrvinnslu 

skráninga þegar starfið er skipulagt. Af niðurstöðum rannsóknarinnar má 

draga þá ályktun að skráningafundir séu góð leið til sífelldrar starfsþróunar 

leikskólakennara, að skráningar séu góður samskiptagrundvöllur við 

foreldra og tæki til gera nám barna sýnilegt samfélaginu. 
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Abstract 

Documentation in early childhood education 

Shedding light on preschool teachers’ methods 

 

This was a qualitative research building on interviews, with the aim of 

defining preschool teachers’ experience of documenting and making 

learning visible through playful activities. To that end gaining insight into 

the methods and approaches, which have proved themselves useful to 

preschool teachers, for making learning visible through playful activities. 

The purpose of the data gathering was to gain information that could 

facilitate the beginning of documentation for preschool teachers and their 

organizing to be able to apply the documentation as a tool to support 

children's learning and making it visible. The theoretical foundation of the 

research is based on approaches that can be traced to postmodern views 

towards children and learning, as well as look at the methods used in the 

preschools in Reggio Emilia in Italy. It also covers play and learning in 

preschool, how children's learning process takes place and accounts for 

documentation in Reggio Emilia. 

Participants were five preschool teachers who used pedagogical 

documentation in preschools working in the spirit of Reggio Emilia. Data 

was gathered through single participant interviews using open ended 

question framing. Interviewees also displayed documentation in order to 

better explain their approach and methods. The analysis process consisted 

of a thorough study, interpretation and analyses in search of themes. 

The results of this research suggest that listening to children's voices is 

important for documentation. Additionally it is important that preschool 

teachers perceive and support children's interest. Interviewees used 

diverse methods of documenting; they looked at children's development 

and interaction and believed that developing documentation demands time 

and reflection. When planning, the preschool directors need to support and 

motivate the preschool teachers, and require documentation as well as 

anticipate the time needed for the preschool teachers’ reflection on and 

processing of documentation. According to the conclusions, the 

documentation meetings are good for preschool teachers‘ professional 
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development, documentation serves well as basis for communication with 

parents and as a tool for making children´s learning visible for the society.  
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1 Inngangur 

Börn læra í gegnum leik með því að rannsaka, kanna og prófa sig áfram í 

daglegu starfi í leikskóla. Leikskólakennarar þurfa því að fylgjast vel með 

athöfnum barna í leik til að koma auga á nám þeirra. Skráningar í 

leikskólastarfi eru notaðar sem tæki til að fylgjast með og halda utan um 

það sem gerist í leik og námi barna. Leikskólakennarar geta nýtt skráningar 

til umræðna og ígrundunar á starfi, til að efla leikskólastarfið og þróa starf 

sitt, til að gefa börnum kost á að rifja upp og þróa leik sinn og til að gera 

nám þeirra sýnilegt börnunum sjálfum, foreldrum og samfélagi. Einnig eru 

þær góð leið til að meta nám, þroska og velferð barna (Dahlberg, Moss og 

Pence, 2007). 

Mat á skólastarfi er liður í lögbundnu eftirlitsstarfi skóla og skólayfirvalda 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 26). Samkvæmt Aðalnám-

skrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011) á að meta nám, 

þroska og velferð barna. Það felur í sér „að safnað er upplýsingum um það 

sem börn fást við og hafa áhuga á; hvað þau vita, geta og skilja. 

Upplýsingarnar eru notaðar til að styðja við nám og velferð barna við 

skipulagningu leikskólastarfsins og í samstarfi við foreldra“ (bls. 46). Hægt er 

að fara margar leiðir við skráningu og segir í aðalnámskrá að hlutverk 

leikskóla sé að „þróa með sér fjölbreyttar aðferðir við að safna, skrá, 

skipuleggja og greina upplýsingar um þroska barna, nám, vellíðan og færni 

og móta sérstakt vinnulag þar um“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 46-47).  

Markmið með skráningum er að leikskólakennarar skrái hugmyndir og 

tilgátur barna til að geta fylgst með námsferli þeirra, og gefið foreldrum 

tækifæri til þess, án þess að meta börnin í samræmi við fyrirframgefna 

staðla eða væntingar um að þau eigi að geta eitthvað ákveðið á tilteknum 

aldri (Dahlberg o.fl., 2007, bls. 145-148). Mikilvægt er að kennarar finni 

gagnlegar leiðir til að skrá og gera nám barna í leikskólum sýnilegt. Algeng 

orðræða sem heyrst hefur meðal íslenskra leikskólakennara er að þeim 

finnist skráningar oft vera sér ofviða og lítill sem enginn tími í 

leikskólastarfinu til að skrá og meta. Nýleg rannsókn á störfum þriggja 

leikskólakennara og hlutverki þeirra í leik barna sýndi að leikskóla-

kennararnir vildu skrá leik barna og fannst það mikilvægt en að þeirra sögn 

skorti þá tíma til þess (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2012, bls. 8).  
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Í þessari rannsókn, sem er lokaverkefni til M.Ed. prófs í 

leikskólakennarafræðum, verður skoðað hvaða leiðir hafa reynst 

leikskólakennurum gagnlegar til að skrá leik barna, hvernig þeir nýta 

skráningar í starfi sínu og gera með þeim hætti nám barna sýnilegt. Nám 

barna og innra starf í leikskóla er oftast ósýnilegt öðrum en þeim sem eru á 

svæðinu. Það er í verkahring leikskólakennara að gera það sýnilegt því án 

þeirra hjálpar verður hið mikilvæga starf barnanna áfram ósýnilegt öðrum. 

Til að gera leikskólastarf sýnilegt þarf að skrá, ígrunda, meta og setja 

skráningarnar fram með einhverjum hætti. Það getur reynst flókið því 

margar leiðir má fara að því að skrá nám barna og það tekur tíma að meta 

og ígrunda.  

Ég er nú að ljúka fimm ára námi í leikskólakennarafræðum. Ég vann sem 

leiðbeinandi í eitt ár áður en ég hóf nám og hef verið starfandi með náminu. 

Þegar ég verð starfandi leikskólakennari vil ég geta notað skráningar til 

ígrundunar og mats á námi, þroska og velferð barna og sýna foreldrum, 

fjölskyldu og ef til vill nærsamfélagi það nám og starf sem fram fer í 

leikskóla. Í rannsókninni er rætt við fimm leikskólakennara sem hafa reynslu 

af skráningum, skoðað hvaða leiðir hafa reynst þeim gagnlegar til að gera 

nám barna í leik sýnilegt og hvaða skráningaraðferðum þeir beita.  

Mikilvægt er að foreldrar fái tækifæri til að fylgjast með og taka þátt í því 

sem fram fer í leikskólum. Þeir fá meiri innsýn í nám barnsins og hvað það 

gerir í leikskólanum og eiga þannig að geta stutt við barnið heima fyrir. Þá 

getur barnið betur rætt við foreldra og fjölskyldu um hvað það gerir í 

leikskólanum. Leikur ræðst af áhuga barna og þar með verða samræður 

barnsins við foreldra sína tengdar áhuga þess. Með skráningunum getur það 

hugsanlega betur séð og komið orðum að því sem það hefur lært og gert í 

leikskólanum. Einnig er mikilvægt að gera nám barna sýnilegt leikskóla-

kennaranna sjálfra vegna því þá hafa þeir betri yfirsýn á starfið og nám 

barnanna. Þeir geta þannig betur komið til móts við börnin miðað við 

þroska og getu hvers og eins. Skráningar gefa leikskólakennurum kost á 

ígrundun sem stuðlar að þróun fagmennsku. Sömuleiðis má nefna að með 

skráningum er hægt að gera samfélagið betur meðvitað um það markvissa 

starf sem fram fer í leikskólum og það nám sem á sér stað hjá börnum í leik 

og daglegu starfi.  

1.1 Markmið og gildi rannsóknarinnar 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á reynslu leikskólakennara af 

því að skrá og gera nám barna í leik sýnilegt. Leitast verður við að sjá hvaða 

leiðir leikskólakennurum þykja gagnlegar þegar byrjað er að skrá 
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leikskólastarf og skoðað verður hvernig leikskólakennarar skrá hvað börn 

fást við og læra í leik. Ennfremur verður leitast við að skoða nýtingu 

skráninga, meðal annars með hvaða hætti leikskólakennurum finnst 

gagnlegt að setja skráningar fram til að gera nám barna sýnilegt börnunum 

sjálfum og foreldrum þeirra.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá upplýsingar sem auðveldi 

leikskólakennurum að byrja að skrá og skipuleggja sig þannig að þeir geti 

nýtt skráningarnar sem tæki til að styðja við nám barnanna og gera það 

sýnilegt. Von höfundar er sú að með þessari rannsókn sé varpað ljósi á 

viðhorf leikskólakennara til skráninga og þær gagnlegu leiðir sem þeir nýta 

sér til að skrá leik barna og gera nám þeirra sýnilegt. Einnig er vonast til að 

vekja athygli á þeim hindrunum sem hafa verið á vegi leikskólakennara og 

þeir hafa yfirstigið í notkun sinni og nýtingu á skráningum. Með 

rannsókninni er vonast til að sýna fram á að hægt sé að nýta skráningar sem 

tæki til að styðja við nám barna og gera það sýnilegt. Í niðurstöðum má gera 

ráð fyrir að sjá megi gildi og tilgang skráninga auk greiningar á hvað þarf að 

skrá, hvað er gagnlegt að leggja áherslu á í skráningum og hvernig best er að 

hefja skráningu þegar hún er unnin í fyrsta skipti. Með þessu er vonast til að 

rannsóknin hafi áhrif á þróun starfshátta leikskólakennara og komi þannig til 

móts við kröfur aðalnámskrár.  

1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Í inngangi er gerð grein fyrir hugmynd 

rannsóknarinnar, markmiðum og tilgangi.  

Í öðrum kafla er greint frá þeim fræðilega grunni sem rannsóknin er 

byggð á. Þar er fjallað um síðtímahugmyndir um nám barna, litið yfir sögu 

og þróun leikskólanna í Reggio Emilia á Ítalíu og starfi í anda þeirra gerð skil. 

Því næst er tenging leiks og náms skoðuð og í framhaldi af því er kannað 

hvernig námsferli á sér stað og mikilvægi þess í námi barna. Þá er fjallað um 

skráningar í anda Reggio Emilia, þær skráningaraðferðir sem notaðar eru, 

gildi skráninga fyrir börn, foreldra og leikskólakennara auk atriða sem geta 

skert gildi skráninga. 

Í þriðja kafla er farið yfir skipulag rannsóknarinnar. Rætt er um þá 

aðferðafræði sem rannsóknin byggði á en hún er eigindleg viðtalsrannsókn. 

Þá er fjallað um aðferð rannsóknar, greint frá þátttakendum og hvernig þeir 

voru valdir. Greint er frá framkvæmd, gagnaöflun og gagnagreiningu. Í 

kjölfarið er trúverðugleiki og réttmæti rannsóknarinnar skoðað og að lokum 

er siðferðilegum atriðum gerð skil.  
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Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Þær eru settar 

fram út frá þemum sem dregin eru út úr viðtölunum í þeim tilgangi að fá 

svör við rannsóknarspurningunum. Til að fá skýra mynd af viðfangsefninu og 

gefa skýrari mynd af viðhorfum, reynslu og upplifun leikskólakennaranna er 

vitnað í orð þeirra.  

Í fimmta kafla er umræða. Þar eru niðurstöður ræddar í samhengi við 

fræðilegan ramma rannsóknarinnar.  

Að lokum eru helstu niðurstöður dregnar saman og greint frá hugleið-

ingum höfundar um gildi og gagnsemi rannsóknarinnar.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Hér verður greint frá þeim fræðilega grunni sem rannsóknin er byggð á. 

Fyrst er fjallað um nám barna út frá síðtímahugmyndum. Þá er gerð grein 

fyrir því hvað felst í leikskólastarfi í anda Reggio Emilia og litið yfir sögu og 

þróun leikskólanna þar. Þá er leikur skoðaður út frá því námi sem þar á sér 

stað. Í framhaldi af því er námsferli rætt og mikilvægi þess að kennarinn 

tileinki sér hlustun í starfi. Þá er fjallað um skráningar í leikskólastarfi í anda 

Reggio Emilia,  sem stundum nefndar uppeldisfræðilegar skráningar líkt og 

gert verður hér. Í því samhengi eru helstu skráningaraðferðir ræddar, gildi 

skráninga fyrir börn, foreldra og leikskólakennara og að lokum er farið yfir 

atriði sem geta skert gildi skráninga. Umfjöllunin er svo tekin saman í lokin.  

2.1 Síðtímahugmyndir um nám barna  

Hugmyndir um nám og hvernig börn læra hafa breyst í gegnum tíðina 

samhliða breyttum viðhorfum og hugmyndum um börn. Viðhorf og 

hugmyndir kennara til barna og náms hafa áhrif á hvernig börn læra. Í 

nútíma leikskólastarfi er oft horft til síðtímahugmynda (e. postmodern 

ideas). Síðnútími er tími margbreytileika, fjölbreytni og stöðugra breytinga 

og ætti það að lýsa nútíma samfélagi vel. Samkvæmt síðtímahugmyndum er 

engin ein þekking réttari en önnur og enginn algildur raunveruleiki (e. 

absolute reality) sem bíður eftir að vera uppgötvaður. Heimurinn er okkar 

og það er mismunandi hvernig hver og einn túlkar hann (Dahlberg o.fl., 

2007, bls. 23, 50). Þekking er háð menningu, tíma og aðstæðum. Hún kemur 

frá okkur og verður til með samskiptum okkar og sambandi við heiminn 

(Albon, 2011, bls. 40).  

Samkvæmt síðtímahugmyndum er litið á barnið sem virkan þátttakanda í 

eigin námi. Barnið er einstakt og flókið, sterkt, áhrifamikið og hæft til að 

hafa áhrif á líf sitt. Frá fyrsta degi er barn tilbúið til að byrja að læra, 

rannsaka heiminn og afla sér þekkingar (Dahlberg o.fl., 2007, bls. 50).  

Í síðtímahugmyndum er lögð áhersla á mikilvægi þess að horfa á ferli í 

kennslu, uppeldi og námi barna í leikskólum. Fjölbreytni þarf að vera í 

fyrirrúmi, líta þarf á börn sem einstaklinga sem hafa ólíka reynslu, áhuga og 

getu og því má ekki setja öll börn í sama mót. Börn læra á mismunandi hátt 

og á mismunandi hraða og það þarf að taka tillit þess. Sum börn glíma til að 

mynda við hegðunarvanda, eru með ADHD, einhverfu eða þroskafrávik og 
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ekki hafa öll börn sömu reynslu og menningu á bak við sig. Af þeim sökum 

þarf skólasamfélagið að vera sveigjanlegt til að geta tekið á móti þessum 

ólíka hópi barna, gefa þeim færi á að læra á sinn hátt og leyfa öllum að 

njóta sín. Hver kennari þarf að skoða sinn barnahóp með gagnrýnum augum 

og finna leiðir til að ná til barnanna (Elkind, 1997). Í síðtímahugmyndum 

kemur fram að ekki sé til neitt sem heitir eðlilegt barn (e. normal child) og 

ekkert mælitæki til að mæla hvað er eðlilegt (Albon, 2011, bls. 44).  

Pound (2009) taldi að síðtímahugmyndir ættu vel heima í leikskólastarfi 

en þær væru flóknar og því gæti verið krefjandi fyrir kennara að starfa eftir 

þeim. Kennarinn þarf að hlusta á börnin en velta fyrir sér um leið á hvaða 

börn hann hlustar, hvort hann hlustar á þau öll eða bara þau háværustu eða 

þau sem hafa sterkustu skoðanirnar. Kennarinn ætti að hafa í huga að ung 

börn segja gjarnan það sem þau halda að hinn fullorðni vilji að þau segi en 

ekki endilega það sem liggur þeim á hjarta og því gætu svör barna litast af 

því. Kennarinn þarf því að ígrunda starf sitt vel, spyrja sig spurninga og fá 

þannig nýja sýn á börn og nám þeirra. Þessi krefjandi vinna kennara gerir 

þeim kleift að vinna í átt að jafnrétti og réttindum barna.  

Samkvæmt síðtímahugmyndum er hvatt til fjölbreyttra kennsluaðferða 

og því ætti kennarinn að huga að námsumhverfinu. Börn eiga að fá tækifæri 

til að byggja upp þekkingu sína eftir eigin leiðum með því að kanna og átta 

sig á nýjum hugmyndum og möguleikum. Þau eiga að fá að nota 

sköpunarkraft sinn til að kanna möguleika og vinna með þekkingu sína og 

tilfinningar. Leikskólastarf byggt á síðtímahugmyndum grundvallast af 

samstarfi, nánum samskiptum og samræðum á milli kennara og barna og 

barnanna sín á milli. Litið er á börn sem sína eigin þekkingarsmiði og í 

samskiptum við aðra eigi börn mikinn þátt í þekkingarsköpun annarra 

(Dahlberg o.fl., 2007, bls. 56-58).  

Greina má áhrif síðtímahugmynda í Aðalnámskrá leikskóla, um nám 

barna. Samkvæmt aðalnámskrá er hlutverk leikskólakennara að skipuleggja 

námsumhverfi, hvetja til gagnrýninnar hugsunar, fjölbreyttrar túlkunar og 

tjáningar. Starfshættir eiga að hvetja til samvinnu og samstarfs á milli barna, 

foreldra, starfsfólks og samfélags (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 31-34). Í umfjöllun um námssvið leikskólans kemur fram hvað 

börn eiga að fá tækifæri til að gera, leggja áherslu á, vinna með og velta 

vöngum yfir í leikskólanum. Námssviðin eiga að „vera hluti af leik barna“ og 

„efla áhuga barna á námi og hvetja þau til að læra og auka þekkingu sína, 

leikni og hæfni“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 41-45).  
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2.2 Starf í anda Reggio Emilia 

Starf í anda Reggio Emilia tengist vel síðtímahugmyndum um börn og nám. 

Reggio Emilia er borg á Ítalíu þar sem leikskólastarf hefur þróast frá árinu 

1945 við lok síðari heimsstyrjaldar. Þá tóku foreldrar sig saman og byggðu 

skóla fyrir ung börn. Malaguzzi, sem var kennari, slóst í för með 

foreldrunum og varð leiðandi í samstarfi um betri skóla og betra samfélag 

fyrir börnin. Í anda þessara hugmynda þróuðu Malaguzzi og samstarfsfólk 

hans aðferðir í leikskólastarfi (Malaguzzi, 1998, bls. 49-51). Malaguzzi, sem 

hefur verið einn helsti talsmaður Reggio Emilia, segir hugmyndafræði þeirra 

koma víða að og nefna þurfi mörg nöfn þegar rifjað sé upp hvaðan 

upphafsmenn fengu innblástur. Þeir lásu sér til, gerðu efnið að sínu og unnu 

eftir eigin sannfæringu (Malaguzzi, 1998, bls. 58). Starfið í Reggio Emilia 

hefur verið ígrundað og rannsakað og segja má að hugmyndafræðin á bak 

við leikskólastarfið spretti upp af fjórum hugmyndum og/eða viðhorfum. Í 

fyrsta lagi eru þættir í evrópskri og bandarískri framsækinni menntun sem 

eiga sinn þátt í uppbyggingunni. Í öðru lagi er það hugsmíðahyggja Piaget og 

félagsleg hugsmíðahyggja Vygotsky. Í þriðja lagi eru það umbætur í 

stjórnmálum á Ítalíu eftir síðari heimsstyrjöldina og í fjórða lagi eru það 

síðtímahugmyndir um nám barna. Leikskólakennararnir draga saman og 

nýta sterka þætti þessara hugmynda og svo fléttast saga og menning 

staðarins og kennaranna sjálfra saman við (Edwards, Gandini og Forman, 

2012, bls. 8-9).  

Í skólum Reggio Emilia koma saman börn úr öllum áttum, með alls konar 

bakgrunn og úr mismunandi stéttum. Fötluð börn fá forgang inn í skólana 

og samkvæmt ítölskum landslögum eru þeir án aðgreiningar (Edwards o.fl., 

2012, bls. 5-7). Edwards, Gandini og Forman (1998) líkja starfinu við opinn 

spíral (e. open-ended spiral) þar sem börn eru hvött til að endurtaka reynslu 

og upplifun, rannsaka og íhuga aftur og aftur (bls. 10). Notuð eru frjáls 

vinnubrögð og litið á fjölbreytileika sem tækifæri til náms. Umhverfið og 

athafnir barnsins eru taldar mikilvægir liðir í námi þess þar sem það 

framkvæmir og prófar. Börn eru hvött til að rannsaka umhverfið og tjá sig 

með fjölbreyttum leiðum, hvort sem það er með orðum, hreyfingum, 

teikningum, byggingaleik, myndlist, skuggaleik, klippimyndum, tónlist eða 

einhverju öðru (Edwards o.fl., 1998, bls. 5-7). Í skólunum er mikið lagt upp 

úr samstarfi og samskiptum og litið er á börn sem sterka og hæfileikaríka 

einstaklinga (Malaguzzi, 1998, bls. 67). Skipulag leikskólastarfsins er 

sveigjanlegt og börnin fá þann tíma sem þau þurfa til að byggja upp 

þekkingu sína með því að rannsaka og kanna.  
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Í Reggio Emilia hefur aldrei verið eiginleg útgefin námskrá eins og 

algengast er í hinum svonefnda vestræna heimi. Malaguzzi (í Gandini, 2012) 

sagði að útgefin námskrá myndi ýta skólunum í átt að kennslu án náms. Í 

stað hefðbundinna námskráa byrjar hver skóli skólaárið á að lista upp röð 

mislangra verkefna sem eru notuð til stuðnings. Það er svo áhugi barnanna 

og kennaranna sem sker úr um hversu langt og djúpt er farið í hvert 

verkefni. Eins og Malaguzzi orðaði það þá getur byggingin annað hvort orðið 

kofi á súlum, fjölbýlishús eða jafnvel eitthvað allt annað. Kennararnir fylgja 

börnunum eftir og áhugi þeirra stjórnar ferðinni, hvað þau læra og gera. 

Reynsla fyrri ára hjálpar kennurum að meta og áætla næsta skólaár (bls. 62-

63).  

Malaguzzi (í Dahlberg o.fl., 2007) sagðist líta á barnið í ljósi síðtíma-

hugmynda og að börn fæðist með hundrað mál, með ótal möguleika og 

leiðir til tjáningar. Þess vegna ætti að taka börnin alvarlega, hlusta á raddir 

þeirra, hugmyndir og kenningar (bls. 50). Í Reggio Emilia er rík áhersla lögð á 

að hlusta á raddir barna þar sem kennarinn leitast eftir að sjá hvaða 

merkingu barnið leggur í hlutina og hvernig hann getur hjálpað því að finna 

merkingu í gjörðum sínum og upplifun. Leikskólastarf í Reggio Emilia hefur 

frá upphafi einkennst af leit að merkingu í orðum og gjörðum barnsins og að 

hjálpa því að finna merkingu í því sem það gerir, stendur andspænis og 

upplifir (Rinaldi, 2012, bls. 233-234). Þetta krefst þess að hlusta á raddir 

barna með því að lesa í ólíkan tjáningarmáta þeirra og vera opinn fyrir 

skoðunum þeirra (Rinaldi, 1998, bls. 120).  

Til að fylgjast með starfinu halda kennarar skráningar og eru þær öflugt 

kennslutæki. Þeir hlusta á börnin, gera athuganir, skrá, safna gögnum og 

túlka þau og meta. Þá nota þeir skráningarnar einnig til að efla fagþekkingu 

sína og þróa starfið (Rinaldi, 1998, bls. 120). Skráningarnar gefa börnum og 

fullorðnum áþreifanlega og sýnilega minningu um það sem þau hafa sagt og 

gert. Skráningarnar eru gerðar til að aðstoða við næstu skref í námi 

barnanna (Edwards o.fl., 2012, bls. 12).  

Í Reggio Emilia hefur frá upphafi verið mikil samvinna á milli foreldra, 

kennara og barna og eru samskiptin mikilvægt ferli í námi barnanna 

(Dahlberg o.fl., 2007, bls. 58-59). Kennararnir telja samvinnu við foreldra 

vera forsendu árangursríkrar kennslu. Þeir huga að umhverfinu og reyna að 

hafa það hlýlegt þannig að fjölskyldum finnist þær velkomnar. Nám 

barnanna er gert sýnilegt með skráningum og er mikilvægt að endurnýja 

þær reglulega, þannig að ávallt séu nýjar skráningar aðgengilegar og nýtist 

börnunum sem best í námi. Sömuleiðis nýtast þær fjölskyldum til að 

tengjast leikskólastarfinu og sjá hvað börnin fást við. Skráningarnar mega 
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ekki verða stafli af blöðum eða myndum sem enginn skoðar. Sumir skólar 

halda dagbækur sem segja frá atburðum sem gerast hjá börnunum í 

skólanum yfir daginn. Aðrir skólar gera dagblað þar sem fram kemur það 

sem börnunum og kennurunum þótti mikilvægt og áhugavert þann 

skóladaginn. Fjölskyldur barnanna skoða dagbækurnar/blöðin, gera 

athugasemdir og fara stundum með efnið heim. Dagbækurnar/blöðin verða 

svo gagnlegt tæki til að fylgjast með námi barna allt skólaárið (Cagliari, 

Filippini, Giacopini, Bonilauri og Margini, 2012, bls. 140-141).  

2.3 Leikur og nám 

Eins og nafnið leikskóli gefur til kynna þá er þar mikil áhersla lögð á leik. Í 

Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011) er litið 

á leik sem leið barna til náms. Þar segir: „Leikur er meginnámsleið barna. 

Hann skapar börnum tækifæri til að læra og skilja umhverfi sitt, tjá 

hugmyndir sínar, reynslu og tilfinningar og þróa félagsleg tengsl við önnur 

börn“ (bls. 37). Leikur er mikilvægur í leikskóla þar sem hann er þungamiðja 

í námi barna og eflir alhliða þroska þeirra. Hann er einnig mikilvægur hluti af 

menningu barna. Hægt er að líta á leik sem rannsóknarferli þar sem barn 

kannar sig og umhverfi sitt í tengslum við getu sína, þarfir og áhuga. Í leik 

lærir barnið að þekkja sig og takmörk sín. Það prófar sig áfram í leik, gerir 

tilraunir, mistök og lærir af þeim. Leikur barna getur sagt okkur mikið um 

nám þeirra, þroska og félagslega stöðu á sama tíma og hann hefur mikil 

áhrif á þessa þætti. Þó að leikurinn geti verið erfiður og krefjandi fyrir 

barnið er hann samt sem áður oftast ánægjulegur og hvetjandi fyrir það 

(Lillemyr, 2009, bls. 5-9).  

Pramling Samuelsson og Johansson (2006) bentu á að lengi framan af 

hafi verið litið á leik og nám sem aðskilda þætti bæði í rannsóknum og í 

leikskólastarfi almennt. Námi hefur gjarnan verið lýst sem athöfn sem 

tengist skóla og að það fari fram í ákveðnum aðstæðum sem stjórnað sé af 

kennurum. Nú á dögum er minna um það að leikur og nám séu aðskilin því 

sýnt hefur verið fram á að þessi þættir eiga margt sameiginlegt. Börn læra í 

gegnum leik og hann er því mikilvægur hluti af námsferli barna (bls. 48). 

Pramling Samuelsson og Johansson (2006) komust að því í rannsókn sinni á 

samskiptum leikskólakennara og barna í leik að það getur verið erfitt að 

greina í sundur leik og nám ungra barna. Í athugunum sínum fylgdust þær 

með eins til þriggja ára börnum og leikskólakennurum þeirra í leik og 

skoðuðu hvers kyns nám ætti sér stað hjá börnunum og hvernig 

leikskólakennararnir studdu við nám barnanna. Leikskólakennararnir 

fylgdust með leik barnanna og studdu við ímyndunarleik þeirra með því að 
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hjálpa þeim að ímynda sér og gera sér í hugarlund einhvern söguþráð, en 

sagt er að börn á þessum aldri séu líklega ekki farin að gera þetta óstudd. 

Stuðningur kennaranna varð til þess að börnin urðu virkari í leiknum. 

Pramling Samuelsson og Johansson benda á að rannsókn þeirra sem og 

annarra sýni að hlutverk leikskólakennara í leik barna er mikilvægt. Þeir 

þurfa að fylgja áhuga barnanna eftir og nota ólíkar aðferðir við stuðning og 

hvatningu. Í niðurstöðum rannsóknar þeirra má sjá mikilvægi þess að 

kennarar séu til staðar í leik barnanna, fyrir þroska þeirra, til að styðja þau 

og hvetja í samleik. Einnig kom fram að kennarar geta haft mikil áhrif á 

hvernig börn upplifa aðstæður. Niðurstöður rannsóknarinnar eru á þá lund 

að líta megi á leik og nám sem þætti sem hafa örvandi áhrif á hvorn annan, 

þannig að leikur örvi nám barna og nám örvi leik. Þá má líta á leik og nám 

sem óaðskiljanlega heild og hluta af reynsluheimi barna sem hjálpar þeim 

að öðlast skilning á umhverfi sínu (Pramling Samuelsson og Johansson, 

2006, bls. 60-62). 

Börn á leikskólaaldri fara gjarnan sínar eigin leiðir og því er oft hentugra 

að ná til þeirra í gegnum leik en með beinni kennslu. Leikskólakennararnir í 

fyrrnefndri rannsókn samþættu leik og nám, bæði í gegnum frjálsan leik 

barna og þegar þeir sjálfir tóku frumkvæðið (Pramling Samuelsson og 

Johansson, 2006, bls. 61). Leikskólakennarar í rannsókn Ingibjargar Óskar 

Sigurðardóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2012), þar sem hlutverk 

leikskólakennara í leik barna var rannsakað, töldu auðveldara að kenna 

börnum í gegnum leik en með beinum kennsluaðferðum (bls. 8).  

Ólíkt niðurstöðum rannsóknanna sem nefndar eru hér að ofan þá telja 

Pramling Samuelsson og Asplund Carlsson (2008) að oft sé fremur litið á 

nám barna í öðru starfi í leikskólanum, heldur en nám sem fram fer í leik. 

Þær halda því fram að fólk líti ekki á leikinn sem námsleið, heldur sé 

hópastarf, samverustundir og sköpunarvinna talin vinna sem börn læra af, 

þó að námskrár leikskóla um heim allan gefi til kynna að leikurinn sé 

mikilvægastur fyrir nám og þroska ungra barna (bls. 623-624). Ung börn 

læra í gegnum leik og þau aðskilja ekki þessa tvo þætti, leik og nám. Þau 

útskýra leik og nám á svipaðan hátt sem eitthvað ánægjulegt. Sum börn 

sem hafa verið í leikskóla þar sem leikur og nám er samþætt, gera aðspurð 

ekki einu sinni greinarmun á leik og námi þegar þau eru komin í grunnskóla. 

Að börn fari að gera greinarmun á leik og námi er að mestu leyti talið vera 

vegna menningarlegra áhrifa skólasamfélagsins (Pramling Samuelsson og 

Asplund Carlsson, 2008, bls. 624-626).  

Rannsóknir í leikskólum hafa sýnt að mikið nám fer fram hjá börnum í 

gegnum leik. Áðurnefnd rannsókn Pramling Samuelsson og Johansson 
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(2006) sýndi að mikið nám fer fram í leik barna, til dæmis þegar þau leika 

með ljós og skugga og velta fyrir sér skuggamyndum (bls. 56). Einnig má 

nefna þróunarverkefni í íslenskum leikskóla þar sem lögð var áhersla á 

hugmyndafræði Johns Dewey og Caroline Pratt en þau töldu að börn ættu 

að fá að læra af reynslu, virkni og áhuga. Í þróunarverkefninu var unnið að 

því að tengja nám barnanna við samfélagið með því að leggja áherslu á leik 

með einingakubbum. Með skráningum kennara fylgdust þeir með námsferli 

barnanna og gátu þannig varpað ljósi á hvaða áhrif tengingin við samfélagið 

hafði á nám og leik með einingakubba (Elva Önundardóttir, 2010, bls. 73-

75). Niðurstöður sýndu að einingakubbar bjóða upp á mikla möguleika á því 

að samþætta námsgreinar með reynslu og áhuga barna að leiðarljósi (Elva 

Önundardóttir, 2010, bls. 86-87).  

Læsi og leikur hafa verið rannsökuð og skoðuð í samhengi. Í íslenskri 

rannsókn gerðu kennararnir ritmál aðgengilegt í leikumhverfi barnanna og 

töldu þeir læsishegðun barna eflast með þessum leiðum (Jóhanna 

Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). Erlend rannsókn sýndi 

einnig að í gegnum leik má efla læsi barna. Hlutverk kennaranna í 

rannsókninni var meðal annars að stjórna umræðum og segja sögur. Þeir 

sáu mikilvægi þess að rýna í umhverfi barnanna í tengslum við leik og læsi. 

Niðurstöður sýndu að með því að bjóða upp á lestur og skrift í frjálsum leik 

mætti hjálpa börnum að æfa sig og efla þroska sinn tengdan læsi (Saracho, 

2004, bls. 205).  

Þegar börn leika sér geta þau unnið með hugmyndir sínar og gert 

tilraunir á þeim og þannig öðlast þau nýjan skilning og þekkingu. Í 

Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011) segir 

að líta megi á leik sem bæði markmið og leið. Þá er til dæmis hægt að setja 

fram markmið sem er reynt að ná fram í leik (bls. 37). Námssvið leikskólans 

eiga að vera samþætt og samofin öllu skólastarfi, vera heildstæð og byggja á 

reynslu barna. „Þau byggja á skapandi og gagnrýninni hugsun og tengjast 

leik og daglegum athöfnum í leikskólum“ (Mennta- og menningarmálaráðu-

neyti, 2011, bls. 41). Af þessu má sjá, líkt og fyrri rannsóknir sýna, mikilvægi 

þess að nám fari fram í leik og að hlutverk kennarans sé að styðja við nám 

barna í leik. Þá gerir aðalnámskrá þær kröfur að nám barna í leikskóla eigi 

að byggjast upp og tengjast leik og reynslu barna. 

2.4 Námsferli  

Stuðningur kennarans við nám barna í leik grundvallast á að hann hlusti á 

börnin. Rinaldi (2006) talar um uppeldisfræði hlustunar en hún byggir á því 

að kennarinn lesi í tjáningu barna og hlusti eftir hugmyndum þeirra í von um 
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að skilja hvernig nám þeirra á sér stað. Kennarinn þarf að hlusta með öllum 

skilningarvitunum. Hlustunin gerir það að verkum að hann kynnist 

börnunum betur og hann getur betur leitt börnin áfram í þekkingarleit sinni 

(bls. 65-66, 116). Þetta er virkt ferli sem felur í sér að hlusta, túlka, byggja 

upp þekkingu og bregðast við. Til að skilja betur líf barna og hæfni þeirra er 

nauðsynlegt fyrir kennarann að hlusta vel með opnum huga, án þess að 

ganga út frá því að hann viti svarið. Þetta mikilvæga ferli felur í sér að rýna í 

og hlusta á þær fjöldamörgu leiðir sem börn nota til að tjá skoðanir sínar, 

hugmyndir og reynslu. Alveg frá fæðingu má sjá hvernig börn tjá sig í 

gegnum leik, athafnir sínar og með viðbrögðum við umhverfinu (Clark og 

Moss, 2001, bls. 5-7). Þetta ferli krefst tíma til hugsunar og ígrundunar. 

Þegar hlustað er á börn þarf samt sem áður að virða rétt þeirra til næðis ef 

þau óska eftir að fá að vera í friði án truflunar (Clark og Moss, 2001, bls. 61, 

64).  

Námsferli barna stuðlar að og byggir upp þekkingu þeirra. Malaguzzi 

(1998) segir að það að læra sé reynsla sem uppfylli þarfir til að upplifa 

löngun, leik og sigur (e. desire, drama and conquest). Hann lýsir námsferli 

barns þannig að það fái einhverja þrá eða löngun til að vita meira um 

eitthvað, það leiki sér með það og upplifi. Þegar það lærir vinnst ákveðinn 

sigur sem felst í aukinni þekkingu. Upplifunin sjálf er þar sem námið á sér 

stað, leikurinn með viðfangsefnið. Þegar barn fær verkefni í hendurnar fer 

það ákveðnar leiðir til að skilja hlutina og það veit vel hvaða leið það á að 

fara (bls. 67). Þessi leið er námsferlið, leiðin sem barnið fer til að skilja og 

læra.  

Þegar áhersla er lögð á námsferli telur Malaguzzi (1998) að kennarar 

verði að læra að túlka yfirstandandi ferli í stað þess að bíða og meta 

einungis útkomuna. Með því móti geta sjónarmið barna og þróun 

hugmynda þeirra orðið sýnileg. Börn hafa oft hugmyndir um ýmsa hluti sem 

fullorðnir gera sér ekki grein fyrir. Því er nauðsynlegt fyrir kennara að hlusta 

og reyna að heyra hugmyndir barna. Hlustun er mikilvæg í námsferlinu og 

kennarar verða að læra að tileinka sér hlustun, enda er hún nauðsynleg leið 

til að hjálpa börnum í námi þeirra (bls. 73).  

Þegar barn lærir er það námsferlið, námið sjálft, sem skiptir máli. Ef rætt 

er um sköpunarferli, sem er námsferli í þeim skilningi að barnið skapar og 

lærir á leiðinni, þá er það ferlið sem skiptir máli en ekki útkoman. Í 

Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011) segir 

að beina eigi athyglinni að ferlinu, gleðinni, tjáningunni og náminu sem á sér 

stað í ferlinu (bls. 45). Barnið lærir í ferlinu, það streitist við að prófa sig 

áfram, það er ánægt og glatt. Þegar nám er metið þarf að huga að 
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námsferlinu. Þar getur kennarinn séð þroska barna og hvernig ferlið þróast 

(Dahlberg o.fl., 2007, bls. 153).  

Í gegnum skráningar í anda Reggio Emilia, þar sem ferli barns í könnun 

sinni er skráð jafnóðum, er hægt að koma auga á nám og gildi þess (Rinaldi, 

2012, bls. 238). Börn og starfsfólk geta í gegnum skráningar skoðað 

námsferli barnanna, þróun þekkingar í ferlinu meðan á því stendur og einnig 

síðar (Dahlberg o.fl., 2007, bls. 153). Slíkar skráningar geta því sýnt 

námsferli og eru þar af leiðandi góð leið til að gera nám barna sýnilegt.  

2.5 Uppeldisfræðilegar skráningar 

Skráningar hafa verið notaðar í leikskólastarfi við gagnaöflun til að fylgjast 

með námsferli og þroska barna. Stundum er vísað til þessara skráninga sem 

uppeldisfræðilegrar skráningar (e. pedagogical documentation). Uppeldis-

fræðilegar skráningar eru ferli til að gera (uppeldisfræðilega) vinnu sýnilega 

og skapa viðfangsefni fyrir samræður, túlkun, rökræður og umbreytingu (e. 

transformation) (Dahlberg, 2012, bls. 225). Markmið þeirra er annars vegar 

að skrá hugmyndir og tilgátur barna og hins vegar að kennarinn geti skoðað 

eigin aðferðir við að hafa áhrif á þær. Í Reggio Emilia nota kennarar 

uppeldisfræðilegar skráningar til að ígrunda starfsaðferðir sínar, skoða 

hugmyndir og tilgátur barna, fylgjast með námi þeirra, hvernig þau læra og 

til að gera námið sýnilegt fyrir börnin sjálf, foreldra þeirra, fjölskyldu og 

samfélag. Þá er námsferli barnanna gjarnan sett upp í ferilmöppu þar sem 

foreldrar og börnin sjálf geta skoðað námsferlið (Rinaldi, 1998, bls. 120-

123). Leikskólakennarar víða um heim notast við uppeldisfræðilegar 

skráningar í ljósi þess að hugmyndafræði þeirra tengist vel starfi margra 

leikskóla (Kinney og Wharton, 2008, bls. 1).  

Uppeldisfræðilegar skráningar eru huglægar þar sem fólk túlkar reynslu á 

mismunandi hátt. Það getur kallað á samningaviðræður, en fyrst og fremst 

krefjast vinnubrögð sem taka mið af huglægni þess að fólk axli ábyrgð á 

skoðunum sínum (Dahlberg, 2012, bls. 225). Túlkun er ómissandi hluti 

skráninga. Fólk túlkar sömu reynslu með ólíkum hætti og er það ekki 

veikleiki heldur tækifæri til frekari samskipta, ígrundunar og annarra 

athafna (Dahlberg o.fl., 2007, bls. 158). Athugun, skráning og túlkun vefjast 

saman í eins konar spíralflæði (e. spiral movement) þar sem hver þáttur er 

háður öðrum og ekki er hægt að aðskilja þá. Það er ekki hægt að skrá án 

þess að athuga og túlka (Rinaldi, 2012, bls. 238).  

Í leikskólastarfi er leikur barna í brennidepli og beinar kennsluaðferðir 

henta yfirleitt ekki vel (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2012, bls. 8). Fyrirframgefnir staðlar eru því ekki hentugir til að meta nám 
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barna í leikskóla. Uppeldisfræðilegar skráningar eru notaðar til að auka 

skilning á því sem gerist í skólanum, til að sjá hæfileika, getu og kunnáttu 

barna og leggja mat á nám þeirra án þess að meta þau í samræmi við 

fyrirframgefna staðla eða væntingar um að þau eigi að geta eitthvað 

ákveðið á tilteknum aldri. Þær geta vel sýnt fram á það nám sem á sér stað í 

leikskólum. Þegar kennarar skrá horfa þeir á ákveðið ferli og veita innihaldi 

þess eftirtekt. Það sem börn segja og gera er skráð, leikur þeirra og starf, 

ásamt sambandi þeirra við kennarana (Dahlberg o.fl., 2007, bls. 145-148, 

154). Ekki er hægt að skrá án þess að einhvers konar mat fari fram því þegar 

kennari vinnur úr skráningum metur hann námsferli barnanna. Skráningar 

sýna ekki einungis reynslu, heldur einnig þætti sem lærdómssamfélagið 

hefur talið merkilegt og mikilvægt (Rinaldi, 2012, bls. 242). 

Með góðri ígrundun gefa skráningar í leikskólastarfi marga möguleika 

fyrir leikskólakennara, börn og foreldra (Bjervås, 2011, bls. 249). Þær eru 

ómissandi tæki í leikskólastarfi og byggja á lýðræðislegum vinnubrögðum. 

Mikilvægi gagnrýninnar hugsunar og ígrundunar í og á starfi einkennir 

lýðræðisleg vinnubrögð sem og virkt samband á milli skóla, foreldra og 

nærsamfélags (Dahlberg o.fl., 2007, bls. 145). Uppeldisfræðilegar skráningar 

geta gert fólki í samfélaginu kleift að taka þátt í umræðum um meðal annars 

bernsku, umönnun, menntun og þekkingu. Þannig styðja þær við 

hugmyndina um skóla sem lýðræðislegan vettvang (Dahlberg, 2012, bls. 

226).  

Eins og áður hefur verið bent á þá er mikilvægt að kennarar tileinki sér 

hlustun í starfi sínu. Líta má á skráningar sem sýnilega hlustun þar sem þær 

sýna hvað kennararnir heyra og veita eftirtekt. Kennari sem veit hvernig á 

að athuga, skrá og túlka mun koma auga á möguleika til áframhaldandi 

kennslu (Rinaldi, 2012, bls. 237). Þegar kennarar skrá, hlusta og gera þessar 

aðferðir að miðlægu ferli í sínu starfi verða þeir ekki einungis kennarar, 

heldur einnig rannsakendur, því ferlið krefst þess að kennararnir spyrji sig 

spurninga og rannsaki leik og nám barna (Rinaldi, 2012, bls. 244).  

Þessi gerð skráninga, sem hér hefur verið lýst, er í anda Reggio Emilia og 

má draga þá ályktun af umfjölluninni hér að ofan að skráningarnar ýti undir 

að leikskólakennarar temji sér lýðræðisleg vinnubrögð, meðal annars vegna 

þess að þær gefa þeim kost á ígrundun á starfi og tækifæri til samskipta á 

milli barna, foreldra og leikskólakennara. Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011) segir að leikskóli eigi að vera vettvangur 

sem leggur áherslu á lýðræði. Foreldrar, starfsfólk og börn eiga að vera 

samstarfsaðilar og í starfinu á að gefa börnum tækifæri til að læra að vera 

þátttakendur í lýðræðislegu samfélagi (bls. 35). 
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2.5.1 Skráningaraðferðir 

Ýmsar leiðir er hægt að fara við skráningu og söfnun gagna í leikskólastarfi. 

Hægt er að skrifa vettvangsnótur (oft nefndar skriflegar skráningar) um 

hvað er sagt og gert. Hljóðupptökur og myndupptökur eru einnig algengar, 

en þá eru notaðar hljóð- eða myndbandsupptökuvélar til að taka upp þætti í 

leikskólastarfinu sem síðar eru greindir nánar, svo sem leik, samskipti og 

hegðun barna. Ljósmyndataka er handhæg skráningarleið og því oft notuð í 

leikskóla, en þá eru teknar myndir af börnum í leik og starfi. Ferli barna í 

könnun og leik er oft skráð með ljósmyndum en þannig er hægt að skoða og 

sjá þær leiðir sem barnið notar til náms og leiks. Einnig má geyma verk 

barnanna og nota sem ígildi skráningar eða gera eftirprentanir af þeim, til 

dæmis taka ljósmyndir af þeim eða ljósrita. Þessar skráningarleiðir gera 

leikskólastarfið áþreifanlegra, sýnilegra og jafnvel heyranlegt. Þær eru því 

mikilvægur þáttur í ferli skráninga (Dahlberg o.fl., 2007, bls. 148).  

Að nota fjölbreyttar aðferðir til skráninga veitir margbreytilegar 

upplýsingar og fleiri sjónarhorn koma fram. Með því að nota margar 

aðferðir gefst leikskólakennurum tækifæri til að meta starf barnanna og 

hlutverk sitt í tengslum við börnin og þeirra vinnu (Dahlberg o.fl., 2007, bls. 

153).  

2.5.2 Gildi skráninga 

Uppeldisfræðilegar skráningar geta haft mikið gildi fyrir börn, foreldra 

þeirra og leikskólakennara. Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011) segir að skráningar og mat stuðli að betri 

skilningi og innsýn í námsferli barna, áhuga þeirra og styrkleika. Þegar mat 

er unnið í samstarfi leikskóla, foreldra og barna gerir það foreldrum kleift að 

sjá betur hvar barnið er statt og hvernig þeir geta stutt við nám heima við. 

Einnig eykur það „vitund barna um eigin getu og styrkleika og hvernig þau 

læra best. Mat á þannig að efla sjálfstraust og sjálfsmynd barnsins“ (bls. 47). 

Mat er því órjúfanlegur þáttur í öllu skólastarfi. „Markmið mats er að auka 

þekkingu og skilning leikskólakennara og annars starfsfólks, foreldra og 

barna á þroska barna, námi og líðan.“ (Mennta- og menningarmálaráðu-

neyti, 2011, bls. 46).  

2.5.2.1 Gildi skráninga fyrir börn   

Uppeldisfræðilegar skráningar geta verið mikilvægar fyrir börn. Þær geta 

gefið þeim tækifæri til að rifja upp það sem þau hafa fengist við (Dahlberg 

o.fl., 2007, bls. 148). Þær geta haft jákvæð áhrif á börn, þar sem þau finna 

að kennararnir meta það sem þau hafa að segja og þar með einnig það sem 
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þau hugsa, því börn eru almennt opin og tjá hugsanir sínar með gjörðum 

sínum. Þannig sýna skráningarnar það sem börnin vilja tjá og gefa þeim með 

því móti rödd (Rinaldi, 2012, bls. 242). Jafnframt geta skráningar gagnast 

börnum vel þegar þau skoða þær sjálf. Skoðunin eykur meðal annars 

sjálfsskilning barnanna. Í Reggio Emilia geta börn skoðað verkin sín, fyrri 

reynslu, athafnir og athugasemdir. Með aðstoð kennara eru börnin hvött til 

að þróa hugmyndir sínar eða skoða þær aftur og útskýra fyrir öðrum. Með 

þessu getur farið fram nokkurs konar sjálfsmat hjá börnunum þar sem þau 

meta skráningarnar sem gerðar hafa verið í tengslum við nám þeirra (Fyfe, 

2012, bls. 275).  

MacDonald (2007) sýndi fram á að með uppeldisfræðilegum skráningum 

jókst skilningur kennara á námsferli barna og námi þeirra almennt og 

skráningarnar hjálpuðu kennurunum að leggja betur áherslu á nám barna 

(bls. 238). Þannig heyra fleiri raddir barna og betur er hægt að hjálpa þeim 

áfram í námi. Dahlberg o.fl. (2007) benda á að skráningar geti gert 

kennurum kleift að fylgjast með samskiptum barnanna, sjá hvernig þau 

leysa úr vandamálum, hvað þau kunna, hvernig þau hugsa og læra og 

þannig gefa þeim kost á að hjálpa börnunum í samskiptum, að takast á við 

vandamál og læra (bls. 147-149).  

Þegar börn ræða nám sitt hjálpar það þeim að skilja hvernig þau læra og 

sá skilningur eflir sjálfsvitund þeirra. Carr (2011) rannsakaði samræður 

barna og kennara um skráningar á námi barna. Niðurstöðurnar sýndu að 

samræðurnar skýrðu betur skilning barnanna á því sem þau höfðu lært og 

hvernig þau lærðu það. Samræður sem reyndust vel í námi voru fyrst og 

fremst á milli barns og kennara þar sem kennarinn ræddi skráningarnar við 

barnið og var opinn fyrir hugmyndum þess, en einnig reyndust 

hópsamræður við barnahópinn vel.  

2.5.2.2 Gildi skráninga fyrir foreldra  

Uppeldisfræðilegar skráningar geta haft gildi fyrir foreldra. Sýnt hefur verið 

fram á að þær geta gefið foreldrum tækifæri til að fylgjast með námsferli 

barna sinna og með skráningum geta foreldrar til dæmis fengið innsýn í 

hvernig nám fer fram í gegnum leik og samskipti (Bryndís Garðarsdóttir og 

Kristín Karlsdóttir, 2012, bls. 109). MacDonald (2007) sýndi með rannsókn 

sinni að þegar uppeldisfræðilegar skráningar voru innleiddar fengu foreldrar 

betri upplýsingar um nám barna sinna og það þótti þeim gagnlegt, 

sérstaklega að fá að fylgjast með námsferli barna sinna og nýta 

skráningarnar sem stuðningstæki (bls. 238). Þegar skráningar eru gerðar 

sýnilegar geta foreldrar séð hvaða merkingu barnið þeirra leggur í ýmsa 

hluti, hvernig það upplifir og hugsar. Þannig geta foreldrar aukið skilning 



 

29 

sinn á foreldrahlutverkinu. Þá gefa skráningarnar foreldrum einnig tækifæri 

til samskipta við kennarana. Þær sýna það sem barnið fæst við í 

leikskólanum og geta því verið góður samskiptagrundvöllur á milli foreldra 

og kennara sem og á milli foreldra og barna (Rinaldi, 1998, bls. 122). 

Rannsókn Buldu (2010) um að gera nám í leikskóla sýnilegt sýndi fram á að 

uppeldisfræðilegar skráningar bættu samskipti við foreldra til muna og 

gerðu þeim kleift að sjá betur ferlið í námi barna sinna. Þá kom einnig fram 

að skráningarnar gátu bætt nám barna og gert kennurum kleift að fylgjast 

betur með námsferli þeirra (bls. 1444-1447).  

2.5.2.3 Gildi skráninga fyrir leikskólakennara 

Uppeldisfræðilegar skráningar geta haft gildi fyrir leikskólakennara og störf 

þeirra. Þegar leikskólakennarar skrá, ígrunda og meta skráningarnar fara 

þeir í gegnum ákveðið námsferli. Þeir þurfa að spyrja sig spurninga um 

starfið, hvernig þeir geta hjálpað börnunum og dýpkað skilning þeirra 

(Dahlberg o.fl., 2007, bls 148-149). Dahlberg o.fl. (2007) sögðu frá leikskóla-

kennaranum Önnu sem notaði uppeldisfræðilegar skráningar sem 

þátttakandi í rannsókn sem kölluð var Stokkhólmsverkefnið (e. Stockholm 

Project). Niðurstöður hennar sýndu hvaða gildi uppeldisfræðilegar 

skráningar geta haft. Þær hjálpuðu henni að spyrja sig spurninga og velta 

fyrir sér samskiptum barnanna og samskiptum sínum við þau. Hún gerði 

skráningar sýnilegar í leikskólanum og það gaf börnunum tækifæri til 

upprifjunar og foreldrum kleift að fylgjast betur með starfinu. Þá sagði hún 

skráningarnar bjóða upp á faglega samræðu við samstarfsfélaga (Dahlberg 

o.fl., 2007, bls. 148-149).  

Skráning námssagna er matsaðferð, sótt til Nýja Sjálands, þar sem röð 

frásagna einstakra barna er skráð yfir ákveðið tímabil og síðan skoðuð í 

þeim tilgangi að meta vellíðan og hneigð þeirra til náms. Niðurstöður 

rannsóknar á skráningu námssagna sýndu að námssögurnar hjálpuðu 

kennurunum að skilja börnin betur, áhuga þeirra og styrkleika. Kennararnir 

sáu fjölbreytnina í barnahópnum betur og hvert barn varð sýnilegra. Eftir 

því sem skráningarnar þróuðust hjá kennurunum varð samræða þeirra við 

foreldra markvissari og meira gefandi. Kennararnir nýttu upplýsingar sem 

komu fram í námssögunum til að bæta starfið og breyta skipulagi. Skráning 

kennaranna leiddi til dýpri skilnings hjá þeim á sjónarhorni barna og 

aðferðum í starfi (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012, bls. 

105-111).  

Browne, Cutler, Debates, Gilkersen og Stremmel (2010) gerðu rannsókn 

á hvernig leikskólakennaranemar gátu ígrundað nám barna og þróað 

námskrá með því að notast við uppeldisfræðilegar skráningar og samræður 
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við hvern annan. Skráningarnar og samræður hver við annan, við börnin og 

foreldra þeirra, hjálpuðu þeim að sjá hvar þörf væri á breytingum í 

skólaumhverfinu. Samræðurnar hjálpuðu einnig mikið til við að þróa 

námskrár í leikskóla (bls. 57-58). Það má því segja að skráningar og 

samræður tengdar þeim hafi mikið að segja þegar rýnt er í nám barna og 

gefi leikskólakennurum tækifæri til að sjá starfið betur og mögulegar 

breytingar sem þarf að gera til að bæta það.  

Uppeldisfræðilegar skráningar geta ögrað núgildandi orðræðu. 

Kennarinn getur nýtt sér skráningar til að spyrja sjálfan sig spurninga um 

hvernig hann lítur á börn og hvernig hann vinnur með þeim. Með því að 

vinna með hugmyndir sínar þroskast þær og þróast (Dahlberg, 2012, bls. 

228). Með því að gera leikskólastarf sýnilegt gefst fleirum tækifæri á að taka 

þátt í samræðum um starfið og þar með breytist orðræðan. Með 

sýnileikanum verður samfélagið meira tengt við leikskólastarfið og gildi þess 

og þar með gefst kostur á að starfið öðlist meira vægi í samfélaginu 

(Dahlberg og Åsén, 1994, bls. 166).  

2.5.3 Atriði sem geta skert gildi skráninga 

Hafa ber í huga að ýmis atriði geta skert gildi skráninga. Ef ekki er verið á 

varðbergi geta skráningar þróast í að spá fyrir um og stjórna börnum með 

samræmingu, stöðlum og eftirliti (Dahlberg, 2012, bls. 229). Kampmann 

(2004) hefur gagnrýnt að stofnanir noti staðla til að meta börn. Í tengslum 

við leikskólastarf í anda Reggio Emilia, þar sem litið er á börn sem sterka og 

hæfa einstaklinga, veltir hann fyrir sér hvert sé „hið hæfa barn“. Hann telur 

að hugmyndirnar um hið sterka og hæfa barn geti allt eins orðið að nýju 

viðmiði eða aðferð til að flokka börn (bls. 145). Að gera nám sýnilegt getur 

leitt til þess að barnið verði hlutgert vegna flokka og merkja sem 

leikskólakennarar og aðrir hafa tilhneigingu til að skapa. Vegna þessa er 

hætta á að sérkenni barnanna, það einstaka og það nýja, fái ekki að njóta 

sín (Dahlberg, 2012, bls. 229).  

Rannsakendur hafa séð að mat í leikskóla er oftast undir áhrifum frá 

þroskasálfræði þar sem börn eru metin út frá hvað hið eðlilega barn (e. 

normal child) getur á vissum aldri. Þannig skapast ákveðin hætta á að 

kennarar noti flokkun og niðurröðun sem tæki til að skipta börnum niður, til 

dæmis eftir getu (Bjervås, 2011, bls. 239-240). Plums (2010) hefur gagnrýnt 

að með skráningum geti sýn leikskólakennara snúist í þá átt að það sem er 

skráð sé aðalatriðið í leikskólastarfinu en daglegir atburðir eins og matartími 

og svefn fái minna vægi og kennarar líti á það sem ófaglega þætti.  
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Skráningar eru mismunandi og hægt að vinna úr þeim á ótal vegu. Buldu 

(2010) sá í sinni rannsókn að leikskólakennurum fannst erfitt að finna tíma 

til að skrá og vinna með uppeldisfræðilegar skráningar (bls. 1444-1445). Þá 

hefur Bjervås (2011) sýnt fram á að leikskólakennurum fannst erfitt að skrá 

vegna hættunnar á því að trufla börnin í leiknum en þó sögðu þeir einnig að 

börnin vendust því að kennarinn fylgdist með þeim og skráði (bls. 248).  

Kennurum getur fundist erfitt að velja hvað skuli skrá. Margt er 

spennandi og merkilegt og því kannski mikið sem kennarinn vill skrá en 

kemst svo ekki yfir nærri allt. Í verkefni sem fólst í því að gera nám sýnilegt 

(e. The making learning visible project) voru settar fram spurningar fyrir 

kennarana til að þeir gætu betur einblínt á og metið gagnsemi 

skráninganna:  

 Hjálpa skráningarnar mér að athuga aftur andartök sem ég 
tók ekki eftir eða skildi ekki í upphafi?  

 Skrái ég orð mín og barnanna, gjörðir og útskýringar? 

 Benda skráningarnar á næstu skref fyrir kennslu eða nám?  

 Hvernig skráningum get ég bætt við til að dýpka þessa 
rannsókn? (Suárez og Daniels, 2009, bls. 188). 

Þegar kennarar byrja að nýta skráningar í starfi sínu þurfa þeir fyrst og 

fremst að sjá þær sem hluta af daglegu starfi. Þeir þurfa að hugsa um 

kennslu og nám sem sameiginlegt rannsóknarferli, samfellda starfenda-

rannsókn (Fyfe, 2012, bls. 281). Fyfe (2012) greindi frá því að það að finna 

og skipuleggja tíma til ígrundunar og mats á námi barna væri oftast 

skilgreint sem helsta hindrunin í samstarfi leikskólakennara og jafnvel þó að 

tími væri fyrir hendi þá sagðist hún hafa séð að tíminn væri nýttur með 

óskilvirkum hætti. Hún sagði mikilvægt að skipuleggja tímann vel, halda 

skráningafundi, ákveða hvaða skráningar á að taka fyrir á hverjum fundi 

fyrir sig og ræða vel það nám sem skráningarnar sýndu. Með góðri umræðu 

sæist fyrst hvernig má hjálpa þeim áfram í námi. Margir myndu segja þetta 

tímafrekt og að tíminn væri betur nýttur með börnunum en Fyfe benti á að 

þetta væri tími fyrir börnin. Tíminn sem varið er með börnunum verður 

dýrmætari þegar við höfum farið yfir skráningarnar og séð hvernig við 

getum hjálpað þeim í frekari lærdómi (bls. 283).  

2.6 Samantekt 

Leikskólastarf byggt á síðtímahugmyndum grundvallast á samstarfi og 

nánum samskiptum barna og kennara (Dahlberg o.fl., 2007). Fjölbreytileiki 

þarf að vera í fyrirrúmi og litið er á barnið sem virkan þátttakanda í eigin 
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námi (Elkind, 1997). Hlutverk kennarans er að hlusta jafnt á öll börnin, 

ígrunda starf sitt vel, spyrja sig spurninga, huga að námsumhverfinu og gefa 

þannig börnum tækifæri til að byggja upp þekkingu með eigin leiðum 

(Pound, 2009; Dahlberg o.fl., 2007). Starf í anda Reggio Emilia tengist vel 

síðtímahugmyndum um börn og nám. Litið er á börn sem sterka og 

hæfileikaríka einstaklinga (Malaguzzi, 1998). Umhverfi og athafnir barna eru 

taldar mikilvægir liðir í námi barna þar sem þau eru hvött til að rannsaka 

umhverfið og tjá sig með fjölbreyttum leiðum eða málum sem börn fæðast 

með (Edwards o.fl., 1998). Kennarar þurfa að hlusta á raddir barna með því 

að lesa í ólíkan tjáningarmáta og vera opnir fyrir skoðunum þeirra (Rinaldi, 

2012). Þeir nota skráningar til að fylgjast með starfinu, efla fagþekkingu 

sína, þróa starfið og gera nám barna sýnilegt fyrir börn og fjölskyldur þeirra. 

Samvinna við foreldra er mikilvæg og talin forsenda árangursríkrar kennslu 

(Cagliari o.fl., 2012). 

Leikur er þungamiðja í námi barna í leikskóla. Börn prófa sig áfram í leik, 

gera tilraunir og læra af þeim (Lillemyr, 2009). Líta má á leik og nám sem 

óaðskiljanlega heild sem er hluti af reynsluheimi barna (Pramling 

Samuelsson og Johansson, 2006). Rannsóknir í leikskólum hafa sýnt að 

mikið nám fer fram hjá börnum í leik. Hlutverk kennara í leik barna er 

mikilvægt fyrir nám þeirra og þroska en þeir þurfa að hlusta á börnin og 

styðja við nám þeirra í gegnum leik (Elva Önundardóttir, 2010; Pramling 

Samuelsson og Johansson, 2006). Uppeldisfræði hlustunar byggir á því að 

kennarar lesi í tjáningu barna og hlusti eftir hugmyndum þeirra, túlki, byggi 

upp þekkingu og bregðist við (Rinaldi, 2006). Þekking byggist upp í gegnum 

námsferli. Með því að rýna í námsferli geta kennarar séð þroska barna og 

hvernig ferlið þróast (Malaguzzi, 1998).  

Skráningar í anda Reggio Emilia eða uppeldisfræðilegar skráningar eru 

ferli til að gera athafnir og verkefni barna sýnileg og til að nýta efnið til 

samræðna, túlkunar, rökræðna og umbreytinga (Dahlberg, 2012). Með 

athugunum skrá kennarar hugmyndir barna og tilgátur, gjarnan í einhverju 

ferli, og nota skráningarnar til ígrundunar í og á starfi, til að fylgjast með 

námi barna og gera það sýnilegt fyrir þau sjálf, fjölskyldur þeirra og 

samfélag. Þær eru notaðar til að auka skilning á því sem gerist í skólanum og 

til að varpa ljósi á hæfileika, getu og kunnáttu barna. Hægt er að skrá með 

nótum, hljóð- og myndupptökum og ljósmyndum. Fjölbreyttar aðferðir 

veita margbreytilegar upplýsingar og fleiri sjónarhorn (Dahlberg o.fl., 2007).  

Skráningar geta haft mikið gildi fyrir börn, foreldra þeirra og 

leikskólakennara. Þær gefa börnum tækifæri til upprifjunar (Dahlberg o.fl., 

2007). Fleiri heyra raddir barna og betur er hægt að hjálpa þeim áfram í 
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námi (MacDonald, 2007). Skráningar gefa foreldrum tækifæri til að fylgjast 

með námi barna sinna, gefa þeim tækifæri til að skilja þá merkingu sem 

börnin þeirra leggja í hlutina og auka möguleika á að hjálpa þeim áfram í 

námi (Rinaldi, 1998). Skráningar gefa leikskólakennurum færi á því að 

ígrunda og bæta starfið, þær hvetja til umræðna við samstarfsfélaga og með 

þeim geta þeir gert nám barna sýnilegt (Dahlberg, 2012; Dahlberg o.fl., 

2007).  

Hafa ber í huga að ýmis atriði geta skert gildi skráninga. Hlutverk þeirra 

getur breyst í að spá fyrir um og stjórna börnum með samræmingu, stöðlum 

og eftirliti. Þær geta leitt til aukinnar flokkunar í skólum og hún getur 

orsakað að sérkenni barna fái ekki að njóta sín (Dahlberg, 2012). Kennarar 

hafa sagt að erfitt sé að finna tíma til skráninga og erfitt sé að velja hvað á 

að skrá. Þeir þurfa að líta á skráningar sem hluta af sínu daglega starfi og 

skipuleggja tímann vel (Fyfe, 2012).  

Í ljósi þessarar umfjöllunar má velta fyrir sér hvers vegna skráningar í 

íslenskum leikskólum eru ekki algengari en raun ber vitni. Spyrja má hvað 

virkar vel og hvað vantar upp á þegar rýnt er í skráningar og nýtingu þeirra í 

leikskólastarfi.  
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3 Rannsóknin  

Hér verður farið yfir skipulag rannsóknarinnar. Fyrst er greint frá markmiði 

hennar og rannsóknarspurningum. Því næst er sú aðferðafræði sem 

rannsóknin byggði á kynnt, en hún er eigindleg viðtalsrannsókn. Þá er farið 

yfir aðferð rannsóknar, greint frá þátttakendum og hvernig þeir voru valdir. 

Greint er frá framkvæmd, gagnaöflun og gagnagreiningu. Í framhaldi af því 

er trúverðugleiki og réttmæti rannsóknarinnar skoðað og að lokum er 

siðferðilegum atriðum gerð skil og þeim leyfum sem afla þurfti.  

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar  

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á reynslu leikskólakennara 

af því að skrá og gera nám barna í leik sýnilegt. Leitast var við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 Hvaða leiðir hafa reynst leikskólakennurum gagnlegar til að gera nám 
barna í leik sýnilegt?  

o Hvernig birtast viðhorf leikskólakennara til barna og náms? 

o Hvaða skráningaraðferðum er beitt?  

o Hvernig er unnið úr skráningum?  

o Hvernig eru skráningar nýttar?  

3.2 Aðferðafræði  

Eigindleg aðferðafræði byggir á að afmarkað efni er rannsakað til hlítar og 

rýnt í það (Lichtman, 2012, bls. 22). Eigindlegar rannsóknir geta gefið 

upplýsingar um börn, fjölskyldur, leikskólastarf og samskipti á milli þessara 

aðila. Þær geta gefið mynd af viðhorfum og athöfnum barna og fullorðinna 

(Edwards, 2010, bls. 155). Eigindleg aðferðafræði hentar þessari rannsókn 

vel þar sem leitast er við að sjá og skilja gagnsemi þeirra leiða sem hafa 

reynst leikskólakennurum nytsamlegar til að gera nám barna sýnilegt. 

Til að fá sem besta innsýn í sjónarhorn og reynslu leikskólakennara af því 

að gera nám barna sýnilegt í leikskólum var valin sú aðferð að nota opin 

viðtöl (e. in-depth interview). Sú aðferð hentar vel til að fá svör við 

rannsóknarspurningum og ná markmiði rannsóknarinnar. Viðtöl henta vel 

þegar reynsla, þekking og sjónarmið fólks á afmörkuðu viðfangsefni er 

rannsakað (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 67). Opin viðtöl eru djúpviðtöl þar 
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sem leitast er við að spyrja ítarlega og fá nákvæma lýsingu viðmælanda á 

menningarbundnum þáttum sem tengjast honum og sögu hans persónulega 

(Lichtman, 2012, bls. 195). Leitast er við að skilja reynslu þátttakenda frá 

þeirra eigin sjónarhóli (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 73). Rannsakandi hlustar 

á viðmælanda, heyrir skoðanir hans og sjónarmið og lærir um afstöðu hans 

til þátta tengdum lífi hans, draumum og vonum (Kvale, 1996, bls. 1).  

Eigindleg rannsóknaraðferð sem þessi byggir á aðleiðslu (e. induction). 

Þá er gögnum safnað, í kjölfarið unnið úr þeim og reynt að finna ákveðna 

heildarhugmynd eða þema/u á efninu. Þau eru svo tengd við kenningu eða 

tilgátu/ur sem settar eru fram (Lichtman, 2012, bls. 19).  

Í viðtölum ræða rannsakandi og viðmælandi saman á jafnréttisgrundvelli 

um ákveðið afmarkað efni sem verið er að rannsaka og því þarf 

rannsakandinn að skipuleggja og stjórna samræðunum (Lichtman, 2012, bls. 

189). Það gerir hann með því að útbúa viðtalsramma sem hann styðst við í 

viðtalinu. Viðtalsramminn getur verið listi af þemum og/eða listi af opnum 

spurningum. Í viðtölunum þarf rannsakandi að hlusta vel og spyrja nánar til 

að fylla í eyður. Þannig getur hann öðlast meiri skilning á þekkingu og 

reynslu viðmælanda á umræðu- og rannsóknarefninu. Rannsakandi getur 

sleppt spurningum eða breytt þeim ef aðstæður í viðtalinu þróast á þann 

veg (Lichtman, 2012, bls. 195-197). Hafa þarf að leiðarljósi að dæma ekki 

skoðanir þátttakenda og alhæfa ekki um þær, heldur nota þær til að öðlast 

skilning á málefninu og nota í stærra samhengi. Opin viðtöl eru mismunandi 

eftir þátttakendum. Þó viðfangsefnið sé það sama verða umræðurnar ólíkar 

vegna ólíkrar reynslu og sjónarhorns þátttakenda (Helga Jónsdóttir, 2003, 

bls. 74).  

Helstu ókostir viðtala eru að viðmælandi segir oft það sem hann heldur 

að rannsakandi vilji heyra. Aðstæðurnar skipta miklu máli og fólk talar og 

hegðar sér ólíkt eftir þeim. Best er að taka viðtöl þar sem viðmælendum 

líður vel, eru öruggir og á heimavelli (Lichtman, 2012, bls. 194-195). 

3.3 Aðferð  

Hér verður greint frá þátttakendum rannsóknarinnar og hvernig þeir voru 

valdir. Þá er farið yfir framkvæmd, gagnaöflun og greiningu gagna. 

Jafnframt verður greint frá trúverðugleika og réttmæti rannsóknar og að 

lokum eru siðferðileg atriði skoðuð.  

3.3.1 Þátttakendur  

Þátttakendur í þessari rannsókn voru fimm leikskólakennarar úr þremur 

leikskólum. Við val á þátttakendum var notast við markmiðsúrtak (e. 
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purposive sampling), sem þýðir að þátttakendur voru valdir samkvæmt 

viðmiðum sem þjóna markmiði rannsóknarinnar (Lichtman, 2012, bls. 192). 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á reynslu leikskólakennara af 

því að skrá og gera nám barna í leik sýnilegt. Fjöldi þátttakenda réðst af því 

hvenær talið var að gögnin gætu gefið fullnægjandi svör við spurningum 

rannsakanda. Kvale (1996) hefur bent á að þátttakendur skuli vera eins fáir 

eða margir og rannsakandi telji hæfilegt til að fá svör við spurningum sínum. 

Þegar markmiðið er að öðlast þekkingu er gott að einbeita sér að fáum 

tilvikum (bls. 101-103). Til að finna leikskólakennara með reynslu af því að 

skrá og gera nám barna í leik sýnilegt var haft samband við leikskóla sem 

starfa í anda Reggio Emilia og óskað eftir þátttöku leikskólakennara í 

rannsókninni. Fundinn var viðtalstími sem hentaði jafnt viðmælanda og 

rannsakanda. Viðmælendum var gerð grein fyrir viðfangsefni, markmiði og 

tilgangi rannsóknarinnar.  

Öll viðtölin fóru fram á vinnustað kennaranna á vinnutíma, að morgni til 

og fundið var herbergi í skólunum þar sem næði var. Í fjórum tilvikum voru 

það fundarherbergi en í einu tilviki fór viðtalið fram inni á deild á meðan 

börnin voru í útiveru.  

Viðmælendurnir fimm, sem allir voru konur, höfðu meira en 10 ára 

reynslu af vinnu í leikskóla og höfðu unnið í leikskóla áður en þeir fóru í 

nám. Ekki eru gefin upp raunveruleg nöfn viðmælenda í rannsókninni og 

fengu þeir því dulnefni: Ingibjörg, Eva, Tinna, Helga og Margrét. Ingibjörg og 

Eva unnu saman í leikskóla og Tinna og Helga unnu saman. Í töflu 1 kemur 

fram nánari lýsing á bakgrunni viðmælenda, starfi þeirra og hvenær og af 

hverju þeir byrjuðu skráningar í starfi sínu.  
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Tafla 1. Bakgrunnur viðmælenda 

Viðmælandi:  Starf:  Byrjaði að skrá:   

Ingibjörg  Deildarstjóri en hafði 

reynslu sem 

aðstoðarleikskólastjóri.  

Byrjaði að skrá sem 

leiðbeinandi í leikskóla. 

Fékk leiðbeiningar um 

skráninguna og hvaða 

þáttum hún ætti að fylgjast 

með hjá börnunum. 

 

Eva  Deildarstjóri en hafði 

reynslu sem 

aðstoðarleikskólastjóri.  

Tileinkaði sér skráningar í 

kringum árið 2001 eftir að 

hún las bók Guðrúnar Öldu 

Harðardóttur (2001), Í 

leikskóla lífsins. 

 

Tinna  Deildarstjóri.  Hafði unnið markvisst með 

skráningar síðan árið 2006 

en þá hóf hún að vinna á 

núverandi vinnustað. 

 

Helga  Deildarstjóri en hafði 

reynslu sem leikskólastjóri. 

Byrjaði að nota skráningar 

árið 1998 þegar leikskólinn 

hennar ákvað að hefja og 

þróa skráningar í anda 

Reggio Emilia. 

 

Margrét  Aðstoðarleikskólastjóri.  Hafði alltaf unnið eitthvað 

með skráningar. Upp úr 

aldamótunum urðu 

skráningarnar auðveldari 

með stafrænni væðingu. 

 

 

3.3.2 Framkvæmd, gagnaöflun og gagnagreining  

Áður en viðtölin hófust voru viðmælendur upplýstir um rannsóknina, 

þátttöku sína og upplýst samþykki fengið (Viðauki A). Í upphafi var spurt 

hvort taka mætti viðtölin upp á hljóðupptökutæki til að auðvelda úrvinnslu 

og gagnagreiningu. Allir viðmælendur leyfðu það og fannst sjálfsagt. Stuðst 

var við viðtalsramma (Viðauki B) með opnum spurningum sem gáfu 

viðmælendum færi á því að koma reynslu sinni á framfæri og rannsakanda 

færi á að spyrja nánar um það sem rætt var um. Á meðan á viðtölunum stóð 

og/eða eftir viðtölin sýndu allir leikskólakennararnir rannsakanda skráningar 
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sem þeir höfðu gert til nánari útskýringar. Þau gögn voru til að mynda 

persónumöppur barna, skýrslur, skráningarbækur og skráningar sem gerðar 

höfðu verið sýnilegar í leikskólunum.  

Viðtölin fóru fram í febrúar 2014. Þau voru öll tekin upp á 

hljóðupptökutæki og afrituð jafnóðum. Eftir fyrstu tvö viðtölin, sem voru 

tekin samdægurs með stuttu millibili, var farið yfir viðtalsrammann og einni 

spurningu bætt við. Hún var um hvort leikskólakennararnir hefðu 

ábendingar til annarra kennara sem myndu vilja byrja að nota skráningar. 

Þessi spurning kom upp í fyrri viðtölunum tveimur. Þótti hún gefa 

mikilvægar upplýsingar og því ástæða til að bæta henni við til að tryggja að 

þetta atriði yrði rætt við alla viðmælendur.  

Við úrvinnslu voru gögnin skoðuð, túlkuð og að lokum greind með því að 

leita að þemum sem gögnin voru svo flokkuð í, en það er algeng leið til að 

greina gögn í viðtalsrannsóknum (Lichtman, 2012, bls. 248). Leitast var við 

að byggja upp skilning út frá þeim flokkum sem fundust í viðtölunum. Þeir 

flokkar sem tengdust rannsóknarspurningum voru skoðaðir nánar og gögnin 

ígrunduð aftur og aftur út frá flokkunum.  

3.3.3 Trúverðugleiki og réttmæti  

Í eigindlegum rannsóknum er lögð áhersla á trúverðugleika með þeim hætti 

að einblínt er á hversu nákvæm rannsóknargögnin og rannsóknin sjálf er 

(Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 79). Til að trúverðugleiki viðtala sé sem mestur 

þarf reynsla viðmælenda að koma skýrt fram í niðurstöðum rannsóknar. 

Rannsakandi þarf að gæta þess að spyrja ekki leiðandi spurninga sem 

myndu skekkja niðurstöður. Fullyrðingar þurfa að vera nákvæmar og skýrar. 

Trúverðugleiki og réttmæti í eigindlegum rannsóknum endurspeglast í 

hversu vel skoðun, viðhorf og/eða athafnir þátttakanda koma fram í 

niðurstöðum (Lichtman, 2012, bls. 298). Til að ganga úr skugga um að 

skilningur rannsakanda væri réttur var spurt nánar út í fullyrðingar og 

málefni sem viðmælendur ræddu og tekið saman í stuttu máli það sem þeir 

höfðu sagt. Einnig voru spurningar sem fólu í sér endurtekningu á því sem 

viðmælendur ræddu notaðar til staðfestingar.  

Hafa þarf áhrif rannsakanda í huga í eigindlegum rannsóknum. Talið er 

mikilvægt að rannsakandi sé meðvitaður um að viðhorf hans geti haft áhrif 

á niðurstöður. Til að auka trúverðugleika niðurstaðna voru þátttakendum 

kynntar niðurstöður og beðið um viðbrögð þeirra við túlkun rannsakanda. 

Þannig geta þátttakendur haft áhrif á niðurstöðurnar og trúverðugleiki 

niðurstaðna aukist vegna ólíkra sjónarhorna (Lichtman, 2012, bls. 292). Þeir 

voru sáttir við túlkun rannsakanda og niðurstöður.  
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Þessi rannsókn lýsir reynslu og upplifun viðmælenda á nýtingu 

uppeldisfræðilegra skráninga til eflingar í leikskólastarfi og að gera nám 

barna sýnilegt í leikskóla. Vonast er til að niðurstöðurnar geti nýst til 

skráninga og eflingar leikskólastarfs.  

3.3.4 Siðferðileg atriði  

Huga þarf að siðferði í öllum rannsóknum og er það sérlega mikilvægt í 

eigindlegum rannsóknum eins og þessari. Rannsakandi þarf að gæta þess að 

þátttakendur hljóti ekki skaða af rannsókninni. Gæta þarf þess að friðhelgi 

þátttakenda sé virt með því að gæta nafnleyndar og trúnaðar í öllum 

gögnum. Passa þarf vel upp á að gögn komist ekki í hendur annarra en 

rannsakanda og að eyða öllum gögnum þegar rannsókn er lokið. Gott er að 

greina þátttakendum frá þessum atriðum í upphafi (Lichtman, 2012, bls. 52-

54). Þá þarf að upplýsa viðmælendur um rannsóknina og fá samþykki þeirra 

til þátttöku. Rannsóknin var kynnt fyrir öllum þátttakendum og skrifuðu þeir 

undir upplýst samþykki (Viðauki A). Upplýst samþykki felur í sér að 

þátttakendum er sagt frá rannsókninni, hvert eðli hennar og tilgangur er. 

Segja þarf þátttakendum nákvæmlega til hvers er ætlast af þeim og greina 

frá hugsanlegum hættum rannsóknarinnar. Upplýst samþykki felur einnig í 

sér að gera þátttakendum grein fyrir að þeir geta hvenær sem er hætt 

þátttöku sinni í rannsókninni og óunnin gögn verði fjarlægð (Coady, 2010, 

bls. 74-75). Í þessari rannsókn var fyllsta trúnaðar gætt við meðferð gagna.  

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (Lög um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000).  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Niðurstöðurnar eru settar fram í þemum sem dregin voru út úr viðtölunum í 

þeim tilgangi að svara rannsóknarspurningunum. Meginmarkmið 

rannsóknarinnar var að varpa ljósi á reynslu leikskólakennara af 

uppeldisfræðilegum skráningum og leiðum þeirra til þess að gera nám 

barna í leik sýnilegt. Leitast var við að sjá hvaða leiðir leikskólakennurum 

þóttu gagnlegar þegar skráning hefst og þegar þær eru settar fram til að 

gera nám barna sýnilegt börnunum sjálfum og foreldrum þeirra.  

Til að fá skýra mynd af viðfangsefninu og gefa heildstæðari mynd af 

viðhorfi, reynslu og upplifun leikskólakennaranna er vitnað í orð þeirra hér í 

kaflanum. Undirkaflarnir taka mið af þeim þemum sem urðu til í viðtölunum 

og í ljósi þeirra spurninga sem rannsakandi lagði upp með í viðtölin. Þemun 

eru: Viðhorf leikskólakennaranna til barna og náms, viðhorf samstarfsfólks 

til skráninga, skráningaraðferðir, að byrja að skrá, úrvinnsla skráninga og 

nýting þeirra.  

4.1 Viðhorf til barna og náms  

Allir leikskólakennararnir voru sammála um að börn læra mest í gegnum leik 

og samskipti. Þeir töldu einnig að umhverfi og skipulag hefði áhrif á nám 

barna. Flestir leikskólakennararnir sögðust kenna með því að hlusta eftir því 

hvar áhugi barnanna lægi, grípa tækifærin og hjálpa þeim þannig að teygja 

sig aðeins lengra í þekkingarleitinni. Eva ræddi um að námsferlið væri 

gagnvirkt, þar sem það snerist bæði um að kenna börnunum og hún lærði 

einnig mikið af þeim: „Ég er ekki sú sem allt veit, heldur kenna þau mér 

hvernig þau læra. Þannig vinnum við best“.  

4.1.1 Leikur sem meginnámsleið barna  

Þegar leikskólakennararnir voru beðnir um að greina frá hvernig þeir teldu 

börn í leikskóla læra kom leikur fyrst upp í huga allra nema eins kennara, en 

hann nefndi samskipti. Leikur var því ofarlega í huga þeirra allra. „Lífið er 

leikur“, „ef þú hefur ekki gleði og gaman getur þú sleppt því“, „[leikurinn] er 

náttúrulega ein mikilvægasta leiðin“ og „leikur og nám tengjast mjög vel“ er 

meðal þess sem kennararnir sögðu um leikinn. Helga taldi að veigamesti 

lærdómur barna af því að vera í leikskóla væri að læra í gegnum leik og 
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samskipti. Tinna nefndi að allt sem börnum fyndist skemmtilegt og 

spennandi endaði inn í leikjum þeirra. Sumir viðmælendur töluðu um 

mikilvægi þess að grípa boltann hjá börnunum og verða við óskum þeirra í 

sambandi við frekari þekkingarleit. Þeir töldu nauðsynlegt að börnin hefðu 

áhuga á því sem fengist væri við í leikskólanum, til dæmis að þema/þemu 

væru fundin í samræmi við áhuga barnanna í þemavinnu þannig að þau 

þyrsti í meiri þekkingu og sæktu hana í gegnum leik og rannsóknir.  

Helga taldi að börn væru í rauninni alltaf að leika sér þótt þau væru í 

skipulögðu starfi með skapandi efnivið. Hún sagði að þegar börn fengju 

skapandi efnivið, eins og málningu eða leir og sköpuðu úr honum, þá væru 

þau að leika og skapa um leið.  

Margrét ræddi hlutverk kennarans í leik barna, en henni fannst 

mikilvægt að vera til staðar fyrir börnin þegar þau léku sér, en ekki endilega 

með í leiknum. Hún sagði:  

Stundum er maður með inn í leiknum en stundum held ég að 

það eyðileggi bara fyrir þeim. Þeim finnst ekki þægilegt að 

maður sé að skipta sér of mikið af. Það er frekar ef þau koma 

og setja mann inn í hlutverk sem maður er meira með.  

4.1.2 Samskipti mikilvægur liður í námi barna 

Samskipti á milli barnanna og á milli barna og kennara eru mikilvæg að mati 

allra leikskólakennaranna. Margrét sagði að leikskólakennarar væru nauð-

synlegt námstæki fyrir börnin. Hún nefndi að hlutverk kennarans væri 

meðal annars að kenna börnum samskipti í gegnum leik og efla þannig 

félagsfærni þeirra. Hún taldi mikilvægt að kennarinn væri til staðar þegar 

börnin léku sér, sérstaklega yngri leikskólabörnin, til að geta verið 

leiðbeinandi í leiknum og kenna þeim samskiptareglur. Eva ræddi um 

starfsfólk sinnar deildar, sem var flest fagmenntað, og í því samhengi 

sagðist hún upplifa mikið öryggi hjá börnunum sem hefði starfsmannahóp á 

deildinni sem kynni til verka og sagði: „Þá sé ég bara einhvern veginn 

þroskann fljúga áfram hjá þeim“. Hún sagðist geta treyst samstarfsfólki sínu 

og þannig leyft sér að vera öðru hvoru ein með þremur til fjórum börnum.  

4.1.3 Umhverfið búið þannig að það ýti undir nám barna 

Flestir leikskólakennararnir ræddu umhverfi barnanna og mikilvægi þess að 

byggja það upp með efnivið sem ýtti undir nám þeirra. Efniviðurinn og 

leikföng í leikskólanum skipta máli svo börn geti verið sjálfstæð í 

þekkingarleit sinni. Tinna nefndi að mikilvægt væri að leyfa börnum að 
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rannsaka og skoða á eigin spýtur án truflunar frá kennara. Varðandi 

hlutverkið sagði hún: „[Það] er svo mikilvægt að því leyti að vera endalaust 

að skoða umhverfið, finna leiðir til að gera umhverfið á deildinni, í 

leikskólanum eða í garðinum, áhugavert, sem er svona hvetjandi til 

rannsóknar og undrunar“. Ingibjörg tók í sama streng og nefndi að 

kennarinn þyrfti að grípa tækifærin, lesa áhuga barnanna og móta 

umhverfið með efnivið og rými sem ýtti undir nám barnanna.  

4.1.4 Dagskipulag stýrist af viðhorfi til leiks og náms  

Viðhorf deildarstjóranna fjögurra sem rætt var við réði miklu um hvernig 

dagskipulag þeir höfðu á deildum sínum. Þeir töldu leikinn mikilvægan og 

því sögðust flestir þeirra reyna að hafa skipulagið þannig að leikurinn væri 

sem mest ótruflaður og börnin fengju langan samfelldan tíma í leik. Alls 

staðar eru samt fastir punktar í dagskipulaginu sem fylgja þarf eftir, eins og 

matmálstímar og samverufundir að morgni. Tinna og Helga nefndu að í 

leikskólanum þeirra væri reynt eftir fremsta megni að leyfa leikföngum/ 

efnivið að bíða ef börnin þyrftu að hætta og leikurinn væri ekki búinn. Þá 

gætu þau gengið í leikinn aftur seinna. Flæði í síðdegishressingu 

endurspeglar þetta atriði, þar sem börnin geta fengið sér að borða þegar 

þeim hentar og tekið þann tíma sem þau þurfa, hvort sem það eru fimm 

mínútur eða tuttugu. Hluti barnanna borðar í einu en hin leika á meðan og 

geta komið þegar þau eru orðin svöng og sjá laust sæti við borðið.  

Ingibjörg sagði frá því að í sínum leikskóla væri börnunum á deildunum 

skipt í tvo hópa og annar hópurinn væri inni fyrir hádegi og hinn eftir 

hádegi. Það væri gert svo börnin hefðu nægt rými og tíma til að leika sér, 

rannsaka og skoða og þróa þannig leikinn. Margrét ræddi að í sínum 

leikskóla væri börnunum skipt niður í hópa og hefði hver hópur sitt 

heimasvæði á milli morgun- og hádegisverðar. Svæðum leikskólans væri 

einnig skipt niður og fengju börnin ákveðinn tíma á viku til að fara í 

hreyfingu í hreyfisal og í tónlist í ákveðnu herbergi. Þannig leituðust 

kennararnir eftir því að börnin fengju sem fjölbreyttasta reynslu í 

leikskólanum.  

4.2 Viðhorf samstarfsfólks til skráninga  

Í leikskólum allra viðmælenda er unnið eftir stefnu í anda Reggio Emilia og 

því lögð áhersla á skráningar í þeim öllum. Mikilvægt er að skoða viðhorf til 

skráninga í leikskólunum því viðhorf samstarfsfélaga getur haft áhrif. 

Leikskólakennararnir voru spurðir hver þeir teldu viðhorf til skráninga vera í 

sínum leikskóla. Ingibjörg og Eva sögðust báðar finna fyrir mjög jákvæðu 
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viðhorfi til skráninga í sínum leikskóla og töldu þær að það væri vegna góðs 

aðhalds yfirmanna og hvatningar frá þeim til að skrá og ígrunda. Margréti 

fannst viðhorfið einnig jákvætt á sínum vinnustað þrátt fyrir að hafa nefnt 

að starfsfólkið ætti erfitt með að finna tíma til að vinna úr skráningum 

sínum.  

Af viðtalinu við Tinnu mátti sjá að hún væri mikill talsmaður skráninga á 

sínum vinnustað. Hún taldi viðhorfið nokkuð jákvætt en sagði svo: „Ég er 

kannski búin að ýta þessu svo mikið áfram og ég veit að fólki finnst þetta 

ofboðsleg vinna. Ég veit líka alveg að þetta liggur ofboðslega vel fyrir mér. 

En öðrum finnst þetta miklu erfiðara“. Hún sagði að vinnan í kringum 

skráningarnar legðist þungt á suma og sumum fyndist þetta bákn. Helga, 

sem vann með Tinnu, taldi viðhorfið vera misjafnt. Sjálf sagðist hún 

stundum vera að kikna undan vinnunni sem fylgdi skráningum en sagði að 

með tilkomu skráningafunda hefði viðhorfið í leikskólanum breyst. 

Skráningafundir eru fundir þar sem lítill hópur starfsfólks kemur saman og 

ræðir skráningar. Hún sagði: „Starfsmennirnir sem eru ófaglærðir eru að 

skilja betur tilganginn með þessu, af hverju við erum að þessu. . . . Viðhorfið 

breytist ef við kynnum þetta nógu vel fyrir starfsfólki“.  

Í tengslum við viðhorf nefndi Helga að henni fyndist nauðsynlegt að hafa 

um fjögurra klukkutíma fund að hausti þar sem skráningar væru ræddar til 

að kynna nýju starfsfólki vinnubrögð sem tíðkast í leikskólanum og einnig 

sem hópeflingu. Þetta hefur ekki verið gert en hún sagðist spyrja sig að því 

hvernig væri hægt að vinna saman sem einn hópur að ákveðnu markmiði ef 

allur hópurinn fengi aldrei tækifæri til sameiginlegra umræðna og 

skoðanaskipta.  

4.3 Skráningaraðferðir  

Leikskólakennararnir nefndu allir sömu skráningaraðferðir, en þær eru 

ljósmyndataka, hljóð- og myndbandsupptökur og skriflegar skráningar. Hins 

vegar var munur á hvað þeim fannst henta best, hvaða tækni þeir notuðu 

og útfærsla þeirra var mismunandi. Þeir sögðust almennt nota fjölbreyttar 

aðferðir og blanda þeim jafnvel saman. Einnig nefndu sumir að þeir notuðu 

verk barnanna, svo sem myndverk, skráðu inn á þau og/eða gerðu skriflegar 

skráningar við verkin til að skýra þau betur og útskýra hvað börnin hugsuðu 

á meðan þau bjuggu verkið til.  

Ingibjörg og Eva sögðu frá því að í þeirra leikskóla væru iPad-spjaldtölvur 

inni á deildunum og sögðust þær nota þær mikið til uppeldisfræðilegra 

skráninga. Þær sögðust nota tölvurnar til að taka ljósmyndir og myndbands-

upptökur. Þær ræddu að mikið utanumhald væri um ljósmyndir. Þær 



 

45 

sögðust flokka þær niður í möppur í spjaldtölvunum með einföldum hætti 

þannig að ólík ferli mætti skoða. Einnig sögðust þær nota fleiri leiðir. Þegar 

Ingibjörg var spurð út í hvaða skráningaraðferðir hún notaði svaraði hún:  

Vá, ég skrái á marga vegu. Ég skrái mikið með myndum og 

texta. . . . Við tökum vídeó og ofboðslega mikið af myndum og 

skráum mikið inn á myndirnar hvað er að gerast. Við setjum 

líka upp skráningar og lesum fyrir þau. Við hengjum myndirnar 

upp, þannig að þau eru að rifja upp það sem þau voru að gera. . 

. . Þá erum við líka að skrá hvað þau segja um myndirnar sínar. 

Jafnvel líka, við höfum hengt upp mynd af því sem þau hafa 

verið að gera í leik og svo eru þau að skoða skráninguna og þá 

jafnvel höfum við tekið mynd af þeim að skoða skráninguna og 

spurt þau út í hvað er að gerast og skrá það svo niður. Þannig 

að það kemur önnur skráning við skráningu. 

Þá nefndi Ingibjörg einnig þekkingarvefi sem leið til að skrá hugmyndir 

barnanna og vitneskju þeirra. Þekkingarvefur líkist hugtakakorti og er 

notaður í þemavinnu þar sem allt er skráð sem börnin vita um ákveðið efni. 

Hann er hengdur upp á deild barnanna þar sem þau geta skoðað hann. Eftir 

því sem börnin læra meira um efnið, er bætt inn á vefinn. Þannig gefst 

börnunum tækifæri til að sjá námsferli sitt, rifja upp og teygja þekkingu sína 

lengra.  

Eva sagðist skrá mest með ljósmyndum en einnig sagðist hún taka upp til 

að spá í samtöl. Hún taldi myndbandsupptökurnar góðar því þær tækju 

bæði myndir og samtöl og sameinuðu því þær tvær skráningaraðferðir. Eva 

sagðist lítið nota skriflegar skráningar. Af viðtalinu mátti sjá að henni líkar 

tæknin vel, tekur myndir og myndbandsupptökur með spjaldtölvu. Hún 

sagði: „Það er einhvern veginn dálítið búið sko [þ.e. skriflegu skráningarnar], 

eftir að maður fékk vídeóið meira inn“. Hinir leikskólakennararnir voru 

henni ekki allir sammála að skriflegar skráningar væru orðnar úreltar og 

aðrar aðferðir teknar við af þeim skriflegu. Ingibjörg, Helga og Tinna ræddu 

allar um að þær gengju með minnisblokk og penna á sér til að hafa við 

höndina þegar þær sæju ástæðu til að skrá. Þær sögðust nota skriflegar 

skráningar þegar þær horfðu á leik barna, skrá það sem væri í gangi og skrá 

hvað börnin segðu við ýmsar aðstæður í leikskólanum. Um skriflegar 

skráningar sagði Helga: „Ég hlusta eftir því hvað þau eru að hugsa og hvað 

þeim liggur á hjarta og hvað þau langar til. Þau segja frá [teikningunni sinni] 

svo við getum skráð það niður hvað er á myndinni þeirra“. Helgu fannst 

skriflegar skráningar bestar: „Ég er alltaf með blokkina. Blokkin er manni 
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svona, ún er mér nauðsynleg. . . . Ég nota helst það að skrifa niður. Ég nota 

líka upptöku. Ef ég er með fleiri en eitt barn, þá er ég með upptökutæki“. 

Tinna sagði að henni fyndist einnig gott að vera með upptökutæki líkt og 

Helga og Eva. Hún sagði: „Oft þá tek ég líka vídeó, og nota vídeóið til að búa 

til skriflega skráningu. Það er hægt að taka svona snapshot úr vídeóinu til að 

setja í skriflega skráningu“. Þannig nota þær tæknina til flýta fyrir 

skráningunni.  

Helga ræddi um að sama dag og viðtalið átti sér stað hafi henni verið 

kennd góð tækni til að flýta fyrir sér. Eins og fram hefur komið þá var Helga 

mikið fyrir skriflegar skráningar, en þarna var henni ráðlagt að nota 

hljóðupptökutæki og segja inn á það hvað börnin hafi sagt í stað að þess 

skrifa það niður á staðnum. Hún var ákveðin í að prófa þessa tækni og taldi 

að þannig gæti hún verið fljótari, fylgst betur með börnunum og aðstoðað 

þau í leiðinni.  

Í viðtölunum mátti sjá að ljósmyndaskráningar væru algengastar. Helga 

sagði um sínar ljósmyndaskráningar:  

„[Ég nota] mikið af ljósmyndum til að sjá svona, þú veist, hvað 

þau eru að gera. Og maður reynir að nota mómentið, 

algjörlega. Við erum alltaf með myndavélina á lofti. . . . Við 

tökum mikið svona mómentsmyndir, ef að maður sér fallegt 

móment. Maður sér eitthvað í gangi og það er einhver 

ofboðslega falleg samskipti eða eitthvað, þá er myndavélin 

tekin upp“.  

Margrét nefndi líka að hún reyndi að grípa tækifærin sem gefast til að ná 

ljósmyndum af leik barna, en sagði: „Við verðum kannski svolítið að velja 

um það hvað við tökum myndir af. Þannig að það er kannski ekki alltaf það 

skemmtilegasta sem við náum myndum af“. En hún taldi ástæðurnar fyrir 

því vera að myndavélin væri kannski ekki alltaf nærri eða kennarinn ekki á 

staðnum.  

Myndavélar eru alltaf að þróast. Af langri reynslu í leikskólastarfi sagði 

Margrét: „Þessi digital væðing auðveldar manni ljósmyndaskráningar alveg 

rosalega. Maður var kannski að taka myndir af einhverju verkefni og þær 

komu þremur mánuðum seinna, þegar filman var búin og búið að framkalla 

og svona. Þú veist þannig það var dáldið flókið“. Helga ræddi myndavélar 

nútímans og sagðist vilja hafa enn þá betri myndavél sem tekur myndir um 

leið og ýtt er á takkann, til að ná augnablikinu, og jafnvel taka margar 
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myndir með stuttu millibili. Það væri ekki hægt með þessum venjulegu 

stafrænu myndavélum sem flestir leikskólar eru með í dag.  

4.4 Að byrja að skrá  

Viðmælendurnir voru spurðir hvort þeir hefðu einhverjar ábendingar til 

leikskólakennara sem myndu vilja byrja að nota uppeldisfræðilegar 

skráningar í sinni vinnu.  

Ingibjörg og Helga sögðu að nauðsynlegt væri að byrja á einhverju smáu, 

ekki gera sér miklar væntingar eða setja sér of há markmið. Ekki væri gott 

að vera „bara hent í djúpu laugina“ eins og Ingibjörg orðaði það, heldur fá 

að einbeita sér að skráningu án þess að þurfa að hafa yfirsýn yfir 

barnahópinn í leiðinni. Ingibjörg sagði að hægt væri að taka myndir og rýna í 

þær og jafnvel fá börnin á myndunum til að hjálpa sér að rýna í þær með því 

að spyrja þau hvað þau voru að gera.  

Helga sagði: „Ekki setja sér það markmið að þú ætlir að skoða eitthvað 

ofboðslega uppeldislegt heldur byrja bara á því að skrifa niður því þjálfunin 

er mest í því“. Henni fannst nauðsynlegt að hafa gleðina í fyrirrúmi og 

mikilvægt væri fyrir kennarann að njóta þess að skrá. Í lok viðtalsins við 

Helgu sagði hún: „Ég ráðlegg öllum að prófa þetta því þetta skilar sér í 

rauninni alltaf á endanum. . . . Þetta er rosalega mikilvægt í sýnileika 

leikskólans, sýnileika á barninu og fyrir okkur [þ.e. leikskólakennara] svona 

samfélagslega“.  

Tinna benti á að mikilvægt væri að byrja rólega og sagði að fólk mætti 

ekki vera hrætt við að gera mistök. Hún sagði:  

Fyrsta skrefið finnst mér vera að setjast niður hjá barni sem 

teiknar og skrá það sem barnið segir. Það er ofboðslega góð 

svona fyrsta skráning. Svo að fara alltaf aðeins lengra og lengra. 

Að vera vakandi fyrir augnablikum sem gerast og skrá. . . . Svo 

er bara málið að finna sína skráningaraðferð, hvernig finnst 

fólki best að skrá. Sumir geta skrifað og skrifað, á meðan aðrir 

fíla það ekki og þá kannski taka þeir meira ljósmyndir og vídeó 

eða taka upp á diktafón. Þannig að það er bara að finna sína 

aðferð og vera bara óhræddur. 

Tinna hélt áfram og sagði að þegar hún hefði byrjað að kynna sér 

uppeldisfræðilegar skráningar hefði hún ákveðið að skrá börn í leik og gefa 

sér tíma til að einbeita sér að einu eða fáum börnum í einu. Hún sagði að á 

einum tímapunkti hefði hún virkilega áttað sig á mikilvægi skráninga. Hún 
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hefði ákveðið að fylgjast með ungum dreng sem var alltaf að henda hlutum 

upp í loftið og það hefði farið mikið í taugarnar á henni. Í stað þess að 

stoppa hann af enn einu sinni ákvað hún að fylgjast með ferlinu.  

Þá fattaði ég hvað hann var að gera. . . . Hann var að skoða 

hvernig þeir [þ.e. hlutirnir] svífa til jarðar. Hann var að skoða 

hvort þeir skoppa þegar þeir lenda, heyrist hljóð eða. Ég áttaði 

mig á því að hann var að rannsaka þyngdaraflið. En þetta var 

búið að fara í taugarnar á mér í marga mánuði. Ég hugsaði 

bara: Vá, ef ég hefði ekki ákveðið að skrá þetta þá hefði ég 

aldrei skilið þetta. 

4.5 Úrvinnsla skráninga 

Leikskólakennararnir ræddu um að tími færi í úrvinnslu skráninga og 

ígrundun væri því mikilvæg. Til sameiginlegrar ígrundunar með samstarfs-

félögum nota flestir þeirra skráningafundi og sumir leita eftir sjónarhorni 

barna til að ígrunda skráningar sínar betur.  

4.5.1 Tími úrvinnslu 

Sjá mátti að úrvinnsla skráninga getur tekið langan tíma. Í tengslum við 

úrvinnsluna sagði Helga:  

Mér finnst þetta stundum vera mjög mikið. Ef ég á að segja 

alveg eins og er. . . . En maður kemst upp á lag með þetta. Og 

svo á maður fullt sko, maður á bara eftir að klára þetta og 

prenta þetta út. . . . Þetta er rosa vinna. En hún er skemmtileg. 

Stundum verður hún alveg ofviða og maður verður alveg 

kvíðinn yfir þessu. En yfirleitt er þetta bara ofboðslega 

skemmtilegt og maður væri ekki hér ef maður fyndist þetta 

ekki gaman. Það er held ég alveg ljóst. 

Allir deildarstjórarnir, Helga, Tinna, Ingibjörg og Eva, sögðust nýta 

undirbúningstímann sinn til að vinna úr skráningum. Þær nefndu líka að þær 

nýttu lausan tíma til að vinna í skráningum inni á deildunum ef aðstæður 

byðu upp á það.  

Tinna og Helga ræddu um að þær hefðu fullt af ókláruðum skráningum 

sem þær hefðu ekki haft tíma til að vinna úr en þær sögðust nýta vorin, 

þegar börnin væru meira í frjálsum leik úti við, til aukaundirbúnings til að 

vinna upp skráningar vetrar. Í því samhengi velti Tinna fyrir sér hvort 
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kennarar hér á landi væru að vinna skráningarnar of fínt með því að setja 

allt upp í tölvu: „Svo er þetta náttúrulega bara spurning hversu mikið maður 

á að leggja í að vinna skráninguna. Nú í Reggio, þá er þetta oft handskrifað. 

Þannig að það má oft gera kannski, leggja kannski ekki eins mikið í útlitið“. 

Í tengslum við tímann sem fer í að vinna skráningar sagðist Tinna 

einstaka sinnum hafa tekið skráningar með sér heim eða komið í leikskólann 

um helgar til að vinna úr þeim. Hún sagðist gera það þegar hana langaði 

mikið að klára spennandi skráningar en sæi ekki fram á að ná að klára þær á 

vinnutíma. Hún sagðist ekki fá þann tíma borgaðan og sagði: „Mér 

persónulega finnst skráningar ótrúlega skemmtilegar og ég mundi sennilega 

ekki gera þetta ef mér þætti þetta leiðinlegt“.  

Í viðtölum við Ingibjörgu og Evu var ekki hægt að greina að þeim fyndist 

vinnan við skráningar vera yfirþyrmandi eða of mikil. Ingibjörg ræddi um að 

henni fyndist óþarfi að vera ein í úrvinnslu. Henni fannst sjálfsagt að dreifa 

verkefnum tengdum skráningum og úrvinnslu þeirra niður á fleiri. Hún 

sagði:  

Inni hjá mér er starfsmaður sem er rosalega flinkur í bæði að 

klippa vídeó og setja inn myndir og svona. Þannig að stundum 

fer hann bara og vinnur fyrir okkur. Þannig að það er mjög gott 

líka að nýta færni annarra. Þó að hann eigi ekki rétt á 

undirbúningi, þá er þetta undirbúningur fyrir deildina okkar.  

Margrét sagði frá því að leikskólakennararnir væru þeir sem skráðu, ekki 

leiðbeinendur, og var það einnig svo í hinum leikskólunum.  

4.5.2 Ígrundun skráninga 

Við úrvinnslu skráninga töldu leikskólakennararnir að gott væri að ræða þær 

við aðra. Helga benti á að deildarfundir væru nýttir til að ígrunda skráningar 

og bregðast við hvert hjá öðru. Tinna sagðist reyna öðru hvoru að ræða 

skráningar við aðra kennara á deildinni sinni og oft um leið og hlutirnir 

gerðust. Þannig taldi hún sig fá fleiri sjónarhorn áður en hún settist sjálf 

niður við úrvinnslu. Hún taldi gott að hafa einn samstarfsfélaga til að ræða 

skráningar og skiptast á skoðunum.  

Margrét sagði að úrvinnslan væri ekki nægilega góð hjá sér og 

samstarfsfólki sínu. Hún taldi mörgu ábótavant við hana og sagði að erfitt 

væri fyrir kennarana að finna tíma til að lesa úr skráningunum. Úr viðtalinu 

mátti þó lesa að undirbúningur kennaranna hlyti að hluta til að helgast af 

vinnu við persónumöppur barnanna. Í persónumöppuna, sem er einnig 
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stundum kölluð ferilmappa, fara ýmsar skráningar frá því að barnið hefur 

nám þar til það útskrifast, þannig að mappan sýnir ágætlega námsferli 

barnsins alla skólagönguna. Margrét sagði frá því að í hennar leikskóla væri 

hver kennari með hóp barna sem hann bæri ábyrgð á og fylgdi alla 

skólagönguna. Hver kennari þekkti því ákveðinn hóp barna mjög vel og 

hefði yfirumsjón með persónumöppum þeirra. Margrét tók við hóp barna 

síðasta haust en var hins vegar sjálf lítið byrjuð að vinna með 

persónumöppurnar.  

Tinna og Helga sögðust einnig vinna með og útbúa persónumöppur fyrir 

hvert barn í þeirra leikskóla, líkt og gert var í leikskóla Margrétar. Í leikskóla 

Ingibjargar og Evu tíðkuðust ekki persónumöppur.  

Ingibjörg sagði að á öðrum vinnustöðum hefði hún verið ein að vinna úr 

skráningum, prenta út og hengja upp á veggi. Á núverandi vinnustað væri 

hins vegar mikil samvinna. Hún sagði kennarana hjálpast að, lesa yfir 

tilbúnar skráningar hver hjá öðrum og gera athugasemdir. Ingibjörg sagði að 

hún græddi mikið á því og sæi að með því væri hægt að kynnast sjónarhorni 

annarra sem væri ef til vill ólíkt hennar eigin.  

4.5.2.1 Ígrundað út frá sjónarhorni barna 

Í ígrundun skráninganna sögðust leikskólakennararnir skoða skráningarnar 

út frá börnunum sjálfum. Til að skoða þær nánar leituðu sumir 

leikskólakennararnir eftir sjónarhorni barna. Eva sagðist helst leita eftir 

gleði barnanna þegar hún ynni úr skráningum og einnig sagðist hún skoða 

þroskaþætti, tillitssemi, virkni og félagsfærni. Eva sagðist stundum vinna úr 

ljósmyndaskráningum með því að sýna börnunum myndirnar og spyrja þau 

hvað þau voru að gera. „Það er svona endurmat á því sem þau voru að gera. 

Læt þau segja mér. Oft kemur eitthvað annað út úr því heldur en maður 

heldur“. Við úrvinnslu myndbandsskráninga sagðist Eva skoða 

einstaklingana í hópnum, hvort allir væru virkir, glaðir, einbeittir eða 

einhverjir aðgerðalausir. Við úrvinnslu skráninga sagðist Helga helst líta eftir 

þroska barnanna og samskiptum þeirra á milli, en það færi eftir því hvort 

hún væri að gera einstaklings- eða hópskráningu: „Ég er helst að líta eftir 

þroskanum og í hópastarfi svoldið eftir samskiptunum. Mér finnst 

mikilvægast að meta það. . . . En ef maður er að skoða eitt barn, þá er 

maður dáldið að skoða þroskann og oft . . . málnotkunina“. 

Leikskólakennararnir ræddu mikið um þemavinnu þar sem ákveðið efni 

er tekið fyrir í ljósi áhuga barnanna og börnin vinna á sínum forsendum í 

gegnum leik. Tinna sagði:  
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Þegar við vinnum þemavinnu þá skráum við hvað hópurinn 

gerir. Okkur hefur alltaf fundist það mjög gott. En svo fórum við 

að spá í að okkur langaði svolítið að skoða hvað hvert einstakt 

barn innan hópsins hafði til verkefnisins að færa. . . . Þá hugsa 

ég: „Já, hérna er þessi stelpa. Nú ætla ég bara að skoða allt sem 

hún sagði, hún teiknaði, hún kom með, allar hugmyndir sem 

hún átti“. Og ég fylgi henni í gegnum allt ferlið og sé svona 

hvernig hún vinnur. Og svo tek ég næsta barn. 

Hún taldi þessa aðferð henta vel til að kynnast áhugasviði barnanna, hvernig 

þau starfa og leika sér og sjá hvar hæfileikar þeirra liggja. Hún tók samt fram 

að með þessari aðferð sæi hún eftir á hvernig hún hefði ef til vill betur geta 

ýtt undir nám einstakra barna í ferlinu, en í ferlinu sjálfu horfði hún á áhuga 

fjöldans og fylgdi honum.  

Eftir áralanga reynslu Tinnu af uppeldisfræðilegum skráningum sagði hún 

að skráningar væru orðnar eðlislægar fyrir henni og að hún gæti aldrei 

sleppt því að skrá. Skráningarnar gefa henni því mikið. Hún sagði:  

Skráningarnar finnast mér hjálpa mér að grúska svolítið. Að 

kafa svolítið dýpra og spá í hvað er að gerast og af hverju er 

þetta að gerast og ofan á hvað er barnið að byggja. Þannig að 

það er það sem mér finnst skemmtilegast við skráningarnar, 

allar þessar pælingar að baki. 

4.5.2.2 Skráningafundir 

Í úrvinnslu skráninga sögðust kennararnir reyna að ígrunda saman og sögðu 

þeir skráningafundi auðvelda ígrundunina. Í öllum viðtölum kom upp 

umræða um skráningafundi þótt ekki hafi verið spurt um þá. Ingibjörg og 

Eva sögðust fara á skráningafundi einu sinni í viku. Hver fundur hjá þeim 

stendur í klukkutíma og er hluti af undirbúningi þeirra. „Þar erum við að sjá 

hvernig við getum farið næsta skref“ sagði Eva, en hún taldi fundina öflugt 

tæki til ígrundunar. Ingibjörg sagði þetta um fundina:  

[Það] sem er rosalega skemmtilegt við þennan vinnustað, það 

er náttúrulega mikið um skráningar hérna, að leikskóla-

kennararnir hafa [skráningafundi] þar sem leikskólakennararnir 

hittast. Það eru þrír fundir á viku, en hver leikskólakennari fer 

einu sinni. Þar erum við oft að rýna í skráningar hjá hvoru öðru. 

Og mín túlkun er kannski allt öðruvísi en þín túlkun. . . . Við 

eigum bara að líta á það jákvæða, hvað er það jákvæða við 
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þessa skráningu eða . . . samræðu. Við erum kannski fimm að 

rýna í einhverjar svona skráningar. Við höfum ólíka sýn á það 

sem er að gerast . . . þannig að maður lærir miklu meira. 

Tinna og Helga ræddu líka um að í sínum leikskóla væru skráningafundir, en 

hver kennari færi ekki endilega í hverri viku eins og hjá Ingibjörgu og Evu 

heldur væri einn fundur á viku og um fimm manns sem koma saman þar. 

Tinna sagði að það væri einn fundur í viku sem hún stjórnaði. Þar koma 

saman fimm starfsmenn, bæði leiðbeinendur og leikskólakennarar og ef til 

vill leikskólastjóri einnig, og ræða skráningar. Tinna sagði þetta um fundina:  

[Þeir eru] held ég að kenna fólki bara heilmikið um hvað er 

hægt að lesa úr skráningum, hvernig er best að vinna þær, 

hvað er hægt að fókusa á. Og við erum mikið, þú veist, að ræða 

hvað við erum að lesa úr skráningunni og svo líka hvað er 

næsta skref. 

Á fundunum sagðist Tinna benda starfsmönnum á hvernig þeir geta hjálpað 

börnunum áfram í þroska, hvert sé næsta skref í ljósi þess sem þeir lesa úr 

og sjá í skráningunum. Helga taldi að leiðbeinendurnir yrðu meðvitaðri um 

af hverju leikskólakennararnir skrá og að þeir lærðu heilmikið um tilgang 

skráninga á fundunum.  

Á fundunum var farið yfir fáar skráningar og kennararnir voru meðvitaðir 

um að ekki væri hægt að ígrunda allar skráningar með öðrum. Viðmælendur 

mínir töldu skráningafundina samt sem áður kenna sér ýmislegt og kveikja 

fjölbreyttar hugmyndir um hvernig hægt væri að vinna úr skráningum og 

hvaða þætti ætti að horfa á.  

Í leikskóla Margrétar tíðkuðust ekki skráningafundir. Hún sagði að á 

hverju hausti kæmi upp umræða um að koma á skráningafundum en nefndi 

tímaskort sem aðalástæðu þess að fundirnir hefðu ekki gengið upp hjá 

þeim, en sagði þó: „Á meðan við erum meðvituð um það, þá er von. Það 

þarf einhver að taka ábyrgð á því til að halda utan um það, svo það gleymist 

ekki“. 

4.5.2.3 Skriflegur texti í skráningum  

Tinna og Helga töluðu um að við úrvinnslu skrifuðu þær samantektir aftast í 

skráningunni. Í samantekt kemur fram hvað kennarinn les úr skráningunni. 

Fyrir einhverjum árum fengu þær utanaðkomandi ábendingu um að gera 

samantektir. Í fyrstu fannst Tinnu þetta óþarfi því þetta átti að vera augljóst. 

En viðhorf hennar breyttist þegar hún fékk viðbrögð einnar móður við 
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samantekt: „Hún sagði bara: Vá, ég var bara ekki búin að sjá þetta allt. Það 

er svo gaman að lesa það sem þið eruð að lesa úr skráningunni“. Með 

samantektunum taldi hún að meiri líkur væru á að starfsmannahópurinn 

ræddi skráningarnar sín á milli. Samantektirnar juku ígrundun að hennar 

mati. 

Í skriflegum texta og samantektum sagðist Helga skrifa um upplifun 

barnanna en ekki hvað þau voru að læra. Hún sagði:  

Mér finnst það ekki í mínu valdi að segja hvað þau voru að læra 

í rauninni, heldur er það sko sett í textann, hvað þau voru að 

upplifa. Og þá um leið held ég að fólk algjörlega sjái [námið]. . . 

. Ég er hrifnari af því heldur en að ég sé að segja eitthvað svona 

hann lærði eða þau lærðu. Því mér finnst það í rauninni ekki 

mitt að segja það en það má lesa úr skráningunni hvað þau 

voru að hugsa og pæla.  

Ingibjörg ræddi, á sama hátt og Helga, um að segja frá upplifun barnanna í 

skráningunum. Varðandi skriflegan texta við myndaverk barna sagði hún:  

Við setjum upp myndirnar þeirra og skráningar með, það sem 

þau segja um myndina sína og jafnvel mynd af þeim . . . að 

teikna og kannski upplifun þeirra; „ég ætla að fá mér rauðan“. 

Þannig að þá er maður búinn að segja hvað þau segja líka 

þannig. 

4.6 Nýting skráninga 

Leikskólakennararnir sögðust nýta skráningar sínar á fjölbreyttan hátt til að 

bæta starf sitt, á deildinni og leikskólanum. Misjafnt er hvaða þættir komu 

upp í viðtölunum. Einnig sögðust þeir allir nýta skráningarnar til að gera 

nám barna sýnilegt þeim sjálfum, foreldrum þeirra og samfélagi. Greint 

verður frá hverjum hluta fyrir sig hér fyrir neðan.  

4.6.1 Skráningar til að efla starfið  

Eva taldi skráningar vera gott tæki fyrir kennarann til að læra af, bæta 

starfshætti sína og efla leikskólastarfið. Hún sagði:  

Þær eru fyrir mig til að læra af og fyrir kennarahópinn. Þær eru 

til þess að skoða hvert sé næsta skref í ferlinu . . . , komast að 

einhverju nýju og sjá þroskamerki barnanna og eins ef það eru 
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veikleikamerki. . . . Þetta er ótrúlega öflugt tæki til þess að sjá 

árangur barna og bara árangur minn í starfi ekki síst. Þetta er 

mjög gott tæki fyrir kennara. 

Tinnu finnst skemmtilegt að nota skráningar í sinni vinnu og sagðist nota 

þær til að skilja börnin betur og þannig nýta þær til að bæta starf sitt sem 

kennari. Til að mynda áttaði hún sig á, þegar hún rýndi í skráningu um ferli 

þemavinnu í sambandi við beinagrindur, að eitt barnið var mjög upptekið af 

hugtakinu dáinn og kom það fram hjá því aftur og aftur í ýmsum leikjum. Í 

foreldraviðtali spurði hún móður barnsins um málið og út frá því ályktuðu 

þær að þetta væri leið barnsins til að vinna úr áfalli í fjölskyldunni.  

Tinna sagði skráningarnar kenna sér hvernig barn hugsar, hvernig það 

lærir og skoðar heiminn. Hún sagðist reyna að nota sterkar hliðar barnsins 

sem koma fram í skráningunum til að styrkja það: „Maður er alltaf að reyna 

að finna eitthvað í skráningunum til að nota svo áfram, til að efla barnið“. 

Helga sagðist skrá vegna gleði barnanna sem hún sæi birtast í skráningunum 

og þroskaþáttum sem hún liti eftir. Hún ræddi um að börnin græddu mikið á 

skráningunum vegna þess að kennararnir skoðuðu skráningarnar og sæju 

hluti sem þyrfti að skerpa á, styðja við og/eða vinna með: „Við erum að 

vinna náttúrulega samkvæmt því sem við lesum úr skráningunum“. Margrét 

sagði skráningar vera gefandi fyrir sig. Hún sagði tilganginn fyrir því að skrá 

vera:  

Það er bæði gaman að skoða þær, svo gefa þær svo mikla 

innsýn í bæði þróun einstaklingsins og svo líka bara hvað er 

verið að vinna og hvernig verkefnin eru í þróun og samskiptin. 

Þetta náttúrulega gefur mynd af öllu starfi. 

Tinna taldi að alltaf þyrfti að nýta skráningarnar til að hjálpa börnum 

áfram að finna næstu skref í þekkingarleit sinni. Hún sagðist reyna að hafa 

skráningarnar einnig sýnilegar fyrir börnin á veggjum leikskólans til 

hvatningar. Sem dæmi sagði hún frá því þegar einn strákur var að leika sér 

að raða hlutum á ljósaborð og hún stakk upp á því við hann að teikna 

myndina sem hann hafði gert á ljósaborðið. Hann var til í að prófa og Tinna 

gerði skráningu af ferli stráksins. Strákurinn kynnti svo skráninguna fyrir 

hinum börnunum á fundi og eftir það var hún hengd upp hjá ljósaborðinu. 

Tinna sagði að það hefði virkað mjög hvetjandi fyrir hin börnin að prófa með 

því að sjá hvað önnur börn hefðu gert. Með þessu taldi Tinna sig vera að 

hvetja börnin til að yfirfæra sköpun sína á annað form, nota annan efnivið 
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og þar með, eins og þeir í Reggio Emilia myndu orða það, að yfirfæra á 

annað tungumál.  

Helga sagðist nýta persónumöppur barnanna til að bera saman 

skráningar en þá skoðaði hún eldri skráningar og bæri þær saman við nýrri. 

Hún sagðist til að mynda gera skráningar af svipuðum leik eða sköpunarferli 

frá ári til árs. Svo skoðaði hún þroska barnanna og framfarir þeirra á 

tímabilinu sem leið á milli skráninganna.  

Helga ræddi að hún gerði einstaklingsnámskrár í samvinnu við foreldra, 

þar sem sett væru markmið sem foreldrar og leikskólakennarar vildu að 

barnið næði yfir veturinn. Helga sagði að námskrárnar væru notaðar sem 

uppeldisfræðileg skráning og væru byggðar á fyrri skráningum af börnunum 

í persónumöppu þeirra. Þær væru metnar og endurskoðaðar á vorin og ný 

markmið sett fram að hausti.  

Ingibjörg sagði að þáttur leikskólakennara væri að gera nám barnanna 

sýnilegt og sýna að þeir væru kennarar. Hún sagðist líta meira á sig sem 

kennara í dag heldur en hún gerði áður en hún fór að nota skráningar 

markvisst í sínu starfi. Með sýnileikanum taldi Ingibjörg foreldra virða betur 

starf og leik barnanna og sjá hann sem nám. Hún sagði:  

Mér finnst skráningarnar gera bæði nám barnanna sýnilegt og 

ég finn metnað í mínu starfi. Mér finnst ég vera kennari, að 

gera nám þeirra sýnilegt. Og það að vera með skráningu sem 

ég er að vinna með, hvetur mig áfram, mér finnst þetta 

skemmtilegt. Mér finnst ég líka betri kennari því ég hef sýn yfir 

það sem þau eru að gera, skráningarnar gefa mér það líka. 

Ingibjörg sagði að hún teldi skráningarnar og vinnu í kringum þær ekki vera 

tímaþjóf frá börnunum heldur fyndist henni vinnan skila gróða til allra; 

foreldra, barnanna og hennar sjálfrar sem kennara. Hún sagði um 

skráningarnar:  

[Þær] sýna það góða sem við erum að gera. Maður er svo oft 

að einblína á það sem maður nær ekki að gera: Ooh ég náði 

ekki að gera þetta og náði ekki hinu og náði ekki þessu. En vá 

sjáið þið hérna uppi allt sem við erum búin að vera að gera, alla 

þessa sigra sem maður er búinn að vera að sigra. 

Leikskólakennararnir nýta skráningarnar einnig á fjölbreyttari hátt eins 

og sjá má í umfjöllun næstu undirkafla (4.6.2., 4.6.3. og 4.6.4.), í tengslum 

við að gera nám barna sýnilegt fyrir þau sjálf, foreldra og samfélagið.  
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4.6.2 Að gera nám barna sýnilegt þeim sjálfum   

Eins og fram kemur hér að ofan þá nýta kennararnir skráningar með því að 

lesa úr þeim og efla þroska barna. Kennararnir gera skráningarnar einnig 

sýnilegar börnunum sjálfum og þar með verður námsferli þeirra sýnilegt 

fyrir þeim. Í öllum leikskólunum voru myndverk barna hengd upp á veggi 

þannig að þau gátu skoðað verkin sín. Ingibjörg sagðist oft hengja 

skráningar upp á veggi inni á deildinni og taldi það hjálpa börnunum mikið. 

Hún taldi að börnin skoðuðu skráningarnar og lærðu mikið af þeim. Sem 

dæmi sagði Ingibjörg að börnin hefðu mikið verið að byggja brýr í vetur í 

frjálsum leik og sagði frá því að kennararnir hefðu gripið tækifærið til að ýta 

undir frekara nám:  

Við fundum myndir á vefnum, af alls konar brúm erlendis, 

einhverjar frægar, og af Íslandi og settum upp á vegg. Þá fór 

leikurinn þeirra að þróast. Brýrnar urðu flóknari og voru farnar 

að verða undir og yfir. Þannig að við fórum að taka myndir af 

því og settum myndirnar upp. Þannig að þau voru að rifja upp, 

„já manstu þegar við vorum að gera þetta svona, þetta var 

þessi brú“. Og það þróaðist enn þá meira. . . . Þannig að þau 

læra heilmikið og þróa sig út frá skráningunum líka. Svo eru 

þau heilmikið að rifja upp og sýna hvað þau voru að gera. Mér 

finnst þetta styrkja þau, sjálfsmyndina þeirra. 

Tinna sagði að skráningarnar sem hún gerði færu fyrst og fremst í 

persónumöppur barnanna. Þær væru geymdar inni á deild í hillum í hæð 

barnanna þannig að þau gætu skoðað það sem þau hefðu gert og rifjað upp. 

Tinna sagði að námsþróun barnsins og áhugasvið þess sæjust vel ef mappan 

væri skoðuð. Helga ræddi um að henni fyndist mikill tilgangur með því að 

hafa möppurnar í hæð barnanna: „Þau eru að . . . tala saman: Komdu, viltu 

sjá mig. Og svo fer hinn, nær í sína möppu og þau tala saman og skiptast á 

skoðunum“. Í leikskóla Margrétar höfðu börnin einnig aðgang að 

persónumöppunum sínum, en Margrét hafði ekki mikla reynslu af 

möppunum eins og fram hefur komið.  

4.6.3 Að gera nám barna sýnilegt foreldrum  

Allir viðmælendur gera nám barna sýnilegt foreldrum með einhverjum 

hætti. Tinna sagði að það hjálpaði leikskólakennurum að sýna foreldrum 

hvernig starfið færi fram í leikskólanum. Helga sagði að henni fyndist 

foreldrarnir aðallega hafa gaman af skráningunum og þeir væru ekki 
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endilega að lesa þær uppeldislega eða sjá einhverja þroskaþætti. Eva taldi 

mikilvægt að nota skráningar til að sýna hvað færi fram í leikskólanum og að 

þar færi fram nám. Hún sagði:  

Þetta er náttúrulega bara ótrúlegt tæki til þess að sýna 

foreldrum hvað fer fram. Ég finn svo mikinn meðbyr með okkur 

hvað við erum að gera og í hverju felst þetta og hvað er barnið 

mitt að gera í átta klukkutíma á dag. Ég held að það sé 

aðalmálið. 

4.6.3.1 Nám gert sýnilegt í námsumhverfinu 

Þar sem foreldrar koma yfirleitt og sækja börnin sín í leikskóla gefst 

leikskólakennurunum tækifæri til að gera þeim nám barnanna sýnilegt. 

Helga sagðist nýta tækifæri sem gæfust til að benda foreldrum á skráningar 

sem hún hefði sett upp á veggi leikskólans/deildarinnar og ræða við þá, svo 

sem þegar haldið væri foreldrakaffi eða á sýningum. Með ábendingu og 

umræðu við foreldra taldi hún þá velta skráningunum meira fyrir sér og lesa 

þær.  

Helga sagðist setja skráningar upp í fataherbergi og fyrir framan deildina. 

Það gerði Ingibjörg einnig og sagði að foreldrarnir beygðu sig mikið niður að 

skoða og sýndu að þeim þættu þær áhugaverðar. Margrét var sú eina sem 

ræddi um að lítið veggpláss væri til staðar í fataherbergjum og á deildum 

fyrir skráningar. Hún sagði að það pláss sem gæfist væri nýtt, en leikskólinn 

væri byggður þannig að lítið veggrými væri til staðar, fataherbergin lítil og 

stórir gluggar á deildunum. Af þeim sökum væru stafrænir myndarammar í 

fataherbergjum. Margrét sagði tilgang myndarammanna vera að gera 

starfið sýnilegt foreldrunum. Hún sagði myndarammana samt vera mjög 

takmarkaða því þeir sýndu bara einstakar myndir en ekki ferlið sem átti sér 

stað. Svipaða leið mátti sjá farna í leikskóla Ingibjargar og Evu. Þar eru 

ljósmyndir gerðar sýnilegar í fataherbergjum með sjónvarpsskjáum þar sem 

myndir úr leik og starfi rúlla allan daginn.  

Leikskólakennararnir sögðu frá því að námsferli barna í ákveðnum 

þemaverkefnum eða í leik væri gjarnan gert sýnilegt foreldrum. Ingibjörg 

sagðist oft setja skráningar af námsferli í bækur, sem bæði foreldrar og börn 

fengju tækifæri til að lesa og skoða. Máli sínu til stuðnings sýndi hún tvær 

bækur. Önnur var hópaskráning um þemavinnu og mátti sjá gleði og leik 

barnanna. Hin var einstaklingskráning af dreng sem fékk hugmynd og fylgdi 

henni eftir. Mátti sjá á skráningunni hvernig önnur börn smituðust af áhuga 

og fóru að vinna með honum.  
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4.6.3.2 Nám gert sýnilegt í foreldraviðtölum 

Eins og áður hefur komið fram eru gerðar persónumöppur fyrir hvert barn í 

leikskóla Tinnu og Helgu og í þær fara ýmsar skráningar í gegnum 

skólagönguna, ljósmyndaskráningar í miklum meirihluta. Tinna taldi sig og 

samstarfskennara sína alltaf verða færari og færari í að nota persónu-

möppurnar sér til stuðnings í foreldraviðtölum. Tinna og Helga sögðust 

senda möppurnar heim til barnanna fyrir viðtölin og hvetja foreldra til að 

lesa skráningarnar fyrirfram svo foreldrarnir eyddu ekki viðtalinu í að lesa 

þær heldur væri hægt að ræða skráningarnar. Helga sagði að umræða við 

foreldra væri yfirleitt alltaf á jákvæðum nótum og uppbyggjandi. Hún taldi 

foreldra græða á skráningunum í persónumöppunum og sérstaklega þegar 

hún færi yfir möppurnar með þeim. Um það sagði hún:  

Þeir eru ekki endilega alltaf að lesa þetta. Oft erum við að gera 

alveg rosa mikið, svo ég sé alveg hreinskilin, þá erum við að 

gera rosa mikið sem skilar sér ekki endilega. En kannski ekki 

endilega akkurat á því mómenti. . . . En ég held að þeir græði á 

þessu þegar við flettum henni með þeim. Því mér finnst eðlilegt 

að foreldrar séu ekki endilega að skilja tilganginn með þessu 

[þ.e. skráningum]. Mér finnst það mjög eðlilegt. 

Hinir leikskólakennararnir nefndu einnig að þeir nýttu skráningar, og þá 

helst ljósmyndaskráningar, í foreldraviðtölum. Margrét sagðist nota 

ljósmyndir af börnunum í misjöfnum aðstæðum í foreldraviðtölum og ræða 

við foreldra um börnin þeirra út frá myndunum. Þannig taldi hún sig betur 

geta útskýrt hvernig börnin væru innan barnahópsins og sem einstaklingar. 

Hún taldi myndirnar hjálpa sér sérstaklega vel í viðtölum við foreldra yngstu 

barnanna. Um það sagði Margrét: „Mér finnst það líka kveikja í 

foreldrunum, að þau sjá barnið sitt í leikskólanum og í action [þ.e. starfi] og 

kannski líka átta sig á ef maður segir þeim hvað er í gangi“. 

4.6.3.3 Nám gert sýnilegt með tölvupóstum 

Í takt við skráningaraðferðirnar eru ljósmyndaskráningar algengasta leið 

leikskólakennaranna til að gera nám barna sýnilegt fyrir foreldra. Ingibjörg 

og Eva töldu sig mjög virkar í að deila ljósmyndaskráningum með foreldrum 

og einnig sögðust þær deila myndbandsskráningum. Þær sögðust senda 

foreldrum tölvupóst í hverri viku með hlekkjum sem leiddi þá að möppum, 

sem eru á lokuðu svæði, með myndum af börnum í leik og starfi. Ingibjörg 

sagðist skrifa nótur í tölvupóstinn með hverri möppu til að styrkja 

ljósmyndaskráningarnar. Í viðtölunum mátti sjá að þær væru sannfærðar 
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um að þetta væri mjög góð leið til að nýta ljósmyndaskráningarnar og gera 

um leið nám barnanna sýnilegt foreldrum. Þegar Ingibjörg var spurð hvernig 

foreldrarnir taka í þessar skráningar svaraði hún:  

Rosalega vel. . . . Maður fær alltaf svar til baka frá einhverjum. 

Hvað þetta sé ánægjulegt og skemmtilegt og gaman að sjá 

börnin sín í starfinu og sjá hvað þau eru að gera mikið. Maður 

hefur heyrt að þau [þ.e. foreldrarnir] tali um að þeim finnist 

þau vera alveg komin inn, að þau eru að sjá það sem börnin eru 

að gera. Sjá líka hvar áhugi þeirra liggur. 

Ingibjörg taldi marga foreldra skoða myndirnar með börnum sínum og það 

gæfi þeim kost á upprifjun og æfingu í frásögn. Eva sagði einnig að viðbrögð 

foreldra væru mjög góð og taldi tölvupóstana mikið lesna. Hún benti þó á að 

fólk væri misjafnt og hefði mismikinn áhuga á þessu. Helga tók í sama 

streng um viðbrögð foreldra við skráningum og sagði að sumum foreldrum 

fyndist skráningar alveg frábærar á meðan aðrir tækju minna eftir þeim.  

4.6.3.4 Nám gert sýnilegt á internetinu 

Heimasíður leikskólanna eru notaðar til að deila myndum með foreldrum. 

Helga sagði að inn á heimasíðuna setti hún myndir úr daglegu starfi og 

einnig verkefnamyndir. Helga benti einnig á að leikskólinn hefði Facebook-

síðu þar sem myndum væri deilt. Margrét ræddi einnig Facebook og sagði 

að leikskólinn hennar hefði haft síðu, en kennararnir hefðu svo tekið 

ákvörðun um að hætta að deila myndum þar, vegna þess að þeim fannst 

ekki viðeigandi að vera með leikskólamyndir inni á Facebook þótt síðan væri 

lokuð.  

4.6.4 Að gera nám barna sýnilegt samfélagi   

Í heild má segja að leikskólakennurunum hafi þótt mikilvægt að gera nám 

barna sýnilegt samfélaginu. Helga taldi mikilvægt að gefa samfélaginu 

tækifæri til að sjá hvað færi fram í leikskólanum og hvað börn gætu.  

Kennararnir höfðu ólíka reynslu af því að deila skráningum og gera 

þannig nám sýnilegt samfélaginu. Tveir viðmælendur, þær Eva og Margrét, 

ræddu um að hafa tekið þátt í að gefa út bækur/skýrslur sem sýndu 

námsferli barna í ákveðnu samhengi og undirbúningur bókanna/skýrslnanna 

byggðist á skráningum. Margrét sagði að leikskólinn hefði ekki fengið mikil 

viðbrögð frá samfélaginu vegna útgáfunnar. Þegar hún var spurð hvort það 

að gera nám barna sýnilegt hefði einhver áhrif út í samfélagið sagði hún:  
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Já, það gerir það. Það hlýtur alltaf að gera það. Um leið og þú 

verður sýnilegri þá hefur það áhrif. En manni finnst það ekki 

nóg kannski. Maður mætti vera miklu duglegri við að koma því 

út í samfélagið hvað er verið að gera í leikskólum. En svona það 

að maður verði sýnilegur hjálpar í umræðunni og þróuninni, og 

að fólk átti sig á því hvað er í gangi í leikskólanum. 

Tinna sagði frá því að hún hefði haldið kynningar á skráningum og þannig 

deilt færni sinni og reynslu meðal annarra leikskólakennara og foreldra. 

Tinna og Helga sögðu að leikskólinn þeirra legði mikið upp úr því að sýna 

leikskólastarfið út á við. Þær sögðu frá því að þær hefðu farið með verk 

barna í virta sali og með verkunum hefðu fylgt skráningar um hvernig þau 

urðu til. Tinna sagði:  

Við viljum að skráningarnar séu ekki bara innan leikskólans. Við 

erum endalaust að reyna að koma þeim út í þjóðfélagið. Því 

okkur finnst skráningarnar sýna hvernig börnin læra á þennan 

hátt, þar sem þau geta sjálf haft áhrif og tekið ákvarðanir. Af 

því að við erum náttúrulega alltaf að reyna að stoppa svona að 

við eigum að vera með einhverja beina kennslu og einhverja 

kvarða: „Já barnið kann alla stafina, já“. Við viljum það ekki. Við 

viljum að þetta sé svona frjálsara og þá nýtast skráningarnar til 

að sýna fram á námið. 

Ingibjörg taldi það hafa jákvæð áhrif á leikskólastarf og leikskólakennara 

þegar nám barna væri gert sýnilegt fyrir samfélagið. Eva taldi það einnig og 

sagði: „Það breytir svo miklu. Þetta er höfuðatriði, að gera þetta sýnilegt. 

Það er mjög mikilvægt og ég held að allir leikskólakennarar séu sammála um 

það“. Eva sagði einnig að þegar nám barna væri gert sýnilegt gæfi það 

öðrum sem hefðu áhuga á leikskólastarfi tækifæri til að sjá starfið. Hún taldi 

skráningar mikilvægar fyrir leikskólann til að koma leikskólalífinu á hærra 

plan og sýna að leikskólastarf væri ekki bara barlómur og erfiðleikar í 

starfsmannahaldi heldur væri ofsalega jákvæð hlið líka sem þyrfti að gera 

sýnilega. Hún sagði:  

Það breytir svo miklu. Þetta er höfuðatriði að gera þetta 

sýnilegt. Það er mjög mikilvægt og ég held að allir leikskóla-

kennarar séu sammála um það. . . . Þetta viðhorf, þetta er ekki 

lengur bara góðar konur með börn á læri. Þetta er svo breytt. 

Við erum bara hér að vinna svakalega mikilvægt starf. . . . Mér 
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finnst þetta í leikskólalífinu vera svakalega mikilvægt, uppeldis-

fræðilegar skráningar. Þetta er eiginlega bara lykillinn að góðu 

uppeldisstarfi.  

4.7 Samantekt  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að öllum leikskólakennurunum fannst 

leikur vera aðalnámsleið barna. Evu fannst námsferlið gagnvirkt þar sem 

hún kenndi börnunum, en lærði sjálf mikið af þeim. Leikskólakennurunum 

fundust samskipti mikilvægur liður í námi barna, bæði barnanna á milli og á 

milli barna og fullorðinna. Margréti fannst mikilvægt að leikskólakennarar 

væru til staðar í leik barna til að kenna þeim samskiptareglur. Sumum 

leikskólakennurunum fannst mikilvægt að grípa áhuga barnanna til að 

aðstoða þau í frekari þekkingarleit. Þeir töldu mikilvægt að undirbúa 

umhverfið, byggja það upp þannig að börn gætu rannsakað á eigin spýtur.  

Dagskipulag deildanna réðst af viðhorfi deildarstjóranna. Í tveimur 

leikskólum var mjög opið dagskipulag sem var byggt á áhuga barnanna, en í 

einum var börnunum skipt niður í hópa á ákveðin svæði og reynt að gefa 

þeim sem fjölbreyttasta reynslu.  

Viðhorf samstarfsfólks viðmælenda til skráninga var almennt jákvætt. 

Ingibjörg og Eva sögðu það vegna góðs aðhalds og hvatningar yfirmanna og 

Tinna og Helga sögðu skráningafundi hafa styrkt stöðu skráninga. Margrét 

taldi viðhorfið einnig jákvætt þrátt fyrir að segja að úrvinnslu og ígrundun 

væri ábótavant.  

Leikskólakennararnir notuðu fjölbreyttar aðferðir til skráningar og 

blönduðu jafnvel aðferðum saman. Ingibjörg ræddi þekkingarvef sem 

aðferð til að skrá hugmyndir barna og vitneskju og þannig sæju börnin 

námsferli sitt, gætu rifjað upp og teygt þekkingu sína lengra. Þeim fannst 

tæknin gagnleg, iPad spjaldtölvur og góðar myndavélar væru góð leið til 

skráninga. Í leikskólum viðmælenda voru það einungis leikskólakennarar 

sem skráðu en ekki leiðbeinendur. Þeir töldu mikilvægt að byrja rólega að 

skrá, einblína á gleði, ekki hafa miklar væntingar og prófa að gera skriflegar 

skráningar.  

Greina mátti að úrvinnsla tæki langan tíma hjá öllum leikskóla-

kennurunum. Þeir notuðu allan sinn undirbúningstíma og oft meiri tíma. 

Ingibjörg fékk leiðbeinendur til úrvinnslu skráninga ef þeir höfðu áhuga og 

kunnáttu. Helga sagðist helst líta eftir þroskaþáttum og samskiptum. Eva 

ígrundaði skráningar út frá gleði barnanna, þroskaþáttum og félagsfærni og 

stundum með því að spyrja börnin sjálf út í ljósmyndir af þeim. Í þemavinnu 

gerði Tinna hópskráningu og skoðaði svo eftir á hvert barn í ferlinu í 
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gegnum skráninguna. Þannig taldi hún sig kynnast áhuga barnanna og 

hæfileikum.  

Í tveimur leikskólum voru skráningafundir til að ígrunda skráningar með 

öðrum. Í öðrum leikskólanum voru leiðbeinendur með á fundunum til að 

kenna þeim vinnubrögð. Í leikskóla Margrétar tíðkuðust ekki skráninga-

fundir.  

Tveir leikskólakennarar gerðu samantektir aftast í skráningum til að geta 

sýnt öðrum hvernig leikskólakennarinn les úr efninu. Helga og Ingibjörg 

ræddu um að þær skrifuðu um upplifun barna í skráningum.  

Flestir leikskólakennaranna sögðust nýta skráningarnar til að kynnast 

börnunum og skilja þau betur. Helga sagðist bera gamlar skráningar saman 

við nýrri til að sjá þroska og framfarir barna. Ingibjörg sagðist ekki sjá 

skráningar sem tímaþjóf frá börnunum heldur að þær væru gróði. 

Leikskólakennararnir gerðu nám barna sýnilegt fyrir börnin sjálf með 

persónumöppum, þekkingarvefjum og skráningum á veggjum deilda. 

Ingibjörg ræddi að það að gera nám barna sýnilegt þeim sjálfum ýtti undir 

frekara nám. Kennararnir gerðu nám barna sýnilegt foreldrum í 

leikskólanum, með því að hengja á veggi, gera bækur og sýna ljósmyndir 

stafrænt. Margrét var sú eina sem ræddi að lítið veggpláss væri í 

fataherbergjum og deildum leikskólans. Þeir nýttu persónumöppur eða 

ljósmyndir í foreldraviðtölum. Ingibjörg og Eva nýttu tölvupóst mikið til að 

deila ljósmyndaskráningum með foreldrum og sögðust þannig ná vel til 

þeirra. Heimasíður leikskólanna voru einnig notaðar undir ljósmyndir og 

einn leikskóli deildi myndum á Facebook-síðu en annar hafði hætt því vegna 

þess að kennurunum þótti það óviðeigandi. Flestir leikskólakennararnir 

töldu mikilvægt að gera nám barna sýnilegt samfélagi til að sýna starfið, 

fyrir þróun leikskóla og til að sýna að nám barnanna færi fram í leik. 
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5  Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður ræddar í samhengi við fræðilegan ramma 

rannsóknarinnar. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á reynslu 

leikskólakennara af því að skrá og gera nám barna í leik sýnilegt. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að fá fram upplýsingar sem gætu auðveldað leikskóla-

kennurum að byrja að skrá og að skipuleggja sig þannig að þeir gætu nýtt 

skráningarnar sem tæki til að styðja við nám barnanna og gera það sýnilegt. 

Leitast var við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 Hvaða leiðir hafa reynst leikskólakennurum gagnlegar til að gera nám 
barna í leik sýnilegt?  

o Hvernig birtast viðhorf leikskólakennara til barna og náms? 

o Hvaða skráningaraðferðum er beitt?  

o Hvernig er unnið úr skráningum?  

o Hvernig eru skráningar nýttar?  

Í þeim tilgangi að svara rannsóknarspurningunum verða dregnir fram þeir 

þættir sem reyndust gagnlegir í starfi leikskólakennaranna til að skrá og 

gera nám barna í leik sýnilegt. 

5.1 Hlustun, forsenda skráninga 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar má finna mikinn samhljóm leikskóla-

kennaranna um að börn lærðu mest í gegnum leik og samskipti. Það kemur 

ekki á óvart í ljósi þess að mikil áhersla er lögð á leik í Aðalnámskrá leikskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011) og hann sagður vera 

meginnámsleið barna. Þar segir að leikur sé félagsleg athöfn og með 

samskiptum tjái börn hugmyndir sínar, reynslu og tilfinningar og þau tengist 

öðrum börnum. Albon (2011) greindi einnig frá því að þekking yrði til með 

samskiptum á milli manna og sambandi við heiminn. Samkvæmt þessu er 

þekking því háð menningu, tíma og aðstæðum. Afstaða kennaranna, að 

börn læri mest í gegnum leik og samskipti, tengist einnig síðtíma-

hugmyndum um nám barna því samkvæmt þeim eiga börn að fá að fara 

sínar eigin leiðir til að byggja upp þekkingu og samskipti barnanna við aðra 

eru talin mikilvæg (Dahlberg o.fl., 2007).  

Af niðurstöðum má greina að samstarf og samskipti við börnin eru 

kennurunum mikilvæg. Þeir sögðust hlusta á börnin til að komast að áhuga 
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þeirra. Þessar hugmyndir kennaranna ríma einnig við síðtímahugmyndir því 

samkvæmt þeim er nauðsynlegt að hlusta á börn (Pound, 2009), líta á börn 

sem sína eigin þekkingarsmiði og að leikskólastarfið þurfi grundvallast af 

samstarfi, nánum samskiptum og samræðum á milli kennara og barna og 

barnanna sín á milli (Dahlberg o.fl., 2007). Einn leikskólakennari ræddi 

sérstaklega mikilvægi þess að kennarinn ætti að vera til staðar þegar börn 

léku sér þó hann væri ekki endilega með í leiknum. Hann ræddi þetta í 

tengslum við yngri leikskólabörn, til að geta verið leiðbeinandi í leiknum og 

kenna þeim samskiptareglur. Hugmyndir hans koma heim og saman við 

rannsóknir Pramling Samuelsson og Johansson (2006) sem hafa sýnt fram á 

að leikskólakennarar leika stórt hlutverk í leik og námi barna með því að 

styðja við og hvetja, ásamt mikilvægi kennara í leik ungra barna fyrir þroska 

þeirra í samleik (Pramling Samuelsson og Johansson, 2006).  

Einn leikskólakennari hafði á orði að þó að hann væri kennarinn þá vissi 

hann ekki allt og lærði mikið af börnunum. Hann taldi námsferlið þannig 

gagnvirkt þar sem hann kenndi börnunum en lærði einnig sjálfur mikið af 

þeim. Sú nálgun tengist vel síðtímahugmyndum vegna þess að samkvæmt 

þeim eiga börn mikinn þátt í þekkingarsköpun annarra sem þau umgangast. 

Það er mismunandi hvernig hver og einn túlkar heiminn og því engin ein 

þekking rétt. Þetta þýðir að þekking hins fullorðna er ekki endilega réttari 

en barna (Dahlberg o.fl., 2007).  

Hluti kennaranna ræddi um að leikskólakennarar þyrftu að grípa boltann 

hjá börnunum með því að hlusta eftir hugmyndum og áhuga þeirra og nota 

þessi atriði til að leiða þau áfram í frekari þekkingarleit. Það gerðu þeir til að 

börnin hefðu áhuga á því sem þau gerðu í leikskólanum. Áhugi barna er 

mikilvægur í námsferli þeirra. Samkvæmt Malaguzzi (1998) læra börn til að 

uppfylla þörf fyrir að vita meira. Þessi þörf birtist í áhuga á viðfangsefninu 

hjá börnunum. Líta má á ferlið með þeim hætti að börnin velji sér hvað þau 

vilja læra en kennarinn hefur ef til vill ekki þekkingu á því sviði og lærir því 

með og af barninu. Það er því krefjandi að kenna börnum og aðstoða í 

námsferli þeirra þar sem börn hafa ekki endilega áhuga á sama viðfangsefni. 

Samkvæmt síðtímahugmyndum um nám barna er hlutverk leikskólakennara 

krefjandi. Þeir þurfa að hlusta á börnin sem einstaklinga og vinna þannig í 

átt að jafnrétti og réttindum barna (Pound, 2009). Þeir þurfa að hafa 

fjölbreytni í fyrirrúmi og líta á börn sem ólíka einstaklinga sem læra á 

mismunandi hátt á mismunandi hraða og leyfa þeim þannig að njóta sín 

(Elkind, 1997). Hugmyndir þessara kennara líkjast síðtímahugmyndum að 

því leyti að þeir telja mikilvægt að hlusta á börnin og fylgja þeim áfram í 

þekkingarleit sinni.  
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Eins og fram hefur komið þá unnu allir viðmælendur í leikskólum sem 

störfuðu í anda leikskólanna í Reggio Emilia. Af ofangreindum hugmyndum 

þeirra má sjá að þeir líta á börn sem sterk og hæfileikarík. Malaguzzi (1998) 

sagði að í Reggio Emilia væri litið á börn sem sterk og hæfileikarík. 

Sérstaklega má þá tengja hugmynd eins kennarans um gagnvirkt námsferli 

við það að börn séu getumiklir og sterkir einstaklingar.  

Í niðurstöðum má sjá að viðhorf leikskólakennaranna stýrir því hvernig 

dagskipulag þeir hafa á deildum sínum. Flestir þeirra sögðust reyna að hafa 

dagskipulagið sveigjanlegt til að koma til móts við leik barnanna. Þeir 

reyndu að byggja skipulagið á áhuga barnanna og þar með gefa leiknum 

góðan tíma og rými. Það má telja að haldist í hendur við viðhorf þeirra um 

að láta áhuga barnanna stjórna ferðinni í námsferli þeirra. Leikur er 

mikilvægur hluti af námsferli barna (Pramling Samuelsson og Johansson, 

2006) og með því að gefa leiknum tíma ættu börnin að geta fundið eitthvað 

sem þau vilja vita meira um. Einn leikskólakennari ræddi um annars konar 

dagskipulag en hinir kennararnir. Hann sagði sem dæmi að börnin fengju 

sérstaka tíma í hreyfingu og tónlist. Það var gert til að gefa börnunum sem 

fjölbreyttasta reynslu. Það er önnur sýn á hvernig kenna má börnum. Spyrja 

má hvort ekki sé hætt við að hugmyndir og áhugi barnanna fái minna 

svigrúm því meira sem er ákveðið og skipulagt fyrir þau, en á móti fá þau 

fjölbreytta reynslu á ólíkum sviðum. Í hinum leikskólunum er hins vegar 

reynt að skoða áhuga barnanna og byggja á reynslu þeirra út frá honum. 

Vinnuna í þeim skólum má tengja við uppeldisfræði hlustunar sem Rinaldi 

(2006) talar um en samkvæmt henni þarf kennarinn að hlusta á börnin og 

leiða þau þannig áfram í þekkingarleit sinni. Börnin velja sér þá leið sem 

hentar þeim best til náms og í gegnum ferlið byggja þau upp þekkingu 

(Malaguzzi, 1998). Í Reggio Emilia er lögð áhersla á að kennararnir fylgi 

börnunum eftir og láti áhuga barnanna stjórna ferðinni í þekkingarleit þeirra 

(Gandini, 2012).  

Flestir leikskólakennaranna ræddu umhverfi leikskólans í viðtölunum og 

töldu það mikilvægan þátt í námi barna. Þeir töldu mikilvægt að undirbúa 

umhverfið og byggja það upp þannig að börnin gætu rannsakað á eigin 

spýtur. Þeir sögðust gera það með því að móta umhverfið með efnivið og 

rýmum sem væru áhugaverð fyrir börnin og ýttu undir nám þeirra. Það er í 

anda síðtímahugmynda en samkvæmt þeim á að hvetja til fjölbreyttra 

aðferða í kennslu, huga að námsumhverfinu og byggja það upp þannig að 

það veiti börnum tækifæri til að vinna með þekkingu sína og byggja hana 

upp með eigin leiðum (Dahlberg o.fl., 2007). 
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Af þessari umfjöllun og niðurstöðum má greina að leikskólakennarar 

þurfa að hlusta af athygli á börnin í starfi sínu til að geta fundið út áhuga 

þeirra, hjálpað þeim áfram í þekkingarleitinni, skipulagt starfið og undirbúið 

umhverfið. Í niðurstöðum má sjá að viðmælendurnir nýta skráningar í 

þessum tilgangi og af því má draga þá ályktun að hlustun sé mikilvæg þeim 

sem ætla að nýta sér skráningar í starfi. Af orðum Rinaldi (2012) má greina 

að hlustun sé mikilvæg forsenda skráninga því hann sagði að líta megi á 

skráningar sem sýnilega hlustun. Í skráningunum kemur fram hvað kennarar 

heyra og veita eftirtekt hjá börnunum.  

5.2 Skipulag yfirmanna, þörf fyrir aðhald og hvatningu  

Í niðurstöðum má sjá að leikskólakennararnir fimm töldu viðhorf 

samstarfsfólks til skráninga almennt jákvætt. Tveir viðmælendur töldu það 

vegna góðs aðhalds og hvatningar yfirmanna. Þeir skáru sig úr því þeir töldu 

skráningarnar ekki vera of tímafrekar í úrvinnslu. Það má því ætla að 

skipulag yfirmanna þeirra gefi þeim færi á að vinna skráningar vel. Líta má 

svo á að yfirmenn hafi mikið að segja þegar unnið er með skráningar því 

eins og Dahlberg o.fl. (2007) nefndu þá krefjast þær tíma, ígrundunar og 

skipulags. Gera má ráð fyrir að skráningafundir, sem kennarar sitja einu 

sinni í viku, leiði til jákvæðs viðhorfs sem og fjöldi fagmenntaðs starfsfólks, 

en annar kennarinn ræddi þann fagmenntaða hóp sem hann hefur með sér 

á deildinni. Hann sagðist sjá að börnin væru mjög örugg í leikskóla-

umhverfinu og þroskinn flygi áfram hjá börnunum. Þetta þakkaði hann 

kennaramenntuðu starfsfólki og samstarfi á milli kennara á deildinni. 

Dahlberg o.fl. (2007) greindu frá að í Reggio Emilia væri lögð rík áhersla á 

samstarf kennaranna og það væri mikilvægt ferli í námi barnanna. 

Malaguzzi (í Gandini, 2012) sagði samvinnu kennara vera nauðsynlega til að 

koma í veg fyrir einangrun kennara.  

Áhugavert var að sjá að einum leikskólakennaranum fannst viðhorf til 

skráninga jákvætt á sínum vinnustað þrátt fyrir að úrvinnslu og ígrundun 

væri ábótavant. Greina má það sem að viljinn sé til staðar hjá samstarfsfólki 

hans en eitthvað í skipulagi yfirmanna valdi því að ekki sé nægur tími til 

úrvinnslu. Forgangsröðunin er greinilega ólík því sem er hjá öðrum 

yfirmönnum eða þeir horfa ólíkt á þá vinnu sem skráningar krefjast. Þessi 

leikskólakennari sagðist vilja hafa skráningafundi en þeir tíðkuðust ekki á 

hans vinnustað. Hann taldi að einhver þyrfti að taka að sér utanumhald. 

Skráningafundirnir hafa reynst vel að mati hinna viðmælendanna og því 

ættu þeir að vera góð leið til að bæta úrvinnslu og ígrundun skráninga á 

vinnustað hans. Túlkun og ígrundun eru ómissandi hluti skráninga í anda 
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Reggio Emilia og segir Rinaldi (2012) að ekki sé hægt að skrá án þess að 

athuga og túlka. Samkvæmt þessari skilgreiningu eru skráningar án 

ígrundunar ekki skráningar í anda Reggio Emilia. Þá sögðu Dahlberg o.fl. 

(2007) að skráningar í anda Reggio Emilia þyrfti að ígrunda, túlka og vinna 

nánar og jafnvel fá fram sjónarmið annarra, svo sem samstarfsfélaga. Það er 

meðal annars hægt að fá fram á skráningafundum og þannig gæti 

vinnustaður þessa leikskólakennara notað skráningafundi til að vinna með 

skráningar í anda Reggio Emilia líkt og stefna leikskólans gerir ráð fyrir. 

Eftirtektarvert var að heyra hugmynd eins leikskólakennara um nauðsyn 

þess að hafa fund að hausti með öllu starfsfólki til hópeflingar, að kynna 

skráningar og samræma vinnubrögð. Þannig gæti allt starfsfólk tekið þátt í 

umræðum um skráningar, nýju starfsfólki væri gefinn kostur á að skilja 

betur starfið sem fram færi í leikskólanum og allir fengju tækifæri til að 

heyra hvernig aðrir nýta skráningar. Í Reggio Emilia er einmitt lögð rík 

áhersla á samstarf á milli kennara (Dahlberg o.fl., 2007). Margir myndu 

eflaust taka vel í þessa hugmynd, jafnvel leikskólastjórar, en þeir hafa ekki 

leyfi frá yfirmönnum sínum til að setja starfsfólk á auka fund. Af þeim 

sökum er hugmyndin ógerleg nema sérstaklega sé um samið. 

5.3 Skráð með margbreytilegum hætti 

Í niðurstöðum má greina að leikskólakennurunum finnst ljósmyndataka 

mjög handhæg og góð leið til að skrá. Þó er einstaklingsbundið hvernig 

hverjum og einum finnst best að skrá. Í niðurstöðum rannsóknarinnar má 

sjá að leikskólakennararnir nota margbreytilegar aðferðir til skráninga og 

blanda jafnvel aðferðum saman. Dahlberg o.fl. (2007) töldu einmitt að það 

að nota fjölbreyttar aðferðir gerði leikskólastarfið áþreifanlegra og 

sýnilegra, jafnvel heyranlegt. Áhugavert var að sjá að kennararnir voru ekki 

fastir í að nota eina aðferð sem þeim fannst henta best heldur sögðust nota 

blandaðar aðferðir sem gæfu þeim ólíka sýn eða sjónarhorn. Með því að 

nota margar leiðir til skráninga getur leikskólakennarinn séð og sýnt öðrum 

gildi skráninga. Með blönduðum aðferðum er honum einnig mögulegt að 

meta starf barnanna og hlutverk sitt í tengslum við börnin og þeirra vinnu 

(Dahlberg o.fl., 2007).  

Einn leikskólakennari nefndi þekkingarvef sem aðferð til að skrá 

námsferli barna og gera það sýnilegt þeim sjálfum. Fyfe (2012) sagði að það 

að gera nám barna sýnilegt þeim sjálfum geti gagnast þeim vel og meðal 

annars aukið sjálfsskilning þeirra.  

Í niðurstöðunum má sjá að tæknin skiptir leikskólakennarana máli. Einn 

leikskólakennari ræddi um að hann vildi hafa betri myndavél til að ná því 
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andartaki sem hann vildi og má velta því fyrir sér hvort það sé ekki 

framtíðin. Þeir tveir leikskólakennarar sem höfðu aðgang að iPad-

spjaldtölvum í sinni vinnu töldu þær reynast vel til ljósmyndaskráninga, 

flokkunar og dreifingar. Þeir nýttu stafræna tækni til að ná til foreldra. 

Forman (2012) nefndi að stafræn tækni auðveldaði kennurum, börnum og 

foreldrum aðgang að myndum og öðrum stafrænum gögnum.  

5.4 Að byrja að skrá  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar má greina að leikskólakennurunum þótti 

mikilvægt að hefja skráningu rólega og hafa gleðina í fyrirrúmi. Áhugavert 

var að tveir leikskólakennarar ræddu um að ekki ætti að gera sér miklar 

væntingar eða setja sér háleit markmið um skráningarnar í byrjun. Þær 

hugmyndir má tengja við að skráningar krefjast þess að kennarinn tileinki 

sér hlustun í starfi (Rinaldi, 2012). Hlustun krefst kunnáttu og æfingar í að 

lesa í tjáningu barna og skilja hvernig nám þeirra á sér stað (Rinaldi, 2006).  

Áhugavert var að sjá að flestir leikskólakennararnir sögðu að gott væri að 

byrja á að setjast niður með blað og blýant og gera vettvangsnótur um eitt 

barn. Núna nota þeir samt allir blandaðar aðferðir og sýna foreldrum og 

börnunum mest ljósmyndaskráningar. Hugsanlega telja viðmælendurnir 

vettvangsnótur vera forsendu þess að geta gert nótur við ljósmyndir. Í 

Reggio Emilia er ekki lögð áhersla á hvaða aðferðir kennarar nota til 

skráninga, heldur er fyrst og fremst horft til mikilvægis þess að kennarar 

hlusti á börnin og hlustunin er forsenda skráninga (Dahlberg, 2012). Það er 

því persónulegt val hvers kennara hvaða aðferðir eru notaðar í ljósi þess 

hverjar þeirra henta best til að hlusta og skrá.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar má vel skynja að viðmælendur sjá 

skráningar sem hluta af sínu starfi, þrír þeirra sögðust til að mynda ganga 

með minnisblokk á sér. Fyfe (2012) hefur bent á að þegar kennarar byrja að 

nýta skráningar þurfa þeir fyrst og fremst að horfa á þær sem hluta af 

daglegu starfi.  

5.5 Úrvinnsla krefst tíma og ígrundunar 

Í inngangi var sagt frá orðræðu sem heyrst hefur hjá leikskólakennurum um 

að skráningar séu tímafrekar og það vanti hreinlega tíma til að vinna úr 

þeim. Í niðurstöðum rannsóknarinnar má greina þessa orðræðu. Í svörum 

viðmælenda má heyra að mikill tími fer í úrvinnslu skráninganna. Þeir þurfa 

að skipuleggja sig og finna tíma sem þeir geta nýtt til úrvinnslu. Í 

úrvinnslunni þurfa þeir að ígrunda og túlka og fara þeir misjafnar leiðir að 

því. Athugun, skráning og túlkun eru þættir sem eru háðir hvor öðrum og 
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ekki hægt að aðskilja. Ekki er hægt að skrá án þess að athuga og túlka um 

leið (Rinaldi, 2012).  

5.5.1 Að finna tíma til að skrá og ígrunda  

Í niðurstöðum má sjá að mikill tími fer í úrvinnslu og ígrundun skráninga hjá 

viðmælendum. Tími er augljóslega sá þáttur sem hefur áhrif á framgang 

skráninga í leikskólum. Greina mátti á orðum sumra leikskólakennaranna að 

þeir vildu meiri tíma í úrvinnslu því þeim þótti mikil vinna felast í henni og 

einum þótti hún stundum yfirþyrmandi. Á einum leikskólakennaranum 

mátti greina að það þyrfti að skipuleggja tímann í leikskólanum betur því 

hann og samstarfsfólk hans næði ekki að vinna úr skráningum. Þetta er í 

samræmi við rannsókn Buldu (2010) þar sem leikskólakennurum fannst 

erfitt að finna tíma til skráninga og úrvinnslu. Íslensk rannsókn hefur leitt 

svipað í ljós en í henni voru rannsökuð störf þriggja leikskólakennara og 

hlutverk þeirra í leik barna. Þeir vildu og töldu mikilvægt að skrá en þá 

vantaði tíma til þess (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2012).  

Í niðurstöðum kemur fram að sumir leikskólakennararnir komast ekki yfir 

að vinna úr öllum skráningunum sem, að þeirra mati, þeir þurfa að gera. 

Fyfe (2012) hefur sagt að erfitt sé fyrir kennara að finna tíma fyrir ígrundun 

og mat og þó að tíminn sé fyrir hendi þá sé hann nýttur með óskilvirkum 

hætti. Í viðtalsrannsókn sem þessari er erfitt að álykta hvernig 

leikskólakennararnir nýta tímann en ef til vill leggja leikskólakennarar of 

mikla vinnu í útlit skráninga eins og einn viðmælandi benti á. Spyrja má 

engu að síður hvort útlit hafi samt ekki mikið að segja fyrir lesandann.  

Þrátt fyrir þessa miklu vinnu að baki skráningunum mátti heyra á 

leikskólakennurunum að þeim þætti skráningarnar nauðsynlegur hluti af 

starfinu og einn leikskólakennarinn leit augljóslega á þessa vinnu sem gróða 

fyrir alla; börnin, foreldra og hann sjálfan sem kennara. Hann hefur svipaða 

sýn og Fyfe (2012) sem hefur bent á að margir segðu skráningar tímafrekar 

og tíma kennarans væri betur varið með börnunum en Fyfe segir að þetta 

sé tími fyrir börnin. Með því að verja tíma í skráningar sér kennarinn betur 

hvernig hann getur hjálpað börnunum að frekari lærdómi og tíminn með 

börnunum er því nýttur með skilvirkari hætti.  

Athyglisvert var að einn leikskólakennari ræddi um að nýta færni 

leiðbeinenda í úrvinnslu. Ef til vill er það hans leið til að sýna þeim tilganginn 

og ekki síst að dreifa vinnunni sem skráningarnar krefjast. Samvinna er 

einmitt mikilvægur liður í vinnslu skráninga (Dahlberg, 2012; Fyfe, 2012). 
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5.5.2 Ígrundun skráninga leið til að meta nám barna 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að viðmælendur segjast helst líta 

eftir þroska barnanna og færni þeirra í samskiptum þegar þeir skrá og 

ígrunda. Einnig nefndi einn leikskólakennari að auk þroska og samskipta liti 

hann eftir málnotkun og annar skar sig úr að því leyti að hann sagðist einnig 

líta eftir gleði, tillitssemi og virkni. Áhugavert var að sjá að hann liti eftir 

gleði og má telja það mikilvægt því glöð börn eru alla jafna ánægðari og 

öruggari. Gleði tengist vellíðan og hún er mikilvæg í leikskóla. Í leik má sjá 

gleði og eins og Lillemyr (2009) bendir á þá er leikur oftast ánægjulegur og 

hvetjandi fyrir börn, jafnvel þó hann sé erfiður og krefjandi.  

Tveir leikskólakennarar nefndu að þeir skrifuðu um upplifun barna í 

skráningum. Þá þurftu þeir að túlka hvað börnin upplifa. Dahlberg o.fl. 

(2007) bentu á að skráningar eru huglægar, kennarinn túlki reynslu 

barnanna og túlkunin væri ómissandi hluti skráninga. Einn leikskólakennari 

sagðist stundum ígrunda með þeim hætti að spyrja börnin sjálf út í 

ljósmyndir sem teknar hefðu verið af þeim. Það er leið til að nálgast og setja 

fram upplifun og/eða sjónarmið barna. Með þessari leið getur kennarinn ef 

til vill betur skilið hvað barnið hugsar og skráningin getur orðið réttari því 

kennarinn er ekki milliliður sem túlkar hvað barnið er að gera og læra. 

Rannsókn Carr (2011) sýndi sömuleiðis fram á að samræður um skráningar 

skýrðu betur skilning barnanna á því sem þau lærðu.  

Leikskólakennararnir notuðu skráningar sem leið til að meta börn. 

Samkvæmt Bjervås (2011) er mat í leikskólum oft undir áhrifum 

þroskasálfræði og börn metin út frá því hvað hið eðlilega barn getur á 

vissum aldri. Ekki er hægt að greina að viðmælendur meti börn með þessum 

hætti heldur sögðust þeir nýta skráningarnar til að sjá þroska barnanna, 

færni í samskiptum, áhuga og fleira. Einn leikskólakennari kom með 

athyglisverðan punkt um hvernig hann skoðaði hópskráningar í þemavinnu. 

Hann sagðist skoða hvert barn sérstaklega í lok ferlisins í gegnum 

hópskráningu og taldi þessa aðferð henta vel til að kynnast áhuga barnanna 

og sjá hæfileika þeirra. Það er áhugavert að sjá hvernig hann nýtir 

hópskráningu til að skoða hvert og eitt barn en það getur verið ókostur að 

rannsaka þetta ekki fyrr en eftir á því eins og hann sagði sjálfur frá þá sést 

eftir á hvernig hann hefði getað ýtt betur undir nám einstakra barna. Greina 

má að erfitt sé fyrir hann að fylgja öllum börnunum eftir í ferlinu. Þá þyrfti 

hann tíma til að vinna skráningarnar samhliða og ígrunda þær. Það er erfitt 

fyrir kennara sem vinnur með leiðbeinendum því þeir hafa ekki rétt á 

undirbúningstíma.  
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Jafnframt voru samantektir nýttar sem leið til að setja ígrundun fram í 

skráningum. Tveir leikskólakennarar sögðust gera samantektir til að geta 

sýnt öðrum hvernig þeir lesa úr skráningunum. Þessar samantektir má telja 

að geti skýrt betur námsferli barnanna fyrir öðrum, svo sem foreldrum, eins 

og annar leikskólakennarinn benti á. Samantektir eru ekki síðri fyrir 

leikskólakennarann sjálfan þó svo að þeir hafi ekki nefnt það. MacDonald 

(2007) sýndi fram á með rannsókn sinni að með skráningum jókst skilningur 

kennara á námsferli barna. Með samantektum má telja að námsferli 

barnanna geti orðið enn skýrara fyrir leikskólakennurum. 

5.6 Starfsþróun og sýnileiki náms 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að leikskólakennararnir nýttu 

skráningar til að efla starfið. Þeir skoðuðu skráningarnar, lærðu af þeim og 

bættu þannig starfshætti sína. Dahlberg o.fl. (2007) segja að þegar 

leikskólakennarar skrái, ígrundi og meti skráningar fari þeir í gegnum 

ákveðið námsferli þar sem þeir þurfi að spyrja sig spurninga um starfið, 

hvernig þeir geti hjálpað börnunum og dýpkað skilning þeirra.  

Áhugavert var að sjá að einn leikskólakennarinn skoðaði þroska og 

framfarir barna með því að bera gamlar skráningar saman við nýrri. Að nota 

skráningar til að fylgjast með framförum og þroska barna er góð leið. 

Skráningar geta gert kennurum kleift að fylgjast með hvað börn kunna, 

hvernig þau hugsa og læra (Dahlberg o.fl., 2007). Hann nefndi einnig að 

hann gerði einstaklingsnámskrár og notaði skráningar til að vinna að þeim 

og meta þær. Ekki kom fram hvort fleiri leikskólakennarar kæmu að gerð 

einstaklingsnámskránna en skráningar, sem hann meðal annars nýtti til að 

byggja námskrárnar á, sagðist hann reyna að ígrunda með öðrum. 

Námskrárnar sagðist hann endurskoða með foreldrum að vori og setja ný 

markmið á haustin. Hvort sem verið er að gera einstaklings-, deildar- eða 

skólanámskrá þá þarf alltaf að ígrunda með öðrum og skráningar geta vel 

stutt við ígrundunina. Rannsókn Browne o.fl. (2010) sýndi að skráningar og 

samræður hjálpuðu til við að þróa námskrár í leikskóla. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að allir leikskólakennararnir 

notuðu skráningar til að gera nám barna sýnilegt börnunum sjálfum og 

foreldrum þeirra. Sýnt hefur verið fram á að það að gera nám barna sýnilegt 

þeim sjálfum geti haft jákvæð áhrif á þau (Fyfe, 2012) og foreldrum þykir 

gagnlegt að fá að fylgjast með börnum sínum í leik og starfi. Þeir nýta 

skráningarnar til að fylgjast með námsferli barna sinna og til að styðja við 

frekara nám (MacDonald, 2007). Einnig var rætt um að gera nám sýnilegt 

samfélaginu, hluti leikskólakennaranna gerði það en allir töldu það 
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mikilvægt. Í Reggio Emilia er einmitt lagt upp úr því að gera nám barna 

sýnilegt í samfélagi, og eru skráningarnar notaðar til þess. Þannig fá börnin, 

kennararnir og skólarnir rödd í samfélaginu (Dahlberg, 2012).  

5.6.1 Skráningafundir leið til starfsþróunar 

Eins og fram kemur í niðurstöðum þá sögðu fjórir viðmælendur frá 

skráningafundum sem þeir sitja á vinnustað sínum. Í leikskóla eins 

viðmælanda tíðkuðust þeir hins vegar ekki. Markmið fundanna sögðu þeir 

vera að efla starfshætti leikskólakennaranna og þar með leikskólastarfið. 

Fyfe (2012) hefur bent á að með skipulögðum fundum og umræðum þar 

sem nám barnanna er rætt út frá því sem skráningarnar sýna, sjáist hvernig 

hjálpa megi börnum áfram í námi.  

Skráningafundirnir voru haldnir með ólíku sniði í leikskólunum tveimur. Í 

öðrum leikskólanum voru leiðbeinendur með á fundunum, en í hinum voru 

fundirnir einungis fyrir fagmenntaða. Þeir tveir leikskólakennarar sem voru 

á fundum með leiðbeinendum töldu það kost að leiðbeinendur fengju 

einnig tækifæri til ræða skráningarnar. Taka má undir þá skoðun og má telja 

að það gæti styrkt leiðbeinendur í starfi að fá að fylgjast með hvernig 

leikskólakennararnir starfa. Í öllum leikskólunum eru það leikskólakennarar 

sem annast skráningu, ekki leiðbeinendur. Með skráningafundunum töldu 

leikskólakennararnir leiðbeinendurna verða meðvitaðri um tilgang 

skráninga og umræðan gæti styrkt þá í starfi við að aðstoða börnin og lesa 

úr skráningum. Það má velta fyrir sér hvort umræða geti ekki vel hjálpað 

leiðbeinendum að þróa sig í starfi. Í Reggio Emilia nota kennarar skráningar 

til að efla fagþekkingu sína og þróa starf sitt (Rinaldi, 1998). Með því að gefa 

leiðbeinendum kost á umræðum ættu þeir að geta nýtt skráningarnar til 

þess sama. Annar kennarinn sagðist benda leiðbeinendum, sem og 

leikskólakennurum, á hvernig þeir gætu hjálpað börnunum áfram í þroska 

og hvert væri næsta skrefið. Leikskólakennari sem gerði rannsókn um 

uppeldisfræðilegar skráningar komst að svipaðri niðurstöðu og honum 

fannst skráningarnar bjóða upp á faglega samræðu við samstarfsfélaga 

(Dahlberg o.fl., 2007). 

Af þessu má álykta að skráningafundir, hvort sem þeir eru með 

leiðbeinendum eða ekki, eru góð leið til ígrundunar og starfsþróunar. 

Fundirnir virðast gefa kennurunum tækifæri til símenntunar og gefa þeim 

nýja sýn á hluti og þar með sífellda starfsþróun. Í niðurstöðum má sjá að 

skráningafundirnir hjálpuðu kennurunum að ígrunda reynslu barna og rýna í 

skráningar, túlka og ígrunda með öðrum. Túlkun er ómissandi hluti 

skráninga en fólk túlkar sömu reynslu með ólíkum hætti. Skráningarnar gefa 
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því tækifæri til samskipta, ígrundunar og annarra athafna. Ferlið er huglægt 

þar sem fólk túlkar reynslu misjafnlega og hún krefst því samningaviðræðna 

(Dahlberg o.fl., 2007). Leikskólakennararnir ræddu um að fundirnir skiluðu 

sér vel. Þeir töldu sig læra mikið á fundunum, fá aðra sýn á hvernig hægt 

væri að lesa úr skráningum og vinna þær.  

5.6.2 Skráningar leið til að ýta undir frekara nám 

Í niðurstöðum má sjá að leikskólakennararnir nýttu skráningar mikið fyrir 

börnin. Tveir leikskólakennarar töldu börnin til dæmis græða mikið á 

skráningunum af því að kennarar skoðuðu þær og sæju hluti sem þyrfti að 

skerpa á, styðja við og/eða vinna með. Þeir nýttu þannig skráningarnar til að 

finna sterku hliðar barnsins og efla það. Túlka má svo að þeim finnist þeir 

sjá námsferli barnanna betur með skráningunum. MacDonald (2007) hefur 

sýnt fram á að með uppeldisfræðilegum skráningum jókst skilningur 

kennara á námsferli barna og námi almennt og hjálpuðu skráningarnar 

kennurum að leggja meiri áherslu á nám barna. Í niðurstöðunum má greina 

að leikskólakennararnir skildu betur hvernig börnin lærðu með því að rýna í 

skráningar. Þegar kennarar skoða skráningar í þeim tilgangi að aðstoða börn 

í námi sínu, líkt og hér hefur komið fram að leikskólakennararnir sögðust 

gera, þá fer fram mat. Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2011) segir að mat geti aukið vitund barna um eigin getu og 

styrkleika. Það er talið órjúfanlegur þáttur í öllu skólastarfi og er markmið 

þess að auka þekkingu og skilning leikskólakennara, annars starfsfólks, 

foreldra og barna á þroska barna, námi og líðan (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2011). 

Í niðurstöðum má sjá að leikskólakennararnir gerðu nám barna sýnilegt 

fyrir börnin sjálf, þeim til hvatningar og stuðnings, og töldu þeir sig þannig 

ýta undir frekara nám þeirra. Þetta á við rök að styðjast því skráningar 

gagnast börnum þegar þau skoða þær sjálf. Það eykur sjálfsskilning þeirra 

og kennarinn getur hvatt börnin til að fara lengra með hugmyndir sínar eða 

skoða þær aftur og útskýra fyrir öðrum (Fyfe, 2012). Meðal þeirra aðferða 

sem kennararnir sögðust nota voru þekkingarvefir, persónumöppur og 

skráningar á veggjum á deildinni og má segja að þeir fari fjölbreyttar leiðir 

að því að gera námið sýnilegt börnunum sjálfum. Dahlberg o.fl. (2007) segja 

uppeldisfræðilegar skráningar mikilvægar fyrir börnin, gefa þeim tækifæri til 

að rifja upp það sem þau hafa fengist við og það auki sjálfsskilning þeirra. Í 

niðurstöðum var sagt frá að með skráningum hvatti einn leikskólakennarinn 

börn til að yfirfæra á milli tungumála með því að færa sköpun sína á annað 

form. Þetta svipar til starfshátta í Reggio Emilia, en Malaguzzi (í Dahlberg 



 

74 

o.fl., 2007) sagði að börn fæddust með hundrað mál, með ótal möguleika og 

leiðir til tjáningar. Í leikskólanum eru börn hvött til að skoða hugmyndir 

sínar aftur og aftur, fara lengra með þær og útskýra fyrir öðrum (Fyfe, 

2012).  

Tveir leikskólakennarar sögðust senda tölvupóst heim í hverri viku til að 

gefa foreldrum tækifæri til að sjá starfið í myndum og skriflegum lýsingum, 

en einnig til að gefa þeim tækifæri til að skoða myndirnar með börnum 

sínum og þannig gefa börnunum færi á upprifjun og æfingu í frásögn. Það 

má því segja að leikskólakennararnir séu með tölvupóstunum að gefa 

börnunum rödd. Ljósmyndaskráningar gefa börnunum færi á að segja 

foreldrum sínum frá því sem þau fengust við í leikskólanum með einfaldari 

hætti. Rinaldi (2012) ræddi um að skráningar væru góð leið til að gefa 

börnum rödd. Hann sagði skráningar geta haft jákvæð áhrif á börn þegar 

börnin fyndu fyrir því að kennararnir mætu það sem þau segja. 

Skráningarnar geta verið milliliður í því þar sem þær sýna það sem börnin 

hafa að segja og gefa þeim rödd.  

5.6.3 Skráningar samskiptagrundvöllur við foreldra  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að leikskólakennararnir gera nám 

barna sýnilegt fyrir foreldra með ýmsum hætti. Þeir hengja verk barnanna á 

veggi, gera bækur og sýna ljósmyndir af starfinu sem fram fer í 

leikskólanum. Þegar foreldrar fá ljósmyndir sendar geta þeir skoðað 

skráningarnar þegar hentar í rólegheitum heima. Að senda skráningar heim, 

hvort sem það er stafrænt eða ekki, er líklega góð leið til að ná til foreldra. 

Cagliari o.fl. (2012) sögðu frá því að leikskólar í Reggio Emilia héldu 

dagbækur eða gerðu dagblöð, þar sem settar voru skráningar úr 

leikskólastarfinu, og gáfu foreldrum færi á að fara með heim að lesa. 

Dagbækurnar eða dagblöðin voru sögð gagnlegt tæki fyrir foreldra til að 

fylgjast með námi barna sinna.  

Gott getur verið að nota internetið til að miðla upplýsingum. Hluti 

viðmælenda sagði að heimasíður leikskólanna væru nýttar til að deila 

ljósmyndum með foreldrum. Einn viðmælandi sagði að leikskólinn deildi 

myndum á lokaða Facebook-síðu, annar viðmælandi sagði að leikskólinn 

hefði haft lokaða Facebook-síðu, en hætt notkun hennar því starfsfólki hefði 

þótt það óviðeigandi. Með aukinni tæknivæðingu geta kennarar náð vel til 

foreldra. Það getur verið ókostur að allir geti skoðað skráningar sem settar 

eru inn og ekki eru allir jafn hrifnir af því að setja myndir inn á Facebook. 

Milli munur var á afstöðu þessara tveggja viðmælenda. Íhuga þarf vel í ljósi 

trúnaðar og siðferðilegra þátta hvort deila eigi skráningum á rafrænu formi. 
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Það er því ljóst að hver leikskóli þarf að taka afstöðu til þess hvers konar 

skráningar fara á svæði á internetinu sem síðan er deilt með hópi foreldra á 

deild eða í leikskólanum.  

Ekki höfðu leikskólakennararnir allir sömu sýn á hvernig þeir töldu 

foreldra meta skráningarnar. Einn nefndi að enginn væri eins, foreldrar 

væru misjafnir og sýndu mismikinn áhuga á skráningunum. Á meðan að 

einn leikskólakennari taldi að með því að gera nám barna sýnilegt foreldrum 

virtu þeir betur starf og leik barnanna og sæju leikinn sem nám, þá taldi 

annar foreldra skoða skráningarnar, hafa gaman af þeim en ekki endilega 

lesa þær í uppeldislegu samhengi. Sá síðarnefndi taldi foreldrana samt 

græða á því þegar kennari skoðaði skráningarnar með þeim, ræddi við þá og 

gaf þeim ábendingar. MacDonald (2007) hefur sýnt fram á að með uppeldis-

fræðilegum skráningum fái foreldrar betri upplýsingar um nám barna. 

Þátttakendum í rannsókn hennar þótti það gagnlegt og þeir nefndu 

sérstaklega að þeim þætti gott að fá að fylgjast með námsferli barna sinna. 

Einnig hefur íslensk rannsókn leitt í ljós að námssögur, sem er ákveðið form 

skráningar á námi barna, geti gefið foreldrum tækifæri til að fylgjast með 

námsferli barna sinna og innsýn í hvernig nám fer fram í gegnum leik og 

samskipti (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012). Áhugavert 

væri að heyra hvað foreldrarnir sjálfir segjast lesa úr skráningunum.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að leikskólakennararnir sögðust 

reyna að nýta skráningarnar sem samskiptagrundvöll á milli sín og foreldra 

og einnig á milli barnanna og foreldra. Þeir sögðust til dæmis allir nýta 

ljósmyndir eða persónumöppur í foreldraviðtölum og hluti þeirra sagðist 

nýta önnur tækifæri til að sýna foreldrum skráningar. Þá nefndi einn 

leikskólakennari að foreldrarnir nýttu ljósmyndaskráningarnar sem þeir 

fengju í tölvupósti sem umræðugrundvöll við börnin sín eins og fram kom 

hér fyrir framan. Af þessu má dæma að skráningar eru góður samskipta-

grundvöllur og er það í samræmi við hugmyndir Rinaldi (1998) sem sagði að 

skráningar gæfu foreldrum tækifæri til samskipta við kennarana. Þær gætu 

verið góður samskiptagrundvöllur á milli foreldra og kennara og á milli 

foreldra og barna. 

5.6.4 Skráningar gluggi fyrir samfélagið  

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að leikskólakennararnir telja 

mikilvægt að gera nám barna sýnilegt í samfélaginu til að varpa ljósi á 

starfið, fyrir þróun leikskóla og til að sýna að nám barnanna fer fram í leik. 

Einn þeirra nefndi til að mynda að sýnileiki í samfélaginu hjálpaði til í 

umræðunni og við þróun leikskóla. Annar sagðist gera það sýnilegt til að 
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sýna fram á nám í gegnum leik. Leikskólakennararnir nýta skráningarnar til 

að gefa samfélaginu tækifæri til að sjá gildi leikskólastarfs. Hugmyndir þeirra 

eiga við rök að styðjast en með því að gera leikskólastarf sýnilegt er fleirum 

gefið tækifæri til að taka þátt í samræðum um starfið og orðræðan breytist 

þar með. Með sýnileikanum verður samfélagið meira tengt við leikskóla-

starfið og þar með gefst færi á að starfið fái aukið gildi í samfélaginu 

(Dahlberg og Åsén, 1994).  

5.7 Hættur sem geta fylgt skráningum 

Margir hafa gagnrýnt uppeldisfræðilegar skráningar og sýnt fram á 

hætturnar sem þeim fylgja. Því er nauðsynlegt að velta þeim fyrir sér í 

tengslum við niðurstöður rannsóknarinnar.  

Í viðtölum við leikskólakennarana sem tóku þátt í þessari rannsókn er 

ekkert sem gefur til kynna að skráningarnar hafi leitað í þann farveg að búa 

til nýja staðla eða viðmið til að flokka börn, til dæmis sem sterk og hæf eða 

ekki. Kampan (2004) taldi að hugmyndirnar um hið sterka og hæfa barn, 

eins og horft er á börn í leikskólastarfi í anda Reggio Emilia, geti orðið að 

nýju viðmiði eða aðferð til að flokka börn. Leikskólakennararnir sögðust skrá 

með því að fylgjast með leik og þemavinnu barnanna, en þemavinnan fer 

oft mikið til fram í leik. Kennararnir skráðu það sem börnin gerðu á sínum 

forsendum. Þó að kennararnir segðust meðal annars líta eftir þroskaþáttum 

þá er ekki hægt að sjá á niðurstöðunum að þeir nýti þær upplýsingar til að 

flokka börnin. Alltaf þarf samt að hafa í huga að skráningar geta til að 

mynda þróast í að spá fyrir og stjórna börnum með stöðlum og eftirliti 

(Dahlberg, 2012) og ákveðin hætta er á að leikskólakennarar fari að flokka 

og raða börnum, til dæmis eftir getu (Bjervås, 2011).  

Ekki kom upp umræða hjá neinum viðmælanda um að þeim þætti 

skráningarnar trufla börnin í leiknum. Hugsanlega er það vegna þess að þeir 

hafa stundað skráningu í fjölda ára og börnin í leikskólunum hafa vanist því 

frá upphafi að kennarinn skrái. En Bjervås (2011) hefur sýnt fram á að 

leikskólakennurum finnst oft erfitt að skrá vegna hættunnar á því að trufla 

börnin í leiknum en leikskólakennararnir í þeirri rannsókn sögðu einnig að 

börn venjist því að kennarinn fylgist með þeim og skrái.  

Út frá niðurstöðum má álykta að leikskólakennararnir sjái að flestar 

hliðar leikskólastarfsins geti gefið börnunum tækifæri til náms. Ekki var þó 

sérstaklega rætt um matar- og hvíldartíma heldur áhersla lögð á nám barna 

í leik. Plums (2010) hefur gagnrýnt að leikskólakennarar geti farið að horfa á 

skráningar sem svo mikið aðalatriði að matartími og svefn fái minna vægi og 

þeir horfi á það sem ófaglega þætti.  
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5.8 Takmarkanir og styrkleikar rannsóknarinnar 

Rannsóknin og sú aðferð sem valin var til gagnaöflunar er takmörkum háð 

vegna þess að rannsökuð var reynsla og þekking þátttakanda og því ekki víst 

að annar einstaklingur við aðrar aðstæður myndi fara á svipaðan hátt í 

gegnum rannsóknarferlið. Þátttakendur koma allir úr leikskólum sem starfa í 

anda Reggio Emilia og er það styrkleiki að hafa einsleitan hóp þegar kafað er 

djúpt í skráningar og hvernig nám barna í leik er gert sýnilegt.  

Persónuleg reynsla rannsakanda hefur einnig óhjákvæmilega áhrif á 

hvernig niðurstöður viðtalanna eru túlkaðar. Túlkun niðurstaðna hefði ef til 

vill verið ólík ef rannsakandi hefði reynslu af skráningum, en mögulega er 

reynsluleysið kostur því rannsóknin litast þar af leiðandi ekki af eigin 

reynslu. Skoðanir rannsakanda hafa einhver áhrif á hvernig og um hvað var 

spurt og getur það haft áhrif á þátttakendur.  

Styrkleiki rannsóknarinnar er það notagildi sem niðurstöður hennar geta 

haft. Leikskólakennarar geta nýtt sér niðurstöðurnar til að byrja að nota 

skráningar og sjá þau tækifæri sem skráningar geta gefið þeim í starfi. Einnig 

geta stjórnendur leikskóla nýtt sér niðurstöðurnar við skipulagningu starfs í 

leikskóla þar sem vinna á með skráningar.  
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6  Lokaorð 

Starf leikskólakennara, samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla, felst í því að meta 

nám, þroska og velferð barna með því að safna upplýsingum um það sem 

börn fást við og hafa áhuga á. Þeir eiga að þróa með sér fjölbreyttar aðferðir 

til að skrá, skipuleggja og greina upplýsingar um þroska barna, nám, vellíðan 

og færni. Hér hefur verið varpað ljósi á reynslu fimm leikskólakennara, sem 

vinna í leikskólum sem starfa í anda Reggio Emilia, af því að skrá og gera 

nám barna í leik sýnilegt. Tilgangur rannsóknarinnar var að fá fram 

upplýsingar sem gætu auðveldað leikskólakennurum að byrja að skrá og að 

skipuleggja sig þannig að þeir gætu nýtt skráningar sem tæki til að styðja við 

nám barna og gera það sýnilegt.  

Síðtímahugmyndir um börn, nám og starf í anda leikskólanna í Reggio 

Emilia hefur gefið rannsakanda nýja sýn á hvernig leikskólakennarar geta 

starfað. Áhersla á fjölbreytileika, hvatningu og styrkleika barna er hugsun 

sem rannsakandi ætlar að tileinka sér í starfi. Að vinna með skráningar í 

anda Reggio Emilia getur gefið leikskólastarfinu margt og eftir þessa 

rannsóknarvinnu má sjá að þær hafa mikið að segja fyrir leikskólakennarann 

sjálfan. Niðurstöður sýndu, líkt og fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á, að 

leikskólakennararnir nýttu skráningar til að efla og þróa starfið. Með 

skráningum sáu þeir betur námsferli barnanna og með því að gera nám 

barna sýnilegt ýttu þeir undir frekara nám, bjuggu til samskiptagrundvöll við 

fjölskyldur og sýndu samfélaginu gildi leikskólastarfs.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að hlustun sé forsenda skráninga. 

Greina mátti að störf viðmælenda byggðust á því að hlusta á raddir barna, 

finna áhuga þeirra og laga starfið að börnunum. Sjá mátti á niðurstöðunum 

að fjölbreyttar aðferðir væru gagnlegar til að skrá og viðmælendur 

blönduðu jafnvel aðferðum saman. Þeir töldu mikilvægt að byrja rólega að 

skrá og ekki gera sér miklar væntingar. Líta má á þessar niðurstöður á þann 

veg að leikskólakennarar sem vilja byrja að nota skráningar í anda Reggio 

Emilia ættu í fyrsta lagi að tileinka sér hlustun í starfi, í öðru lagi ættu þeir 

að prófa sig rólega áfram með mismunandi skráningaraðferðum, finna 

hvaða aðferðir henta þeim best og í þriðja lagi ekki setja sér of háleit 

markmið um hvað þeir vilja fá út úr skráningunum.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar má greina þá orðræðu sem heyrst hefur 

hjá leikskólakennurum um að skráningar taki langan tíma. Úrvinnsla og 
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ígrundun krafðist tíma hjá viðmælendum en það er leiðin til að meta nám 

barna. Ekki mátti finna að þá viðmælendur, sem fundu fyrir aðhaldi og 

hvatningu frá yfirmönnum, vantaði tíma til úrvinnslu og ígrundunar. Því má 

draga þá ályktun að þegar unnið er með skráningar er þörf á einhvers konar 

skipulagningu yfirmanna til að hafa yfirumsjón og aðhald með 

skráningunum. Niðurstöðurnar benda til að skráningafundir séu góð leið til 

sífelldrar starfsþróunar en viðmælendur töldu sig læra mikið af þeim. Af 

þessu má því sjá að skráningafundir geta verið gagnlegir og geta komið í veg 

fyrir að fólk staðni í starfi. Með skráningafundum fær starfsfólk tækifæri til 

að ígrunda starfið saman, það lærir hvert af öðru og getur öðlast nýja sýn.  

Ferli rannsóknarinnar var áhugavert fyrir rannsakanda. Tækifæri gafst til 

að fá innsýn í störf leikskólakennara í tengslum við skráningar í anda Reggio 

Emilia og var það mjög lærdómsríkt. Skýrari mynd fékkst af því hvað 

skráningar eru frábært tæki til starfsþróunar og til að gera nám barna 

sýnilegt. Ennfremur kom í ljós hvað skráningar eru tímafrekar og því má 

telja mikilvægt að yfirmenn hafi einhvers konar skipulag um þær sem geri 

leikskólakennurum auðveldara fyrir að skrá. Það er óskandi að þessi 

rannsókn verði leikskólakennurum og jafnvel öðrum til gagns þegar þeir vilja 

byrja að skrá og nýta skráningar sem tæki til að styðja við nám barna og 

gera það sýnilegt.  

Í rannsóknarferlinu komu upp hugmyndir að frekari rannsóknum í 

tengslum við skráningar. Áhugavert væri að skoða hvað börnum finnst um 

skráningar og/eða persónumöppurnar sínar. Þá væri forvitnilegt að fylgja 

þeim eftir til að sjá hvernig skráningarnar ýta undir frekara nám þeirra og 

sömuleiðis að heyra hvað foreldrum finnst um skráningar, hvernig þeir sjá 

þær og nýta þær.  
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Viðauki A 

Kynning á rannsókn og upplýst samþykki 

Ég heiti Eyrún Jóna Reynisdóttir og er í meistaranámi í leikskóla-

kennarafræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í lokaverkefninu mínu 

til M.Ed.-prófs mun ég rannsaka reynslu leikskólakennara af því að skrá og 

gera sýnilegt nám barna í leik. Leiðbeinendur mínir eru Hrönn Pálmadóttir 

og Kristín Karlsdóttir, lektorar við Menntavísindasvið.  

Í rannsókninni verður reynsla leikskólakennara af uppeldisfræðilegum 

skráningum skoðuð og leitast verður við að kanna hvaða skráningarleiðir 

leikskólakennurum þykja gagnlegar í leikskólastarfi. Ennfremur verður 

skoðað hvernig leikskólakennurum finnst gagnlegt að birta skráningar 

þannig að þær verði sýnilegar fyrir börn og foreldra í leikskólanum.  

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar gæti verið að niðurstöðurnar auðvelduðu 

leikskólakennurum að byrja skráningar og gefa hugmyndir að fyrstu skrefum 

í þeim efnum.  

Í rannsókninni verður aflað gagna með viðtölum við nokkra 

leikskólakennara sem hafa reynslu af skráningum. Viðtölin verða hljóðrituð 

og afrituð eftir á. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. 

Hvorki verður greint frá nafni leikskóla né þátttakenda í rannsókninni og að 

lokinni rannsókn verður öllum gögnum eytt. Þátttakendur geta hætt 

hvenær sem er í viðtalinu eða sleppt því að svara tilteknum spurningum 

kjósi þeir svo. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar.  

 

Með fyrirfram þökk,  

Eyrún Jóna Reynisdóttir (S. xxx-xxxx, ejr1@hi.is)  

 

Upplýst samþykki 

Ég undirrituð/aður hef kynnt mér ofangreindar upplýsingar um rannsókn og 

samþykki og staðfesti með undirskrift minni þátttöku mína í rannsókninni.  

 

_______________________________________ 

Dagsetning og nafn þátttakanda 

  

mailto:ejr1@hi.is
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Viðauki B  

Viðtalsrammi  

 

Rannsóknarspurningar 

 Hvaða leiðir hafa reynst leikskólakennurum gagnlegar til að gera nám 
barna í leik sýnilegt?  

o Hvernig birtast viðhorf leikskólakennaranna til barna og náms? 

o Hvaða skráningaraðferðum er beitt? 

o Hvernig er unnið úr skráningum?  

o Hvernig eru skráningar nýttar? 

 

Viðtalsrammi  

1. Bakgrunnsupplýsingar  

 Segðu mér frá aldri, starfsreynslu þinni í leikskóla og námi þínu.  

o Hvenær stundaðir þú nám?  

o Hvað hefur þú unnið lengi í leikskóla? 

o Með hvaða hætti myndir þú lýsa starfi þínu í dag? 

2. Sýn á nám barna  

 Hvernig finnst þér börn læra í leikskóla?  

 Hversu mikið vægi hefur frjáls leikur í dagskipulaginu?  

 Hvað gerir þú og aðrir starfsmenn þegar börnin leika sér?  

 Hvernig finnst þér leikur og nám tengjast?  

3. Uppeldisfræðilegar skráningar 

 Hvernig notar þú uppeldisfræðilegar skráningar í þinni vinnu? 

o Hvað skráir þú og hvernig?  

o Hver er tilgangur þeirra? 

 Hverju lítur þú eftir þegar þú skráir? 

o Horfir þú á einstaklinginn eða hópinn? 
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o Hvað finnst þér mikilvægast að meta?  

4. Skráningaraðferðir 

 Hvaða skráningaraðferðir hefur þú notað þegar þú skráir nám barna í 
leik?  

 Hverjar finnst þér henta vel/illa?  

5. Úrvinnsla  

 Hvar og á hvaða tímum vinnur þú úr skráningunum?  

 Hvernig vinnur þú úr skráningunum?  

 Ígrundar þú skráningar þínar og annarra (með hverjum og hvenær)?  

6. Að gera nám sýnilegt / Nýting  

 Hvers vegna notar þú skráningar í þinni vinnu? 

o Hagsmunir fyrir þig/börnin/foreldra?  

 Hverjar eru ástæður fyrir því að þú gerir nám barna sýnilegt?  

o Finnst þér foreldrar græða á því? Hvernig þá?  

o Finnst þér börnin græða á því? Hvernig þá?  

 Hvernig viðbrögð hefur þú fengið frá foreldrum?  

 Með hvaða hætti setur þú skráningar fram til að gera nám barna 
sýnilegt? (t.d. ferilmöppum, sýningum, rafrænni birtingu) 

 Nýtir þú upplýsingar til að geta betur mætt áhuga barna? Hvernig?  

 Nýtir þú upplýsingar í samskiptum við fjölskyldur barna?  

7. Að lokum 

 Er samstarfsfólk þitt einnig að nýta skráningar til að gera nám barna 
sýnilegt?  

 Hvert er viðhorfið í leikskólanum almennt að þínu mati til skráninga?  

 Telur þú að það að gera nám barna sýnilegt í leikskóla hafi áhrif á 
viðhorf samfélagsins til leikskólastarfs?  

o Hvernig þá?  

 Hefur þú einhverjar ábendingar til annarra kennara sem vilja byrja að 
nota skráningar í sinni vinnu?  

 Viltu bæta einhverju við að lokum? 
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