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Formáli 

Ritgerð þessa legg ég fram til fullnaðar M.Ed.- gráðu í leikskólakennara-

fræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um eigind-

lega tilviksrannsókn sem stóð yfir á vormisseri 2014. Rannsóknin fór fram á 

tveimur leikskóladeildum, fyrir börn á aldrinum eins til þriggja ára, þar sem 

nýverið hafði verið tekið upp starf með uppeldisfræðilegar skráningar. Í 

rannsókninni beindi ég sjónum að því hvaða áhrif skráningarnar höfðu á 

faglegt starf deildanna. 

Gagna var aflað með athugunum á vettvangi en þar voru einnig tekin 

þrjú einstaklingsviðtöl við leikskólakennara ásamt einu viðtali við rýnihóp 

sem samanstóð af fjórum leiðbeinendum deildanna. Kveikjuna að rann-

sókninni má rekja til verkefnis er ég vann að á haustönn 2013 sem snéri að 

innleiðingu á starfi með uppeldisfræðilegar skráningar á deildunum sem 

tóku þátt í rannsókninni. Að verkefninu loknu sat ég eftir með fjölda 

spurninga sem ég vildi leita svara við með þessari rannsókn. Með því að fá 

þátttakendur til að rýna í eigin starfshætti vonast ég til að rannsóknin hafi 

gefið þátttakendum faglegan ávinning sem eigi eftir að nýtast þeim áfram í 

starfi. 

Leiðbeinandi minn við ritgerðina var Bryndís Garðarsdóttir, lektor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og vil ég þakka henni fyrir góða leiðsögn 

og uppbyggilega gagnrýni og samstarf. Sérfræðingi ritgerðarinnar, Dr. Örnu 

H. Jónsdóttur, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands kann ég einnig 

bestu þakkir fyrir gagnlegar ábendingar. 

Þá vil ég jafnframt koma á framfæri þakklæti til þátttakenda rannsóknar-

innar, samstarfsfólks, samnemenda sem og vina og vandamanna sem hafa 

staðið þétt mér við hlið. Tilvonandi eiginmaður minn Hjörtur Þórðarson og 

börnin okkar þrjú þau Dagur, Diljá og Darri eiga ekki síst hrós skilið þar sem 

þau hafa stutt mig í gegnum súrt og sætt og gert vinnuna við verkefnið 

mögulega með einstakri þolinmæði og umburðarlyndi. 
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Ágrip 

Megin markmið og tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvaða áhrif það 

hafði á faglegt starf tveggja leikskóladeilda að taka upp starf með uppeldis-

fræðilegar skráningar. Þátttakendur rannsóknarinnar voru starfsfólk tveggja 

leikskóladeilda í einum leikskóla sem unnið hafði undir minni leiðsögn að því 

að innleiða uppeldisfræðilegar skráningar. Ég fann eftir þá vinnu að fjölda 

spurninga var enn ósvarað og því ákvað ég að fylgja verkefninu eftir með 

þessari rannsókn. 

Rannsóknin var eigindleg tilviksrannsókn þar sem gagnaöflun var í formi 

vettvangsathugana, einstaklingsviðtala sem og rýnihópaviðtals sem fram-

kvæmd voru í ársbyrjun 2014. Leitast var við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hvaða áhrif hafa uppeldisfræðilegar skráningar á fag-

mennsku í leikskólastarfi? Að auki mótaði ég þrjár undirspurningar sem 

hljóma svo: Hvaða áhrif hafa uppeldisfræðilegar skráningar á viðhorf og sýn 

starfsfólks til eigin fagmennsku? Hvernig hafa uppeldisfræðilegar skráningar 

áhrif á viðhorf og sýn starfsmanna til barna og starfs í leikskóla? Hvaða áhrif 

hafa uppeldisfræðilegar skráningar á viðhorf starfsfólks til foreldra-

samstarfs? 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að innleiðing 

uppeldisfræðilegra skráninga hafi haft áhrif á viðhorf starfsfólksins til eigin 

fagmennsku þar sem fram kom að starfsfólkið taldi sig hafa öðlast nýja sýn á 

börnin og nám þeirra. Þá kom jafnframt fram að skráningarnar sköpuðu 

kjörin vettvang til eflingar á foreldrasamstarfi þar sem starfið varð sýnilegra 

eftir að vinna með skráningar var tekin upp. Ígrundun og úrvinnsla 

skráninganna vakti jafnframt aukna vitund á meðal starfsfólksins á faglegum 

vinnubrögðum og þeim gildum sem standa á bak við gæðahugtakið í 

leikskólastarfi. Ég tel því óhætt að álykta að vinna með skráningar hafi haft 

jákvæð áhrif á fagmennsku þátttakenda.  
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Abstract 

Influences of pedagogical documentation on professionalism in preschool 

The aim of this study was to explore the impact of implementing work with 

pedagogical documentation in two preschool classrooms. The participants 

in the study were the staff I had previously worked with at the 

implementation of work with pedagogical documentation. After that 

process I felt I had a lot of unanswered questions and therefore I decided to 

follow up that work with this study. 

The research method was qualitative and the research format case 

study. Data was collected through observations in the field, three individual 

semi structured interviews with preschool teachers and one semi 

structured interview with a focus group, all of which were performed at the 

beginning of 2014. The research sought to answer questions such as: How 

did pedagogical documentation affect professionalism in preschool? What 

kind of impact did pedagogical documentation have on staffs’ attitude and 

vision of their own professionalism? How did pedagogical documentation 

influence staffs’ attitude and vision toward children and to practice in 

preschool? And how did pedagogical documentation affect partnership 

with parents?  

The main results indicate that pedagogical documentation did affect 

staff´s professionalism and they thought they had gained new perspectives 

on children and how they learn. The staff also believed that pedagogical 

documentation had created forum for the promotion of parental 

participation, since the practice became more visual after the 

implementation of work with pedagogical documentation. Reflection and 

analysis of documentations also raised awareness among staff on 

professional practice and values behind the concept of quality in preschool 

practice. Therefore I can safely conclude that work with documentations 

had a positive effect on the participants´ professionalism. 
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1 Inngangur 

Árið 1997 grunaði mig ekki að sumarstarf í unglingavinnunni í leikskóla yrði 
kveikjan að framtíðar starfsvettvangi mínum. Haustið 2009 lét ég slag 
standa og hóf nám í leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands. Reynslan 
við að hafa unnið í nokkur ár sem ófaglærður starfsmaður gaf mér dýrmæta 
innsýn í starfið sem ég hef síðar getað tengt við fræðin í náminu. Eftir því 
sem leið á námið fann ég hvernig ígrundun mín á eigin starfsháttum varð 
fyrirferðameiri þar sem tengingin við starfsvettvanginn gaf lestri leikskóla-
fræðanna kjöt á beinin.  

Á undanförnum árum hef ég velt því töluvert fyrir mér hvernig megi 

koma ígrundun að í hinu daglega starfi þar sem erillinn getur verið mikill. 

Eftir að hafa unnið með uppeldisfræðilegar skráningar í tengslum við hin 

ýmsu verkefni í náminu tel ég mig hafa fundið góða leið til að tengja saman 

fræðin og vettvanginn. Uppeldisfræðilegar skráningar snúast um að skrá á 

fjölbreyttan hátt nám og ferlið á bak við það, sem er síðan hægt að deila 

með öðrum, ræða og túlka þar sem hin ólíku sjónarmið þeirra er vinna úr 

skráningunni mætast. Þannig eru skráningar í raun dýrmæt uppspretta 

upplýsinga fyrir starfsfólk, börn, fjölskyldur þeirra og í raun fyrir alla er hafa 

áhuga á að öðlast aukna þekkingu á því hvernig nám barna fer fram (Waller, 

2009, bls. 77). Skráningar gefa því tækifæri til sameiginlegrar ígrundunar á 

meðal barna og fullorðinna og nýtast til að meta það sem fer fram í starfi 

leikskóla. Með því að vinna úr skráningum gefst starfsfólki jafnframt tæki-

færi til þess að dýpka skilning sinn með sameiginlegri ígrundun og umræðu 

(Rinaldi, 2006, bls. 62). 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 22) kemur fram að starfsfólk leikskóla 

eigi að mæta börnum út frá einstaklingsbundnum þörfum þeirra en þar tel 

ég skráningar koma að góðu gagni. Starfsfólkið fær tækifæri til þess að rýna 

dýpra í eigin starfshætti og samskipti með það að markmiði að efla gæðin í 

starfinu ásamt því að stuðla að því að öll börn fái jafna möguleika til að 

þroskast og nema út frá eigin forsendum. 

Kveikju að rannsókninni má rekja til verkefnis sem ég vann að í meistara-

námi mínu á haustönn 2013 sem sneri að innleiðingu skráninga í leikskóla. Í 

verkefninu kannaði ég hvernig skráningar gætu gefið starfsfólkinu skýrari 

sýn á nám barna, eigin starfshætti sem og hinna er starfa á deildinni. Í því 

ferli aðstoðaði ég starfsfólkið við að finna leiðir til að skrá og ígrunda 

skráningarnar með það að markmiði að styðja starfsfólkið í að skrá og gera 



 

12 

það meðvitaðra um nám barnanna. Að verkefninu loknu fann ég að 

mörgum áhugaverðum spurningum var enn ósvarað og því ákvað ég að 

halda áfram þeirri rannsóknarvinnu í meistararitgerð minni. 

Í fyrra verkefninu beindist skráningarvinnan eingöngu að starfsfólkinu og 

hvernig það gæti nýtt skráningarnar sem mat á því sem fram fór á deildinni. 

Í framhaldi af þeirri vinnu fylgdi ég starfsfólkinu eftir þar sem unnið var að 

því að gera skráningarnar sýnilegri. Með þeirri viðbót taldi ég mig geta 

dýpkað enn frekar á viðfangsefninu þegar kom að því að kanna áhrif þess á 

upplifun og viðhorf starfsfólksins til eigin fagmennsku og hvaða áhrif 

skráningarnar höfðu haft á viðhorf starfsfólksins til foreldrasamstarfs.  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 7) eru gæði í skólastarfi 

bundin í menntun og áhuga þeirra sem kennsluna annast. Fagmennska 

starfsfólksins felur í sér umhyggju og áhuga á börnunum og námi þeirra þar 

sem menntun þeirra samanstendur bæði af beinni þekkingarmiðlun frá 

starfsfólkinu en ekki síður af tækifærum barnanna til þess að rannsaka og 

afla sér þekkingar frá eigin hendi. Mikilvægt er að starfsfólk leikskóla hlúi að 

rannsóknarþörf barna og sjái þeim fyrir frjóu umhverfi og fjölda námstæki-

færa. Þarna tel ég uppeldisfræðilegar skráningar afar gagnlegar þar sem 

starfsfólkið öðlast aukna þekkingu á börnunum við yfirferð skráninganna. 

Í flest öllum leikskólum á sér stað einhvers konar skráning, líkt og yfir 

svefntíma, matarvenjur og aðrar upplýsingar sem auðveldar starfsfólki 

leikskóla að vinna saman. Þá búa flestir leikskólar einnig yfir heimasíðu sem 

eru meðal annars nýttar til að birta ljósmyndir úr hinu daglega starfi en 

þessar skráningar eru mikilvægur liður í samstarfi leikskólans við foreldra. 

Önnur hlið á skráningum er sú sem snýr að því að efla fagmennsku 

starfsfólksins og gæði starfsins þar sem skráningargögnin eru nýtt til 

ígrundunar og mats á starfinu með umbætur að markmiði. Þannig geta 

skráningar hvatt til gagnrýnnar hugsunar og eflt það lærdómssamfélag sem 

leikskólinn býr yfir. Þetta er jafnframt í samræmi við það sem kemur fram í 

Aðalnámskrá leikskóla um hlutverk leikskóla þar sem eitt af megin-

markmiðum leikskóla eigi að vera að „fylgjast með og efla alhliða þroska 

barna í náinni samvinnu við foreldra“ (Mennta- og menningarmálaráðu-

neytið, 2011, bls. 21). 

Ég tel að vinna með skráningar sé kjörin leið til þess að mæta þessum 

kröfum Aðalnámskrár leikskóla þar sem þær skapa vettvang fyrir umræður 

og ígrundun á meðal foreldra og starfsfólksins sem gefur þeim tækifæri til 

að mynda sameiginlega þekkingu um börnin.  

Dahlberg og Moss (2006, bls. 16) sýna fram á mögulegan ávinning af 

skráningarstarfi með því að benda á að skráningar geti verið liður í því að 
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upphefja starf leikskólakennara. Þau undirstrika mikilvægi þess að leikskóla-

kennarar temji sér ígrundandi starfshætti þar sem sóst er eftir því að þeir 

læri af athugunum sínum. Hér er mikið í húfi þar sem ég tel afar mikilvægt 

að starf leikskólakennara fái þá virðingu sem það á skilið. Með aukinni 

virðingu skapast jafnframt betri grundvöllur fyrir góð samskipti við foreldra. 

Mín helstu markmið með rannsókninni eru að kanna hvaða áhrif 

innleiðing starfs með uppeldisfræðilegar skráningar hafði á faglegt starf 

deildanna tveggja, sýn starfsfólksins á börnin og starfsins með þeim, eftir að 

vinna með skráningar var tekin upp. Í ljósi þess að á deildunum tveimur er 

margbreytilegur starfsmannahópur og einungis einn leikskólakennari sem 

starfar á hvorri deild, tel ég áhugavert að rannsaka hvernig efla megi faglega 

starfshætti og miðla áfram þeirri þekkingu sem leikskólakennararnir búa yfir 

á meðal þeirra sem starfa á deildunum. Þess vegna eru settar fram 

eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 

 Hvaða áhrif hafa uppeldisfræðilegar skráningar á fagmennsku í 
leikskólastarfi? 

Að auki eru þrjár undirspurningar:  

 

 Hvaða áhrif hafa uppeldisfræðilegar skráningar á viðhorf og sýn 
starfsfólks til eigin fagmennsku? 

 Hvernig hafa uppeldisfræðilegar skráningar áhrif á viðhorf og sýn 
starfsmanna til barna og starfs í leikskóla? 

 Hvaða áhrif hafa uppeldisfræðilegar skráningar á viðhorf starfsfólks til 
foreldrasamstarfs? 

Við gagnaöflun verða notaðar vettvangsathuganir, einstaklingsviðtöl og 

rýnihópaviðtal.  

Þegar kemur að uppbyggingu ritgerðarinnar fer fyrsti kafli hennar, 

inngangurinn, yfir bakgrunn minn og kveikjuna að baki rannsóknarinnar. Þar 

er einnig fjallað um tilgang og markmið rannsóknarinnar ásamt skilgreiningu 

á uppeldisfræðilegum skráningum og þær tengdar við kröfur Aðalnámskrár 

leikskóla til starfs í leikskólum á Íslandi. Annar kaflinn samanstendur af 

fræðilegum grunni rannsóknarinnar þar sem fjallað verður um helstu 

kenningar fræðimanna um ólík viðhorf til barna og bernsku, síðtíma-

hugmyndir, hugmyndafræði Reggio Emilia, uppeldisfræðilegar skráningar, 

gildi þeirra og markmið ásamt umfjöllun um fagmennsku í leikskólastarfi og 

hvað hún felur í sér. 



 

14 

Þriðji kaflinn fjallar um framkvæmd rannsóknarinnar þar sem gerð er 

grein fyrir rannsóknaraðferð, þátttakendum, gagnaöflun, greiningu og 

úrvinnslu gagnanna, trúverðugleika, áreiðanleika og réttmæti rannsóknar-

innar ásamt siðferðilegum gildum hennar. Í fjórða kaflanum er greint frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Í fimmta kaflanum kemur fram túlkun á 

niðurstöðum rannsóknarinnar og þær settar í samhengi við fræðilegan bak-

grunn ritgerðarinnar sem samanstendur af niðurstöðum rannsókna og 

fræðilegra skrifa. Í lokaorðum er farið yfir helstu niðurstöður rannsóknar-

innar þar sem höfundur kemur að eigin vangaveltum og hvernig skráningar 

geta nýst til eflingar á fagmennsku í leikskólastarfi. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður greint frá fræðilegum grunni rannsóknarinnar. Fjallað 

verður um sýn og viðhorf til barna og hvernig síðtímahugmyndir hafa breytt 

því hvernig litið hefur verið á nám og þroska þeirra. Horft verður til 

hugmynda um nám barna og hvaða áhrif félagslegt umhverfi getur haft á 

það. Þá verður fjallað um helstu einkenni hugmyndafræði Reggio Emilia en í 

beinu framhaldi verður umfjöllun um skráningar, markmið þeirra og gildi og 

hvernig þær tengjast ofangreindum hugmyndum um nám barna og leik-

skólastarf. Einnig verður fjallað um fagmennsku út frá ólíkum sjónar-

hornum, bæði út frá leikskólakennaranum og út frá leikskólastarfinu í heild 

sinni ásamt umfjöllun um gæði í leikskólastarfi, lærdómssamfélagið í 

leikskólanum og samstarf við foreldra.  

2.1 Þróun hugmynda um börn og nám 

Viðhorf og sýn á börn hafa óneitanlega haft áhrif á leikskólastarf. Aðal-

námskrá leikskóla gefur út viðmið um hvernig standa skuli að starfi í 

leikskólum landsins og þar koma fram markmið með starf leikskólanna út 

frá þeim stefnum og rannsóknum sem efstar eru á baugi hverju sinni. Í 

Aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á að mæta einstaklingsbundnum 

þörfum barna þar sem uppeldi, umönnun og menntun þeirra er fléttað 

saman með það að markmiði að móta einstakling sem áttar sig á eigin og 

hæfileikum og styrkleikum. Með því að bjóða börnum upp á viðfangsefni 

sniðin að áhuga þeirra og þroska er hægt að styðja við hæfni barna, efla 

skilning þeirra á eigin styrkleikum og hæfni og þannig stuðla að þátttöku í 

hinu stærra samfélagi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 8-

9, 23-24). 

Hugmyndir um leikskólastarf 

Hugmyndir þróunarsálfræðinnar höfðu mikil áhrif á uppbyggingu íslensks 

leikskólastarfs og gætir áhrifa þeirra enn víða. Það birtist einna helst í því að 

leikskólastarf er skipulagt út frá ákveðnum aldurstengdum þroskastigum 

barna og að börnunum er útvegað viðfangsefni út frá þeim (Jóhanna Einars-

dóttir, 2008a, bls. 19-20). Þetta kom til að mynda skýrt fram í rannsókn Söru 

Margrétar Ólafsdóttur (2013, bls. 39-40) þar sem starfsfólk leikskóla 

nokkurs hafði efasemdir um getu barna til að hafa áhrif á starfið og því 

stýrði starfsfólkið starfinu með skipulagi sem talið var henta ákveðnu 

aldursbili. Rætt var um utanaðkomandi þrýsting á aukið skipulag og þá sýn 

að undirbúa þurfi börnin fyrir grunnskólagöngu þeirra. Það er því ljóst að 
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viðhorf til barna er einn af aðaláhrifaþáttum er kemur að skipulagningu leik-

skólastarfs og hvernig börn taka þátt í að móta starfið. 

Á síðustu tveim áratugum 20. aldar hafa þó sprottið upp hreyfingar sem 

hafa gagnrýnt þessa sýn þroskasálfræðinnar og lagt áherslu á mikilvægi þess 

að virða rétt barna og viðurkenna þá staðreynd að bernskan mótist af 

félags- og menningarlegum aðstæðum hverju sinni. Árið 1989 var Barna-

sáttmáli Sameinuðu þjóðanna samþykktur þar sem réttur barna til eigin 

skoðana var skjalfestur en nokkrum árum seinna bættist við sáttmálann um 

rétt barna til þess að hafa áhrif á eigið líf og njóta verndar fullorðinna gegn 

skaðlegum aðstæðum (Jóhanna Einarsdóttir, 2008a, bls. 20-23).  

Með aukinni vitund um getu og hæfni ungra barna er nú lögð áhersla á 

að nýta krafta barna í þekkingarleit og sköpun þar sem þátttaka þeirra er 

metin í þjóðfélaginu. Börn eru ekki lengur álitin verðandi fullorðnir heldur 

fullgildir þátttakendur þjóðfélagsins þar sem réttur þeirra, áhugamál og 

sjónarhorn eru virt. Þar sem nú er viðurkennt að börn læri í félagslegu 

samhengi er ekki hægt að fjalla um börn eða bernsku sem eitthvað eitt 

ákveðið hugtak þar sem þau geta verið fjölbreytileg og því ekki hægt að 

alhæfa eitt eða neitt um börn eða bernsku (Dahlberg, Moss og Pence, 2007, 

bls. 43).  

Þannig breytist sýn á börn í takt við tíðarandann og það samfélag sem 

börnin alast upp í.  Sú sýn að mata þurfi börn á fróðleik víkur því fyrir sýn 

þar sem þeim er sýnd aukin virðing með því að vera treyst fyrir eigin 

þekkingarsköpun og að hún sé að auki nýtt til sameiginlegrar uppbyggingar 

þekkingar á meðal leikskólakennara, barna og foreldra þeirra. Þannig eiga 

börnin sinn þátt í því að skapa gæði í menningu skólans sem samanstendur 

meðal annars af siðum þeirra, gildum og kröfum (Lenz Taguchi, 1999, bls. 

17- 18; 54-56). 

Út frá vangaveltum um breytt viðhorf til barna hefur verið byggt ofan á 

þá þekkingu sem rannsóknir þróunarsálfræðinnar hafa fært okkur. Þannig 

hefur viðhorf til barna og bernsku þróast til kenninga sem gjarnan eru 

kenndar við síðtímahugmyndir og hvernig taka megi mið af sjónarmiðum 

barna í leikskólastarfi. Þar er átt við að hlusta á hvað börn hafa til málanna 

að leggja þar sem félagatengsl, áhugamál og styrkleikar þeirra eru þeir 

þættir sem móta hið daglega starf (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karls-

dóttir, 2012, bls. 111). 

Síðtímahugmyndir um börn  

Hægt er að flokka þær hugmyndir sem viðhafast um barnæsku nú til dags 

undir hatt síðtímahugmynda (e. postmodern). Litið er á hlutverk fullorðinna 
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í lífi og námi barna öðrum augum en áður þar sem lögð er áhersla á tengsl 

og gagnkvæm samskipti. Þá er jafnframt vitað að sýn á börn er einn af 

helstu áhrifavöldum fyrir leikskólastarf þar sem viðhorf kennara til barna og 

bernskunnar skiptir miklu máli. Þá er jafnframt hægt að greina viðhorf 

síðtímahugmynda til barna í lögum um leikskóla, Aðalnámskrá leikskóla og í 

Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna (Jóhanna Einarsdóttir, 2008a, bls 22-

24). 

Segja má að síðtímahugmyndir hafi verið settar fram sem einskonar 

gagnrýni á fyrri hugmyndir um börn og bernsku þar sem algildum skil-

greiningum á því sem þykir eðlilegt í hegðun og þroska barna er hafnað 

(Albon, 2011, bls. 42). Þannig er því haldið fram að engin ein algild 

skilgreining sé til á barni eða bernsku heldur gildi það viðhorf sem er að 

finna í menningarlegu samhengi og skilningi samfélagsins hverju sinni. 

Þannig skapa börn, foreldrar þeirra og aðrir er koma að lífi þeirra þann 

sameiginlega reynsluheim sem býr að baki þeirrar sýnar (Dahlberg, Moss og 

Pence, 2007, bls. 43; Montgomery, 2003, bls. 73). 

Samkvæmt síðtímahugmyndum eru börn álitin getumikil og hæf og því 

skuli gefa þeim kost á að hafa áhrif á eigið líf. Með því hafa þau jafnframt 

áhrif á líf hvers annars og byggja þannig í sameiningu það samfélag sem þau 

lifa í, þar sem raddir þeirra eru virtar og nýttar til ákvarðanatöku. Litið er á 

þátttöku barna í skólastarfi út frá jafningjagrundvelli þar sem börn og full-

orðnir læra hvert af öðru en talið er að þekkingarmótun eigi sér stað í 

gegnum félagslegt samspil jafnt og þétt í gegnum ferlið. Það er jafnframt 

bundið í viðhorfi kennara til barnsins hversu mikið hann getur lært af því. 

Þannig getur kennari sem hefur ákveðið fyrirfram að barn sé getulítið lítið 

lært af barninu (Dahlberg, Moss og Pence, 2007, bls. 49-50). 

Í Aðalnámskrá leikskóla er tekið mið af þessum nýju hugmyndum um 

ólíkar námsþarfir barna þar sem áhersla er lögð á að starfshættir leikskóla 

skuli miðast út frá styrkleikum og hæfni barna þannig að þeim bjóðist bestu 

mögulegu námsaðstæður sem völ er á. Því er mikilvægt að gæta að rétti 

barna og stöðu þeirra sem þátttakendum í hinu lýðræðislega samfélagi þar 

sem skoðanir, þarfir og áhugi þeirra ættu að hafa mótandi áhrif á skipu-

lagningu leikskólastarfs (Gunnar E. Finnbogason, 2008, bls. 106; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 23, 25).  

Þó að síðtímahugmyndir um börn hafi verið í umræðunni undanfarna 

áratugi er ekki langt síðan að farið var að taka mið af röddum barna í mati á 

leikskólastarfi. Í kjölfar breyttrar sýnar á börn þykir mikilvægt að fá sjónar-

mið þeirra fram þar sem þau eru nú álitin sérfræðingar í eigin lífi. Því þarf að 

gefa börnum tækifæri til þess að hafa áhrif á eigið líf þar sem þátttaka 



 

18 

þeirra í ákvarðanatöku er tekin alvarlega og nýtt til umbóta á starfinu (Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2008, bls. 54; Dockett, 2008, bls. 34; Jóhanna Einars-

dóttir, 2008b, bls. 128). Í sameiginlegum kafla Aðalnámskrár fyrir leik- og 

grunnskóla má greina áhrif frá síðtímahugmyndum um börn og hvernig nám 

þeirra fer fram þar sem fjallað er um að menntun á öllum skólastigum eigi 

að taka mið af stöðu og þroska hvers og eins. Þá er jafnframt lögð áhersla á 

að bjóða skuli upp á fjölbreytt viðfangsefni til þess að mæta hinum ólíku 

þörfum þar sem hagsmunir barna skuli ávallt hafðir í fyrirrúmi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 7).  

Í kjölfar örrar tækniþróunar hefur sjónum verið beint að hnattvæðingu 

og hvernig internetið hefur átt sinn þátt í að miðla þekkingu um börn á 

heimsvísu (Albon, 2011, bls. 41). Því er ljóst að með breyttri sýn og stöðugri 

nýrri þekkingu á börnum er nauðsynlegt að kennarar búi yfir fjölbreyttum 

leiðum til að skipuleggja og meta nám og þroska barna sem krefst jafnframt 

stöðugrar þróunar nýrra verkfæra í skólastarfi.  

Í næsta kafla mun ég skoða hvernig skráningar geta nýst til að mæta 

hinum nýju þörfum sem hafa fylgt í kjölfar breyttrar sýnar og viðhorfa til 

barna og menntunar þeirra.  

2.2 Rannsóknir á viðhorfum til barna og bernsku 

Í rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur (2008, bls. 58) kemur fram að 

foreldrar og starfsfólk leikskóla telur það forsendu vandaðs leikskólastarfs 

að börn fái að njóta bernskunnar og leggja áherslu á að nám barna eigi sér 

stað í gegnum leik þeirra. Þá telja íslenskir leikskólakennarar jafnframt 

mikilvægt að takmarka völd sín yfir börnum og vilja þess í stað beina athygl-

inni að sjónarmiðum þeirra og hvernig megi koma þeim að í hinu daglega 

starfi (Kristín Karlsdóttir, 2005, bls. 148).  

Samkvæmt Bae (1996, bls. 145-147), sem er norskur uppeldisfræðingur, 

getur valdastaða fullorðinna og barna verið ólík. Í rannsóknum sínum hefur 

hún beint sjónum að samskiptum fullorðinna og barna í leikskólum. Hún 

telur að ólík valdastaða geti leitt til þess að hinn fullorðni beiti svokölluðu 

skilgreiningarvaldi þar sem athafnir barnsins lúti að fyrri reynslu hins 

fullorðna um hvað sé rétt eða rangt sem kemur jafnframt í veg fyrir að 

barnið byggi sjálft ofan á eigin þekkingu. Í ljósi þess að viðbrögð fullorðinna 

hafa mikil áhrif á sjálfsmynd og sjálfstæði barna er mikilvægt að vera með-

vitaður um að valdaójafnvægið geti leitt til þess að ekki sé tekið tillit til 

tjáningarréttar barnsins. 

Til þess að fylgja eftir sjónarmiðum barna er því mikilvægt að leikskóla-

kennarar átti sig á þörf þeirra fyrir frjálsan leik og varist að ofhlaða dagskrá 
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dagsskipulagsins þannig að börnin fái lítið að leggja fram í starfinu. Því þarf 

alltaf að vera rými fyrir hið óvænta þar sem útkoman á ferlinu má verða 

frábrugðin því sem ætlað var upphafi (Cable og Miller, 2008, bls. 174).  

Þættir á borð við menntun, menningu og sögulegt samhengi eru gjarnan 

taldir búa að baki sýn á börn og bernsku hverju sinni en fram hefur komið 

að viðhorf starfsfólks til barna og náms í leikskóla sé einn af helstu áhrifa-

þáttum þegar kemur að skipulagi í íslensku leikskólastarfi. (Jóhanna Einars-

dóttir, 2008a, bls. 26; Sara Margrét Ólafsdóttir, 2013, bls. 60). 

Það er því mikilvægt að starfsfólk rýni í athafnir barna og gefi þeim nægt 

svigrúm og setji þarfir þeirra og væntingar í forgang (Kvistad og Søbstad, 

2005, bls. 104). Með því móti er hægt að kortleggja námsþarfir barnsins, 

áhugasvið og námsleiðir þess með ólíkum matsaðferðum, með það að 

markmiði að bæta starfið og geta gert viðeigandi ráðstafanir (Devereux og 

Cable, 2008, bls. 51).  

2.3 Nám barna í félagslegu samhengi 

Samkvæmt síðtímahugmyndum er talið að nám barna mótist af félagslegu 

samspili þeirra við umhverfi sitt og annað fólk. Þar hafa félagsnáms-

kenningar Vygotsky gjarnan verið tengdar við en samkvæmt þeim er litið 

svo á að börn byggi þekkingu sína í samspili við umhverfi sitt og þá 

menningu sem þar er að finna. Allt frá fæðingu sækjast börn í félagsleg 

samskipti og eftir því sem þau eldast og þroskast eiga þau í samskiptum við 

breiðari hóp einstaklinga á borð vini, kennara og samnemendur. Í gegnum 

samskipti sín við þessa ólíku aðila fá börnin aðgang að samfélagslegri 

þekkingu og menningarlegum gildum sem hefur mótandi áhrif á þroska 

þeirra og reynsluheim. Þannig telur Vygotsky að þroski barna sé ekki 

eitthvað sem aðeins á sér stað hið innra með barninu heldur öðlist barnið 

aukinn þroska og færni í gegnum sambönd við aðra en þannig getur barnið 

byggt ofan á fyrri þekkingu (Woodhead, 2003, bls. 113-114).  

Í takt við þá fjölbreytni sem finna má í félagslegum samskiptum hverju 

sinni er jafnframt gert ráð fyrir fjölbreyttum námsleiðum barna þar sem 

þekking þeirra við skólalok getur verið af ólíku tagi. Þá skuli heldur beina 

sjónum að styrkleikum barna og getu þeirra til þátttöku í þróun skóla-

starfsins (Jóhanna Einarsdóttir, 2008a, bls. 24) og því ætti nám og kennsla 

barna að litast af þessum þáttum þar sem fjölbreytt námstækifæri mæta 

þeim fjölbreytta hópi sem börn samanstanda af (Dahlberg, Moss og Pence, 

2007, bls. 43; Montgomery, 2003, bls. 73).  

Þegar kemur að gæðum í námi leikskólabarna er talið að nám barna þurfi 

að eiga sér stað í gegnum rannsóknarhvöt þeirra þar sem barnið fær 
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tækifæri til að nema út frá eigin reynslu, þörfum og forsendum. Því getur 

verið erfitt að meta gæði námsins öðruvísi en að beina sjónum að ferlinu og 

hvaða áhrif reynslan hefur haft á þroska barnsins (Laevers, 1994, bls. 152, 

159-160). Þá er jafnframt talið að mat barna gefi góða mynd af gæðum 

starfsins en þar geta skráningar verið gagnlegt verkfæri til þess að sýna 

hvernig mat þeirra hefur áhrif á starfið (Kvistad og Søbstad, 2005, bls. 21). 

Vygotsky áleit svo að nám barna væri háð þeim félagslegu aðstæðum 

sem barnið lifir í. Þannig helst námsfærni barna í hendur við félagsleg 

samskipti þeirra þar sem þau læra í gegnum samskipti við önnur börn og 

fullorðna. Því gefur aukin málfærni börnum jafnframt aukinn aðgang að 

frekari þekkingu og skilning á því samfélagi sem þau alast upp í.  Í kenning-

um sínum ræddi Vygotsky um svæði mögulegs þroska (e. Zone of proximal 

development) sem er talið liggja á milli þess sem viðkomandi getur einn og 

óstuddur og þess hann ræður ekki við án aðstoðar þess sem hæfari er 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 23; Meece og Daniels, 2008, bls. 182). 

Þannig grípur hinn fullorðni inn í aðstæður þar sem barnið þarfnast hjálpar 

og minnkar síðan aðstoðina eftir því sem hæfni og sjálfstæði barnsins eykst. 

Barninu er því treyst fyrir frekari uppbyggingu þekkingar þar sem hinn 

fullorðni gefur eftir stjórnina og leggur frekar áherslu á að styðja við frekara 

nám barnsins á hlýjan og notalegan hátt(Berk og Winsler, 1995, bls. 29-30).  

Í því samhengi hefur verið rætt um að fullorðnir ögri börnum með það 

að markmiði að þau víkki út þroskasvæði sitt og byggi þannig ofan á fyrri 

þekkingu barnsins (e. scaffolding). Talið er að hugmyndir Vygotsky um að 

byggja ofan á fyrri þekkingu eigi rætur sínar að rekja til hugsmíðahyggju þar 

sem álitið er að börn séu fær um að byggja upp eigin þekkingu í gegnum 

reynslu og lausnaleit (Mac Naughton, 2007, bls 43).  

2.4 Hugsmíðahyggja 

Finna má þó nokkra tengingu á milli félagsnámskenninga og kenninga um 

hugsmíðahyggju þar sem samkvæmt báðum kenningunum er talið að nám 

barna stjórnist af innihaldi hugsunarinnar (e. inner psychological structures) 

og að greinanlegur munur sé á hugmyndum barna og fullorðinna. Þannig 

samræmast kenningarnar um það að félagslegt umhverfi sé einn af aðal 

áhrifavöldum í námi barna og hvetji þau til breyttrar hugsunar. Báðar 

kenningarnar hafna því þeirri staðhæfingu að börn séu óvirkir viðtakendur 

þekkingar þar sem talið er að einstaklingurinn sé virkur í eigin þekkingar-

sköpun og viðurkenna gildi leiks og athafnasemi fyrir vitsmunaþroska barna 

(Mac Naughton, 2007, bls. 41-42). 
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Einn af helstu kennismiðum hugsmíðahyggjunnar Jean Piaget áleit börn 

sem virka einstaklinga í hinu stærra samfélagi þar sem þátttaka barna ætti 

sér stað í gegnum leik og rannsóknarþörf þeirra. Þannig taldi Piaget að börn 

bæru ábyrgð á eigin gjörðum og væru fær um að skilja þær (Woodhead, 

2003, bls. 108). Piaget hélt því einnig fram að innan um jafningja sína gætu 

börn haft áhrif á vitsmunaþroska hvers annars þegar ólík sjónarmið þeirra 

stangast á sem síðan leiðir til endurskipulagningar á hugsun þeirra (Meece 

og Daniels 2008, bls. 175). 

Piaget taldi jafnframt að þróun táknrænnar hugsunar barna væri háð 

málþroska þeirra og að slíka hugsun væri aðeins hægt að byggja upp í 

gegnum félagsleg samskipti. Þannig hafa kenningar hugsmíðahyggjunnar 

haft mótandi áhrif á viðhorf gagnvart námi barna og hefur áhrifa hennar 

gætt í leikskólastarfi undanfarna þrjá áratugi. Birtingarmynd hugsmíða-

hyggjunnar fólst í því að áhersla var lögð á að börn fengju tækifæri til að 

byggja sjálf ofan á eigin þekkingu og að drifkraftur þeirra væri nauðsynleg 

forsenda þess að nám gæti átt sér stað (Mac Naughton, 2007, bls. 42-43). 

Hér hefur verið fjallað um það hvernig kenningar hugsmíðahyggjunnar 

tengjast óbeint félagsnámskenningum og hvernig talið er að börn séu fær 

um að byggja upp eigin þekkingu í gegnum félagslegar athafnir og rann-

sóknarþörf. Loks var greint frá því hvaða áhrif hugsmíðahyggjan hefur haft á 

leikskólastarf undanfarinna áratuga sem verður síðan tengt við umfjöllunar-

efni næsta kafla þar sem fjallað verður um hugmyndafræði Reggio Emilia, 

sögu hennar og helstu einkenni. 

2.5 Hugmyndafræði Reggio Emilia 

Á síðustu 40 árum hefur borgin Reggio Emilia á Ítalíu gjarnan verið kennd 

við hugmyndafræði fyrir starf með börnum á aldrinum núll til sex ára. Á 

þeim tíma hefur myndast leikskólasamfélag innan borgarinnar þar sem 

foreldrar og nærsamfélagið hafa staðið saman að uppbyggingu þess. Loris 

Malaguzzi er einn af helstu kennismiðum hugmyndafræðinnar þar sem 

hann leiddi og þróaði starfið frá upphafi. Með jákvæðri sýn á börn og nám 

þeirra vildi hann sýna þá möguleika sem hvert barn hefur og gefa því 

lýðræðislegan rétt á að hljóta áheyrn og vera viðurkennt sem gildur þegn í 

samfélaginu. Þannig vakti hann máls á því að ung börn eða líf þeirra hafi 

ekki skipt miklu í opinberri umræðu og þegar þau gera það er gert lítið úr 

þeim og þau látin líta út fyrir að vera veikgeðja eða saklaus, hafi galla, séu 

óþroskuð, viðkvæm eða krúttleg. Að velja annan kost, að sjá auðinn sem býr 

í barninu til að ná fram þeirri hugmynd um að öll börn séu hæf og gáfuð var 

því eitt af hans helstu markmiðum (Waller, 2009, bls. 75-76). 
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Samkvæmt hugmyndum Reggio Emilia er gengið út frá því að nám barna 

fari fram í félags- og menningarlegu samhengi og eigi sér stað í gegnum 

gagnkvæm samskipti, þar sem lögð er áhersla á að umhverfið bjóði upp á 

hámarks hreyfingu, sjálfstæði og samskipti. Þannig má finna hljómgrunn 

með hugmyndafræði Reggio Emilia og sjónarhorni hugsmíðahyggjunnar, þar 

sem litið er svo á að þekking verði til í gegnum félagsleg samskipti og sam-

band við umheiminn. Börn og kennarar verða því samverkamenn í þróun 

þekkingar og menningar (Dahlberg og Moss, 2006, bls 6). 

Allt frá fæðingu vinna börn að því að mynda samband við umheiminn. Þá 

er litið svo á að börn séu fær um að móta eigin hugmyndir um félagslega, 

vitsmunalega og táknræna þætti er snúa að lífi þeirra. Hugmyndir Reggio 

Emilia um nám barna byggja á því að námið eigi sér stað í gegnum rann-

sóknarhvöt barnsins og að barnið sé fært um að móta nýja þekkingu út frá 

þeim námstækifærum sem umhverfið felur í sér (Rinaldi, 2006, bls. 83-84). 

Litið er á umhverfið sem þriðja kennarann til viðbótar við leikskóla-

kennarana og börnin. Umhverfið er því einn af þeim þáttum sem hafa 

mótandi áhrif á nám barna en með því að tryggja fjölda námstækifæra í 

umhverfinu hafa börn og fullorðnir aðgang að síbreytilegum vettvang sem 

hvetur til sameiginlegrar þátttöku í starfinu (Wien, 2008, bls. 9).  

Því er mikilvægt að fullorðnir átti sig á rétti barna til þess að hafa aðgang 

að fallegu og hlýlegu umhverfi þar sem leikskólastarf þarf að veita börnum 

öryggi og að þau upplifi sig viðurkennd og velkomin. Í hugmyndafræði 

Reggio Emilia er jafnframt lögð áhersla á að fjölskyldur barnanna og 

kennarar þeirra fái hlýlegar móttökur þar sem leikskólinn á ekki að koma í 

stað fjölskyldunnar eða heimilisins heldur á hann að virka sem viðbót inn í líf 

barna og þá menningu sem það býr við (Rinaldi, 2001, bls. 51-53, 77-78).  

Því má segja að sýn á börn og nám þeirra sé einn af hornsteinum Reggio 

Emilia þar sem litið er á hugtakið barnæsku sem gildishlaðna hugsmíð 

samfélagsins og þeirrar menningar sem þar er að finna (Dahlberg og Moss, 

2006, bls. 12-13). Leikskólinn þarf því að endurspegla gildi samfélagsins og 

vera staður þar sem börn og fullorðnir geta skapað saman menningu (Anna 

Magnea Hreinsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2011, bls. 32). 

Eitt af helstu gildum Reggio Emilia er virk hlustun þar sem lögð er áhersla 

á fjölbreyttar leiðir til hlustunar út frá ólíkum sjónarhornum (Kinney og 

Wharton, 2008, bls. 3). Skráningar fela bæði í sér að hlusta á viðhorf barna 

þegar skráð er en ekki síður þegar unnið er úr skráningunum þar sem nauð-

synlegt er að hlusta á sjónarmið þeirra er koma að úrvinnslunni. Ferlið á bak 

við skráningu er því ákveðið lærdómsferli þar sem hægt er að endurskoða 

þá þætti sem skráðir eru, meta þá og nýta til frekari uppbyggingar á 
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þekkingu. Þannig gefa skráningar góðan grundvöll til mats á starfinu þar 

sem sjónarmið starfsfólks, barna og foreldra þeirra eru samofin í matið 

(Rinaldi, 2006, bls. 68) og er ætlað að hleypa af stað sameiginlegum um-

ræðum og ígrundun á því sem hefur farið fram með von um einhverskonar 

túlkun og niðurstöðu (Buldu, 2010, bls. 1440). Framlag foreldra til starfsins 

er því álitið mikilvægt þar sem þeir eru samstarfsaðilar við að þróa nám 

barnanna og aðstoða við að huga að velferð þeirra (Anna Magnea Hreins-

dóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2011, bls. 33). 

Út frá áherslum um virka hlustun vildi Malaguzzi meina að börn hefðu 

hundrað mál þar sem þau hefðu meðfædda hæfileika til þess að nota hin 

ólíku skilningarvit til að lesa í umhverfið og þannig öðlast hugtakaskilning 

sem er flóknari heldur en talið var að börn gætu búið yfir. Með þessum 

hugmyndum vildi Malaguzzi lýsa yfir viðurkenningu á ólíkum námsleiðum 

barna þar sem skrift, lestur og reikningur voru ekki einu leiðirnar að aukinni 

þekkingu (Rinaldi, 2006, bls. 175). Til þess að ná þessum markmiðum fram 

þurfa leikskólakennarar að ígrunda og stuðla að umræðu á meðal starfs-

fólksins þar sem sjónarmið allra eru jafngild (Anna Magnea Hreinsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2011, bls. 33). 

2.6 Uppeldisfræðilegar skráningar – markmið þeirra og gildi 

Uppeldisfræðilegar skráningar (e. pedagogical documentation) eru einn af 

meginþáttum hugmyndafræði Reggio Emilia á Ítalíu. Algengt er að greint sé 

á milli hugtakanna skráning og uppeldisfræðileg skráning. Í leikskólum er 

ákveðin hefð fyrir því að skrá það sem snýr að umönnun barna líkt og hvað 

barnið borðaði, hvernig það svaf, salernisferðir og aðrar álíka upplýsingar. 

Uppeldisfræðilegar skráningar hafa skýrara markmið þar sem sjónum er 

beint að ákveðnum þáttum á borð við starfshætti þess sem skráir, nám og 

samskipti barna, líðan þeirra og hegðun. Þessir þættir eru síðan ígrundaðir 

sameiginlega á meðal starfsfólks með umbætur á starfinu í huga. Í skrifum 

mínum mun ég þó stundum notast við hugtakið skráningar til styttingar. 

Helstu markmið með skráningum er að skoða og skrá hugmyndir og 

tilgátur barna. Skráningar er hægt að framkvæma á fjölbreyttan hátt en þar 

ber helst að nefna hljóð- og myndbandsupptökur, ljósmyndir, skriflegar 

skráningar frá vettvangsathugunum, af samtölum barnanna bæði við hvert 

annað og við fullorðna. Segja má að skráningar séu einskonar slóð þekkingar 

og uppgötvana sem leikskólakennarar og börn skilja eftir sig (Rinaldi, 2006, 

bls. 57, 63-64).  

Skráningar gegna jafnframt mikilvægu hlutverki í þekkingarleit barna þar 

sem þátttaka þeirra við úrvinnslu skráninganna færir þau nær nýrri 



 

24 

þekkingu. Með því að rifja upp og ræða þá atburði sem skráðir eru og 

þannig tengja við fyrri reynslu þess er jafnframt auðveldara fyrir barnið að 

átta sig á því sem það hefur upplifað. Með þessu móti er leið barnsins í átt 

að aukinni þátttöku og skipulagningu á skólastarfinu greidd (MacDonald, 

2007, bls. 338). Ef litið er á hugmyndafræði skráninga út frá sjónarhorni 

hugsmíðahyggjunnar má greina áhrif hennar þar sem talið var að börn væru 

fær um að skilja eigin gjörðir og gætu haft áhrif á hugsanir annarra barna 

þegar sjónarmið þeirra mætast líkt og gerist þegar börn eru höfð með í yfir-

ferð skráninga. Gildi tungumálsins er einnig veigamikið þegar unnið er með 

skráningar en þar þurfa börn að beita málkunnáttu sinni sem Piaget taldi 

jafnframt forsendu þess að börn gætu þróað með sér táknræna hugsun 

(Meece og Daniels, 2008 bls. 175; Mac Naughton, 2007, bls. 42-43). 

Gagnvirk hlustun er einnig mikilvægur liður í skráningum þar sem 

fullorðnir og börn skiptast á skoðunum og læra að hlusta á hvert annað og 

að hlustað sé á þau. Þannig gera skráningar starfsfólki kleift að lesa í marg-

breytilega tjáningarmáta barna sem geta falið í sér margræða merkingu sem 

starfsfólkið getur túlkað í sameiningu út frá ólíkum viðhorfum sínum. Starfs-

fólkinu gefst því ekki síður tækifæri til þess að rýna í eigin aðferðir við að 

hafa áhrif á hugsanir og hugmyndir barna (Rinaldi, 2006, bls. 65). 

Ef litið er á skráningar út frá síðtímahugmyndum um börn má sjá hversu 

gott verkfæri skráningar geta verið til þess að mæta hinum nýju kröfum sem 

gerðar eru til starfs með ungum börnum.  Skráningum er ætlað að gera nám 

barna og námsferlið sýnilegra fyrir börnunum, foreldrum þeirra og starfs-

fólki leikskólans, þar sem sóst er eftir aukinni þekkingu og skilningi á því sem 

á sér stað. Að auki gefst starfsfólkinu tækifæri til að fara yfir starfshætti sína 

og nýta skráningarnar til þróunar á þeim. Þannig geta foreldrar og starfsfólk 

leikskólans lært meira um börnin, styrkleika þeirra og getu og þannig sniðið 

starfið betur út frá þörfum þeirra (Rinaldi, 2006, bls. 62-63).  

Skráningar gefa þeim sem skráir skýra mynd af barninu í leik og starfi, 

hver viðhorf þess eru og hvaða færni og geta býr þar að baki. Sú sýn sem 

hinn fullorðni fær af barninu er raunsæ og einblínir á getu fremur en skort á 

getu. Með því að nýta styrkleika barnsins til þess að byggja ofan á áfram-

haldandi nám er jafnframt stuðlað að eflingu sjálfstrausts og vellíðan 

barnsins (Kristín Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008, bls. 142-143). 

Þá ber einnig að nefna viss siðferðileg atriði sem þarf að gæta að í 

tengslum við skráningar og meðferð þeirra. Eitt af þeim snýr að fjöl-

breyttum tjáningarleiðum barna líkt og hreyfingu, svipbrigðum og raddtón 

sem er nauðsynlegt að hafa í huga eigi sjónarmið barnsins að koma skýrt 

fram, sér í lagi hjá þeim börnum sem hafa ekki enn náð góðu taki á töluðu 
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máli (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012, bls. 31). Þá hefur 

komið upp sú gagnrýni að skráningar gangi þvert á friðhelgi barna og séu í 

raun að ógna einkalífi þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 15-16). Rinaldi 

(2006, bls. 196) bendir á að það sé ekki einungis barnið sem athyglin beinist 

að heldur séu það ekki síður starfshættir þess sem skráir og telur hún að 

skráningin segi í raun meira um þekkingu, hugmyndir og ekki síst viðhorf 

þess sem skráir. Það eru því ekki síður samskipti og sýn hins fullorðna 

gagnvart barninu sem verða sýnileg og eru skráningar því einnig taldar gott 

verkfæri til sjálfskoðunar. Með þeim hætti gefst leikskólakennaranum 

tækifæri á að rýna í eigin starfshætti og verða meðvitaður um hvort og/eða 

hvernig hann hefur áhrif á hugsanir og hugmyndir barnanna og hvort það 

verði til þess að starfsfólkið meti hvernig það ætlar að styðja betur við nám 

barnanna. 

Að auki hefur komið fram gagnrýni á að skráningarnar geti orðið 

meginatriðið í sjálfu sér þannig að barnið og hagsmunir þess sé ekki lengur í 

forgrunni. Einnig að starfsfólkið setji starfinu fastari skorður með það að 

markmiðið að auðvelda skráningar út frá fyrirsjáanlegum aðstæðum. Þannig 

sé komið í veg fyrir að starfið fái að flæða út frá áhugasviði og þörfum 

barnanna sem er í raun þvert á hugmyndafræði skráninga (Pettersvold og 

Østrem, 2012, bls. 103-104). Þá er einnig varað við því að sem matsaðferð 

geti skráningar leitt af sér ný viðmið um hið hæfa barn, að öll börn búi yfir 

sömu hæfni, í stað þess að líta á hvert og eitt barn sem einstakt líkt og 

kenningar síðtímahugmynda hallast frekar að. Því ber að varast að álykta 

sem svo að öll börn ráði við að stýra eigin námi og hafi getu til þess að átta 

sig á því sem ætlast er af þeim (Kampmann, 2004, bls. 145). 

Í ljósi þess sem fjallað hefur verið um hér að ofan er því mikilvægt að 

hagsmunir barna séu hafðir í huga þegar skráð er og þess gætt að draga ekki 

fram neikvæða mynd af barninu. Frekar ætti að einblína á styrkleika barn-

sins og leita leiða til að byggja ofan á þá þekkingu sem það býr yfir. Hætt er 

við að starfsfólkið myndi vilja nýta skráningarnar til þess að skoða hvað 

barnið getur ekki og festast í umræðu um það, sem er í raun þvert á tilgang 

skráninganna. Með því að beina sjónum að styrkleikum barna og hvernig 

megi þróa starfið út frá þeim getur verið gagnlegt að hafa börn með við 

yfirferð og úrvinnslu skráninga þar sem sjónarhorni þeirra er komið að við 

þróun á starfinu. Þannig verður úrvinnsla skráninganna að gagnkvæmu ferli 

þar sem börn og fullorðnir læra af ólíkum sjónarmiðum hvers annars en á 

þann hátt geta skráningar stuðlað að aukinni þátttöku barna í starfinu og 

styrkt stöðu þeirra á jafnréttisgrundvelli (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín 

Karlsdóttir, 2012, bls. 114). Að auki geta skráningarnar ýtt undir forvitni 

barnanna, þar sem þeim gefst færi á að virða fyrir sér upplifanir, reynslu, 
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tilfinningar, athuganir og ígrundanir hinna barnanna og máta við eigin (Lenz 

Taguchi, 1999, bls. 66). 

2.6.1 Verkfæri til ígrundunar 

Með skráningum er verið að undirstrika ferlið á bak við leik og störf barna 

og má segja að þær séu einskonar frásagnarform sem gerir leikskóla-

kennurum kleyft að velta upp spurningum, efasemdum og ígrundun á því 

sem farið hefur fram. Gögnin sem aflað er í ferlinu eru þannig nýtt til 

úrvinnslu á skráningunni en sá sem framkvæmir skráninguna leitast við að 

dýpka á þekkingu sinni varðandi það sem hann skráir með því að rannsaka 

atburðinn í sameiningu með öðrum og þannig nýta þekkingu hinna til að 

setja sér ný markmið. Með því að skrá atvik og ígrunda geta kennararnir 

lært betur að takast á við ólíkar aðstæður í starfinu (Kvistad og Søbstad, 

2005, bls. 199, Rinaldi, 2006, bls. 71-72, Dahlberg, Moss og Pence, 2007, bls. 

147-148).  

Fram hefur komið að skráningar gagnist vel til þess að túlka fjölbreytta 

tjáningu barna, setja sig í spor þeirra og þannig öðlast skilning á sjónar-

miðum þeirra sem ekki er litað af mati þess sem skráir. Þannig er hægt að 

styðja við virka þátttöku barna og gefa þeim kost á að hafa áhrif á 

umhverfið í leikskólanum út frá áhuga þeirra og hugmyndum (Bryndís 

Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012, bls. 111-112). Þegar umhverfið 

hefur verið aðlagað að barninu aukast jafnframt námsmöguleikar þess og 

úthald þar sem það fær að starfa út frá eigin styrkleikum og áhugasviði. 

Samhliða þessu verður upplifun barnsins af eigin námi og getu jákvæðari og 

eflir þannig sjálfstraust þess (Dahlberg, Moss og Pence, 2007, bls. 136). 

Þó að oft sé rætt um skráningar sem hluta af hugmyndafræði Reggio 

Emilia eða jafnvel sem kennslufræðilega aðferð bendir Lenz Taguchi (1999, 

bls. 12, 15) réttilega á að skráningar séu í raun ekki enn ein viðbótin við starf 

leikskólakennara. Þá sé heldur verið að benda á skráningar sem eitt af þeim 

verkfærum sem leikskólakennarar geta nýtt til að ígrunda leik og störf barna 

og fullorðinna. Með slíkri ígrundun á starfinu er markmiðið að afla nýrrar 

sameiginlegrar þekkingar eða að dýpka á þeirri reynslu sem hefur þegar 

skapast og er því jafnan rætt um að stíga eitt skref til baka og skoða nánar 

hvað börnin gera og segja. Það umbótastarf sem á sér þá stað vinnur frá 

hinu sértæka og færir það yfir í það almenna. Í framhaldi af athugunum 

sínum geta leikskólakennararnir síðan nýtt upplýsingarnar til þess að sníða 

umhverfið betur að börnunum og styðja við nám þeirra (Lenz Taguchi, 1999, 

bls. 61, 63; Lenz Taguchi, 2000, bls. 17). 
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Það má því segja að sjónarhorn skráninga sé fjórþætt, það er, út frá 

barninu, starfsfólkinu, foreldrum og samfélaginu, en við úrvinnslu skráninga 

koma þessir aðilar fram með ólíkar skoðanir og sjónarhorn inn í umræðuna. 

Þannig geta þeir sem að starfinu koma nýtt sér fjölbreyttar aðferðir við 

miðlun upplýsinga og átt sinn þátt í að skapa námsumhverfið sem býr í 

leikskólanum (Kvistad og Søbstad, 2005, bls. 200-201). 

2.6.2 Mat og sýnileiki leikskólastarfs 

Í Aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á að safna upplýsingum um nám og 

velferð barna með fjölbreyttum hætti til skipulagningar á starfinu. Þannig er 

mælst til þess að upplýsingaöflunin sé fléttuð inn í daglegt starf og leiði til 

aukins skilnings á þroska barna, námi þeirra og líðan. Þá er jafnframt talið 

mikilvægt að matið byggi á styrkleikum og áhugasviði barna en þar sem geta 

og hæfni þeirra birtist á ólíkan hátt þurfi matið því að vera miðað að 

einstaklingnum og hvernig megi efla hann til virkrar þátttöku í starfinu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32). 

Með því að skrá nám barna gefst starfsfólki leikskóla tækifæri á því að 

gera námsleiðir barna sýnilegar með því að miðla þeim á fjölbreyttan hátt. 

Skráningar snúast því ekki eingöngu um veggi þakta ljósmyndum eða 

teikningum barna heldur nýtist skráningin ekki síður til þess að fara yfir 

liðna atburði, ígrunda þá í sameiningu, meta og draga af þeim lærdóm sem 

kennararnir nýta sér síðan til faglegrar eflingar. Í samvinnu við börnin geta 

kennarar einnig nýtt sér skráningarnar fyrir sameiginlega merkingarsköpun 

og jafnframt gefið þeim áþreifanleg gögn til þess að meta starfið í 

sameiningu svo að úr verði þekking sem mótuð hefur verið út frá ólíkum 

sjónarmiðum þeirra er að starfinu koma (Rinaldi, 2006, bls. 63, 69, 100). 

Til móts við skráningarnar geta fyrirfram mótaðir matskvarðar verið 

erfiðir viðureignar þegar kemur að því að meta leikskólastarf þar sem það 

krefst alltaf ákveðinnar huglægni og þarf því að taka mið af hinum sérstöku 

aðstæðum sem eiga sér enga nákvæma hliðstæðu annars staðar. Vegna 

þessarar sérstæðu þarf jafnframt að varast að alhæfa út frá niðurstöðum 

þar sem þær ættu frekar að varpa ljósi á aðstæður hverju sinni (Laevers, 

1994, bls. 108).  

Skráningar snúast þannig að stórum hluta um að fanga augnablikið og 

gera grein fyrir því námi sem á sér stað, sama hvort um ræðir hópastarf, 

útivist, matmálstíma eða aðrar daglegar athafnir. Sá sem skráir þarf því að 

færa rök fyrir því sem hann skráir og gera ferlið sýnilegt þannig að aukinn 

skilningur verði fyrir frjálsum leik bæði innan- og utandyra, salernisferðum, 
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því sem fer fram í fataherberginu ásamt öðrum athöfnum sem ekki eru 

fyrirfram skipulagðar í starfi leikskólans.  

2.7 Fagmennska og gæði í leikskólastarfi 

Fagmennska er hugtak sem getur verið erfitt að skilgreina í starfi með 

ungum börnum en þó er litið svo á að baki fagmennsku liggi fræðileg 

þekking, færni, gildi og viðhorf til faglegrar þekkingar. Það sem gerir 

fagmennsku hugtakið erfitt viðureignar þegar kemur að starfi með ungum 

börnum er að börn eru fjölbreyttur hópur sem elst upp við ólíkar aðstæður.  

Fagleg þekking á börnum getur því byggt á ólíkum sjónarmiðum þar sem 

menning, félagslegt samhengi og sögulegar aðstæður hverju sinni hafa áhrif 

á með hvaða augum sú þekking er litin.  Á Íslandi varð nám leikskólakennara 

að fimm ára meistaranámi árið 2008 og uppfyllir því menntunin kröfur til 

fullgildrar fagstéttar og löggilds starfsheitis. Með lengingu námsins má því 

telja að verðandi leikskólakennarar verði betur í stakk búnir til þess að 

takast á við þær faglegu kröfur sem gerðar eru til stéttarinnar (Cable og 

Miller, 2008, bls. 171; Jóhanna Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2013, bls. 5).  

Í Aðalnámskrá leikskóla koma fram viðmið og kröfur fyrir leikskólastarf, 

hlutverk leikskóla, menntun barna og uppeldi þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 21-22) en allt eru þetta þættir sem 

gefa leikskólakennurum ákveðinn faglegan ramma til að starfa eftir. 

Fagmennska felur í sér umhyggju fyrir velferð og menntun barna en ekki er 

hægt að gera ráð fyrir að barn nemi án umhyggju frá kennurum (Owen og 

Hayes, 2008, bls. 10). Þeim kröfum er hægt að mæta með einstaklings-

miðaðri kennslu sem ætti að einkennast af umburðarlyndi og víðsýni gagn-

vart fjölbreyttum barnahópnum. Með því að mæta hverjum og einum út frá 

hans forsendum, bakgrunni og getu gæðum við starfshætti okkar næmni 

fyrir einstaklingnum og aðlögum aðstæður frekar að barninu (Rinaldi, 2006, 

bls. 140). 

Gæði er eitt af lykilhugtökum á bak við hugmyndir um fagmennsku í 

leikskólastarfi en gæði í leikskólastarfi þykja lýsa aðstæðum þar sem börn fá 

tækifæri til að þroskast, dafna og læra í öruggu umhverfi þar sem þau eru 

studd af hæfu og menntuðu starfsfólki (Cable og Miller, 2008, bls. 172). 

Gæði leikskólastarfsins mótast þannig af sérfræðiþekkingu þar sem aukin 

menntun leikskólakennara leiðir af sér meiri gæði í námi barna. Því hafa 

verið sett ákveðin viðmið um æskilegt hlutfall faglærðra til þess að mæta 

þessum auknu gæðakröfum (Owen og Hayes, 2008, bls. 16). 
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Talið er að gæðahugtakið snúi að því hvernig við upplifum flókin fyrir-

bæri en ef hugtakinu er skeytt framan við önnur fyrirbæri líkt og gæðastarf 

að þá sé það gott og einhvers virði, skapi gildi og verðmæta eiginleika 

(Kvistad og Søbstad, 2005, bls. 27).  Søbstad (2002, bls. 17) hefur sett fram 

eftirfarandi skilgreiningu á gæðum í leikskólastarfi: 

„Með gæðaleikskólastarfi er átt við að leikskólastarfið taki mið 

af upplifun og reynslu barna, foreldra og starfsfólks af leik-

skólanum og að hve miklu leyti leikskólinn uppfyllir fagleg og 

samfélagsleg viðmið.“ 

Það er þó ómögulegt að segja til um hvort að upplifanir fólks séu allar á 

sama veg og í raun er það afar ólíklegt. Því litast mat á gæðum leikskóla-

starfs einnig af fyrri reynslu af leikskóla og ekki síður af þeim viðhorfum og 

gildum sem er að finna í menningu og samfélagi hverju sinni. (Kvistad og 

Søbstad, 2005, bls. 29, 32).  

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að gæði menntunar felist í menntun 

og áhuga þeirra er að kennslunni standa og getu þeirra til að stuðla að námi 

og aukinnar hæfni barna í hvetjandi námsumhverfi (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2011, bls. 7). Til þess að hlúa að gæðum leikskólastarfsins 

þarf jafnframt að efla auðinn í starfsfólkinu þar sem gæði starfsins velta 

mikið á því. Þeir sem búa yfir þekkingu á leikskólafræðum þurfa jafnframt 

að fá aukin tækifæri til þess að rannsaka, skrá og meta starfið þannig að hið 

faglega fræðasamfélag leikskólans dafni betur (Kvistad og Søbstad, 2005, 

bls. 24-25). 

Fagmennska leikskólakennara felst meðal annars í því að vera 

meðvitaður um eigin starfskenningu. Fagleg starfskenning samanstendur af 

starfi kennarans og hvernig hann tengir það við þá fræðilegu þekkingu og 

siðferðilegu gildi sem hann býr yfir. Mikilvægur liður í þróun starfskenning-

arinnar er að vinna úr hinni persónulegu reynslu sem fæst af starfinu og eru 

það ekki síst samræður við samstarfsfólk, börn og foreldra sem hafa 

mótandi áhrif á hana (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, bls. 33). 

Í breskri rannsókn á gæðum í leikskólastarfi kom fram að þættir á borð 

við menntun starfsfólksins og hlutfall leikskólakennara höfðu mikil áhrif á 

gæði starfsins. Þá var einnig nefnt hvernig unnið er með félagsfærni barna 

og samskipti en þessir mikilvægu þættir segðu mikið til um gæði starfsins. 

Virk þátttaka foreldra og barna í starfinu var jafnframt liður í mati á gæðum 

þar sem lögð var áhersla á samfélagið í leikskólanum og hvernig unnið var 

út frá hinum ólíku sjónarmiðum. Þá voru tækifæri barna til samvinnunáms 
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einnig metin sem liður í gæðastarfi þar sem börn læri að taka þátt og til-

heyra hóp (Sylva, Siraj-Blatchford ofl., 2006, bls. 78, 87, 89; Sylva, Melhuish, 

Sammons, Siraj-Blatchford og Taggart ásamt Toth, Smees, Draghici, Mayo 

og Welcomme, 2012, bls. 5-8). 

Í niðurstöðum rannsóknar Sylva og félaga kom einnig fram að gæði 

leikskólastarfs hafði bein áhrif á hreyfi-, mál- og vitsmunaþroska barna sem 

gat því haft mikil áhrif á frekara nám. Þá kom jafnframt fram mælanlegur 

munur á börnum sem höfðu gengið í leikskóla þar sem gæðin mældust há 

varðandi betri sjálfstjórn og aukna félagsfærni (Sylva, Siraj-Blatchford ofl., 

2006, bls. 78, 87, 89; Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford og Taggart 

ásamt Toth, Smees, Draghici, Mayo og Welcomme, 2012, bls. 5, 8). Ef 

skilgreiningar Kvistad og Søbstad á gæðum eru bornar saman við þau 

viðmið sem höfð voru uppi við rannsókn Sylva og félaga má sjá töluvert 

samræmi en þó virðast gæðaviðmið Sylva og félaga vera yfirgripsmeiri og 

nákvæmari á heildina litið. 

Nám leikskólakennara býr þá undir að ígrunda eigið starf, staðsetja sig í 

fræðunum og vera meðvitaðir um hvað veldur því að þeir aðhyllast ákveðna 

starfshætti og kenningar. Með slíkri ígrundun er hægt að nálgast eigin 

starfshætti eins og aðrir sjá þá þar sem þú ferð í raun út fyrir eigin störf og 

skoðar þau frá öðru sjónarhorni. Þá er jafnframt mikilvægt að átta sig á 

þeim tilfinningum sem búa á bak við eigin starfshætti og það hvernig fyrri 

reynsla og upplifun hefur gagnvirk áhrif á eigin fagmennsku (Craft og Paige-

Smith, 2008, bls. 89-90; Kristín Karlsdóttir, 2005, bls. 148). 

Því er óhætt að segja að forvitni og fróðleiksfýsn séu þættir sem stuðla 

að því að viðhalda faglegri sýn á starfið og á það ekki síst við um áhuga 

starfsfólksins gagnvart börnunum og því sem þau fást við. Að hlusta af 

áhuga og reyna að setja sig inn í hugarheima barnanna glæðir starfið nýju 

lífi en það að láta sér leiðast er vísir að stöðnun og óánægju í starfinu 

(Dahlberg, Moss og Pence, 2007, bls. 138).  

Leikskólastarfið er því í raun starf símenntunar þar sem starfið verður 

aldrei fullmótað og stór þáttur þess felst í því að læra um það hvers vegna 

við veljum okkur þennan starfsvettvang. Með markvissri ígrundun á eigin 

starfsháttum og þekkingu verður stöðugt til ný þekking sem kallar á áfram-

haldandi starfsþróun (Rinaldi, 2006, bls. 141-142). Líkt og fram kemur í 

Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 8) búum við í þjóðfélagi sem er í örri 

þróun þar sem aukin tækni, þekking og menntun hafa mikil áhrif á 

menningu þjóðfélagsins hverju sinni. Það er því mikilvægt að skólakerfið 

fylgi í takt og sníði skólastarfið að þörfum nemenda hverju sinni. Til þess að 

þróun á skólastarfinu geti átt sér stað er nauðsynlegt að leggja áherslu á 
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samvinnu starfsfólks, barna og foreldra og mikilvægi þess að leggja rækt við 

lærdómssamfélagið í leikskólanum (Rinaldi, 2006, bls. 134). Fjallað verður 

nánar um lærdómssamfélagið í kaflanum sem kemur hér á eftir. 

2.7.1 Lærdómssamfélagið í leikskólanum 

Hugtakið lærdómssamfélag er gjarnan notað í þeim leikskólum þar sem 

fullorðnir og börn þróa saman námsumhverfi leikskólans í gegnum 

samvinnunám þar sem greið leið barna að fjölbreyttum námstækifærum er 

sameiginlegt markmið. Þannig hugsar hópurinn sem heild eða samfélag sem 

vinnur saman að stöðugri þróun og námi allra þeirra sem því tilheyra 

(Hännikäinen, 2005, bls. 108). Það sem einnig einkennir lærdómssamfélag 

er að allir eru virkir þátttakendur í þekkingarsköpuninni þar sem öll sjónar-

mið eru jafnrétthá. Samvinnan er nauðsynleg eigi að vera hægt að stuðla að 

sameiginlegri menningu innan leikskólans (DuFour, 2004, bls. 3) þar sem 

þeir sem koma að starfinu móta taktinn í skólastarfinu. Í lærdóms-

samfélaginu hafa meðlimir þess tamið sér ígrundun og fróðleiksfýsi í átt að 

sameiginlegum markmiðum þar sem umhyggja fyrir náunganum er greypt 

inn í menninguna (Sergiovanni, 2006, bls. 103). 

Starf leikskólakennara getur verið ansi margþætt þar sem þeir þurfa að 

geta sinnt hinum ýmsu hlutverkum á borð við leiðtoga, fræðimann, rann-

sakanda, hlustanda og ekki síst námsmanns. Það sem er mikilvægt að hafa í 

huga er að styðja við sjálfsprottið nám barna en það þýðir þó ekki að 

leikskólakennarinn megi ekki ögra forvitni og sköpunargáfu barna með 

spurningum, vangaveltum og kenningum sem geta verið nauðsynlegar til að 

ýta undir áframhaldandi nám. Slíkar vangaveltur og umræður skapa þannig 

tækifæri fyrir leikskólakennarann til að miðla áfram þekkingu sinni 

(Dahlberg, Moss og Pence, 2007, bls. 137; Devereux og Cable, 2008, bls. 41).  

Sameiginleg ábyrgð, líkt og lærdómssamfélag innan leikskóla býður upp 

á, leiðir til aukinnar starfsánægju á meðal starfsfólks leikskólans sem svo 

skilar sér áfram í drifkrafti þess. Samkvæmt rannsóknum sækjast leið-

beinendur gjarnan eftir slíkri hvatningu frá leikskólakennurum með aukna 

starfshæfni að markmiði (Arna H. Jónsdóttir, 2001, bls. 54). Það má því velta 

því fyrir sér hvort hlutverk leikskólakennarans snúi ekki síður að því að vera 

hinn miðlandi fræðimaður og hvatning fyrir starfsfólkið til þess að bæta við 

fagþekkingu sína (Devereux og Cable, 2008, bls. 49). 

Í rannsókn Dr. Örnu H. Jónsdóttur, lektors við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands (2012, bls. 74), kemur fram að íslenskir leikskólakennarar 

telja samskipti sín við börnin mikilvægan þátt í faglegum starfsháttum og 

vera eina af forsendum þess að hægt sé að byggja ofan á frekara nám 
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barnanna. Í rannsókninni kom jafnframt fram að leikskólakennararnir töldu 

mikilvægt að sýna gott fordæmi með vönduðum samskiptum þar sem 

virðing og félagsfærni væru á meðal þess sem mikilvægast væri að vinna 

með börnum. Með því að beina sjónum að samskiptum og skrá niður gafst 

leikskólakennurum jafnframt gott tækifæri til þess að miðla kunnáttu sinni 

áfram til samstarfsfólksins og afla sér upplýsinga um þau samskipti sem fóru 

fram, bæði barnanna á milli sem og á milli starfsfólksins. 

Í rannsókn Rannveigar Jónsdóttur (2012, bls. 50, 60, 73) kom fram að til 

þess að hægt sé að rækta lærdómssamfélagið í leikskólanum sé nauðsynlegt 

að starfsfólkið vinni náið saman, leiti álits hjá hverju öðru og hlusti á sjónar-

mið hvers annars með það að markmiði að læra af hverju öðru og þróa 

þannig starfshætti sína í sameiningu. Liðsheild starfsfólksins skiptir því miklu 

máli og er forsenda þess að lærdómssamfélagið dafni og vaxi þar sem unnið 

er sameiginlega að settum markmiðum með ígrundandi samræðum þar sem 

starfsfólkið sameinast um gildi, skoðanir og sýn. 

Í þessu samhengi má líta á skráningar sem hentugt verkfæri til þess að 

viðhalda áhuga starfsfólksins á börnunum og beina starfinu í átt að hags-

munum þeirra. Með því að vinna úr skráningunum með börnunum gefst 

þeim tækifæri til að auka samskipti sín á milli sem og við starfsfólkið. Mis-

jafnar miðlunarleiðir við skráningar gefa börnunum jafnframt fjölbreyttari 

leiðir að samskiptum sem hentar vel í ljósi misjafnrar málgetu þeirra. Með 

því að beina skráningunum að styrkleikum barnanna getur starfsfólkið 

aðstoðað þau við að efla styrkleika sína en þannig eykst jafnframt sjálfs-

þekking þeirra og möguleikar til aukinnar þátttöku (Lenz Taguchi, 2000, bls. 

32-33). Vitað er að vellíðan og virk þátttaka barna þykja segja mikið til um 

gæði starfins (Laevers, 1994 bls. 161) en það að leggja grunn að jákvæðu 

námsviðhorfi barna í leikskóla ætti að vera eitt af aðalhlutverkum leikskóla-

kennara, að kenna börnunum að hafa gaman af náminu, að gera þau 

meðvituð um það ferli sem námið er, að vekja forvitni þeirra og að ögra 

getu þeirra en um leið að veita þeim þann stuðning sem þau þurfa á að 

halda. 

2.7.2 Foreldrasamstarf 

Einn af þeim þáttum sem talinn er mikilvægur í umfjöllun um fagmennsku 

og gæði leikskólastarfs er þátttaka foreldra. Þegar foreldrar og leikskóli eiga 

í góðu samstarfi geta þeir unnið saman, allt frá fyrsta degi, að velferð 

barnsins. Starfsfólk leikskóla þarf því að sýna fjölbreytileikanum innan 

barna- og foreldrahópsins virðingu og skilning sem eru jafnframt mikilvægar 

stoðir að gagnkvæmu trausti á milli starfsfólks og foreldra. Foreldrar þurfa 
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að finna fyrir því að litið sé á þátttöku þeirra með jákvæðum augum og að 

framlag þeirra sé talið mikilvægt fyrir leikskólastarfið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 33). 

Fram hefur komið að íslenskir foreldrar telja leikskólann nauðsynlegan 

þátt í uppeldi barna og að hann bjóði upp á námstækifæri sem erfitt væri að 

sjá börnum fyrir heima. Foreldrar telja því mikilvægt að í leikskólanum sé 

stutt við félags- og tilfinningaþroska barna og leggja jafnframt áherslu á að 

börnin fái aðstoð við að þróa með sér skilning á samkennd og virðingu. Þá 

vilja foreldrar einnig að leikskólinn leggi áherslu á eflingu sjálfstrausts, sjálfs-

virðingar og sjálfstæðis á meðal barnanna (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 

24). 

Rannsóknir hafa sýnt að meirihluti foreldra vill taka þátt í starfi leikskóla 

barna sinna (Whalley, 2007, bls. 8-9) þó að forsendur þeirra til þátttöku séu 

misjafnar. Þá hefur einnig komið fram að gott upplýsingaflæði og góð dag-

leg samskipti við starfsfólkið eru þeir þættir í starfi leikskóla sem hafa mest 

áhrif á ánægju foreldra (Kvistad og Søbstad, 2005, bls. 105). Með því að skrá 

starf barna og gera það sýnilegt skapast aukin tækifæri til þess að deila með 

foreldrum því sem fram fer í leikskólanum og þannig mæta þörf þeirra til 

þátttöku í starfinu út frá þeirra forsendum. Í upphafi leikskólagöngu barna 

þyrstir foreldra einna mest í vitneskju um þroska barna sinna og því er mikil-

vægt að sinna þeirri þörf vel allt frá fyrsta degi (Whalley, 2007, bls. 56). 

Þar sem skráningar stuðla að auknu upplýsingaflæði verða foreldrar jafn-

framt meðvitaðri og áhugasamari um nám barnanna og deila frekar reynslu 

að heiman með starfsfólki leikskólans. Með skráningarstarfi eykst jafnframt 

skilningur foreldra á mikilvægi þess að miðla upplýsingum um nám barn-

anna á milli heimilis og skóla (Kinney og Wharton, 2008, bls. 60, 63). Með 

því að líta á foreldra sem virka þátttakendur í námi barna sinna er hægt að 

nýta þekkingu þeirra til mótunar á starfinu sem kennarar telja gjarnan vera 

góðan stuðning við leikskólastarfið (Anna Magnea Hreinsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2011, bls. 33).  

Þó að íslenskir foreldrar virðist treysta fagþekkingu leikskólakennara fyrir 

velferð barnanna í leikskólanum er jafnframt mikilvægt að leikskólakennarar 

geri foreldrum ljóst að þeir séu sérfræðingar um eigin börn og að 

upplýsingar frá þeim séu mikilvægur liður í þekkingaröflun leikskólakennara 

um börnin. Komið hefur fram að skráningar geti opnað leiðir að markvissari 

og jákvæðari samræðum á milli foreldra og leikskóla en með því móti er 

hægt að gefa foreldrum betri innsýn í leik og nám barnanna og hvernig hið 

daglega starf í leikskólanum fer fram. Með breyttu þjóðfélagsmynstri hafa 

foreldrar ungra barna minni samskipti við eigin foreldra og fá þar af leiðandi 



 

34 

færri ráðleggingar frá þeim varðandi barnauppeldi en þar geta skráningar 

verið liður í því að brúa bilið (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 

2012, bls. 109; Jónína Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2008, bls. 

82). 

Með því að veita foreldrum stuðning í uppeldi barna sinna má styrkja 

samstarfið en helstu stoðirnar á bak við farsælt foreldrasamstarf eru taldar 

vellíðan, öryggi og traust. Nauðsynlegt er að foreldrunum líði vel með að 

skilja börnin eftir í leikskólanum og að þeir geti treyst því að hugsað sé vel 

um börnin. Börn eru næm á tilfinningar foreldra sinna og ef þau skynja að 

foreldrinu líði vel með að skilja við það á morgnana er einnig líklegra að 

barninu líði vel með að fara í leikskólann. Mikilvægt er að gagnkvæmt traust 

ríki á milli starfsfólksins og foreldranna þannig að hægt sé að stuðla að góðu 

upplýsingaflæði milli heimilis og leikskóla (Kristín Björk Jóhannsdóttir, 2012, 

bls. 57-58).  

Með aukinni tæknivæðingu síðustu ára eru leikskólakennarar jafnframt 

komnir með fleiri verkfæri til þess að efla upplýsingaflæðið milli heimilis og 

leikskóla. Þar sem algengast er að báðir foreldrar séu út á vinnumarkaðnum 

þarf að sníða upplýsingamiðlun að breyttum þörfum þeirra en rannsóknir 

hafa sýnt að tímaskortur hái foreldrum einna helst í þessu samhengi (Jónína 

Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2008, bls. 78). Oft er það einnig svo 

að leikskólakennarar eru annað hvort ekki mættir til vinnu eða hafa lokið 

vinnudegi sínum þegar foreldrar mæta með eða sækja börnin í leikskólann 

og því getur verið erfitt fyrir leikskólakennara að eiga í reglulegum sam-

skiptum við foreldra (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007, 

bls. 688). Því er mikilvægt að leikskólakennarar lesi í aðstæður foreldra, sýni 

þeim áhuga og séu vakandi fyrir breytingum á högum þeirra. Virðing leik-

skólakennara gagnvart þekkingu foreldra getur jafnframt haft mikil áhrif á 

líðan foreldra gagnvart sjálfum sér og börnum sínum (Whalley, 2007, bls. 

23, 33, 89).  

Að standa vel að foreldrasamstarfi er því vandasamt verk og eru ótal 

þættir sem þarf að taka tillit til hvað það varðar. Mikilvægt er að rýna í 

reynslu foreldra af eigin skólagöngu en þekkt er að neikvæð reynsla af eigin 

skólagöngu hafi áhrif á viðhorf og upplifun foreldra af námi barna þeirra. 

Oft á tíðum eru foreldrar jafnframt að stíga sín fyrstu skref inn í skóla-

stofnun frá því að þeirra eigin skólagöngu lauk, sem er einnig vert að hafa í 

huga (Whalley, 2007, bls. 25-27).  
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2.8 Samantekt 

Hér að framan hefur verið fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. 

Fjallað var um síðtímahugmyndir um börn þar sem börn eru álitin getumikil 

og hæf og umhverfið er talið stór áhrifaþáttur fyrir nám þeirra og þroska. 

Þekkt er að viðhorf fullorðinna til barna og náms hafa áhrif á mótun 

leikskólastarfs. Því er mikilvægt að beina sjónum að styrkleikum barna og 

leitast við að nálgast sjónarmið þeirra í daglegu starfi leikskóla  

Sagt var frá kenningum hugsmíðahyggjunnar þar sem talið er að börn 

standi sjálf fyrir eigin þekkingarmótun sem er talin mótast út frá áhugasviði 

þeirra og drifkrafti. Þetta samræmist jafnframt hugmyndafræði Reggio 

Emilia þar sem lögð er áhersla á fljótandi námskrá þar sem starfið mótast út 

frá rannsóknum barnanna og áhugasviði þeirra. Þá var einnig fjallað um 

uppeldisfræðilegar skráningar, sem eru einn af lykilþáttum í starfi í anda 

Reggio Emilia. Rætt var um hvernig skráningar geta; fangað hugmyndir og 

tilgátur barna, leitt til aukins skilnings á námi barna og stutt við þátttöku 

þeirra í starfinu.  

Gildi skráninga fyrir ígrundun og þróun fagmennsku er töluvert og var því 

að lokum fjallað um fagmennsku og gæði í leikskólastarfi og það sem býr að 

baki þeim hugtökum. Talið er að börn þurfi öruggt umhverfi og hæft og 

menntað starfsfólk sem fær tækifæri til þess að bæta stöðugt við þekkingu 

sína. Fagmennska og gæði í leikskólastarfi felur í sér náið samstarf við 

foreldra. Samstarf sem byggir á vellíðan öryggi og trausti er í raun nauðsyn-

leg forsenda þess að hægt sé að mynda lærdómssamfélag innan leikskólans. 

Leikskólastarf ætti því að endurspegla gildi samfélagsins þar sem unnið er í 

sameiningu að þróun starfsins. 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar. Gerð verður 

grein fyrir þátttakendum og hvernig þeir voru valdir, gagnaöflun og 

úrvinnslu gagna. Einnig verður fjallað um siðferðileg atriði, leyfa sem aflað 

var, ásamt því að fjalla um áreiðanleika og réttmæti rannsóknarinnar. 

3.1 Markmið og tilgangur rannsóknar 

Helstu markmið rannsóknarinnar snúa að því að kanna hvaða áhrif 

innleiðing starfs með uppeldisfræðilegar skráningar hafði á faglegt starf 

tveggja leikskóladeilda. Rannsóknin fór fram á umræddum deildum, innan 

sama leikskólans, þar sem vinna með skráningar höfðu fyrir stuttu verið 

innleiddar inn í daglegt starf. Tilgangur rannsóknarinnar var að leita svara 

við rannsóknarspurningunum með því að fanga viðhorf starfsfólksins til; 

eigin fagmennsku, barna, náms barna og almennt til leikskólastarfsins. 

Rannsóknin byggir því á sjónarhorni starfsfólksins.  

 

Hin leiðandi rannsóknarspurning hljómar svo: 

 Hvaða áhrif hafa uppeldisfræðilegar skráningar á fagmennsku í 
leikskólastarfi? 

Að auki eru þrjár undirspurningar:  

 Hvaða áhrif hafa uppeldisfræðilegar skráningar á viðhorf og sýn 
starfsfólks til eigin fagmennsku? 

 Hvernig hafa uppeldisfræðilegar skráningar áhrif á viðhorf og sýn 
starfsmanna til barna og starfs í leikskóla? 

 Hvaða áhrif hafa uppeldisfræðilegar skráningar á viðhorf starfsfólks til 
foreldrasamstarfs? 

3.2 Aðferðafræði 

Aðferðum við menntarannsóknir hefur gjarnan verið skipt niður í 

megindlegar (e. quantitative research) og eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. 

qualitative research). Megindlegar rannsóknir henta vel þegar bera á saman 

magnbundnar upplýsingar, líkt og upplýsingar um fjárhag eða útkomu á 

prófum. Þar sem starfshættir leikskóla eru fjölbreyttir getur verið erfitt að 

mæla viðfangsefnið á magnbundinn hátt til samanburðar þar sem ekki er 

hægt að ganga út frá því að einhverjir tveir leikskólar séu nákvæmlega eins.  
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Eigindlegar rannsóknaraðferðir hafa reynst vel þegar rannsaka á 

starfshætti fólks og hvaða áhrif þeir hafa á aðstæður hverju sinni. Eitt af 

meginhlutverkum eigindlegra rannsókna er að gefa sem heildstæðasta 

mynd af aðstæðum hverju sinni þar sem rannsakandi leitast eftir því að gefa 

innsýn, kanna og skilja viðhorf þeirra sem taka þátt í rannsókninni. Rann-

sakandinn gegnir því hlutverki þess sem varpar ljósi á stöðu mála út frá 

gögnum sem aflað hefur verið og gefur þannig huglægt mat á aðstæðum, 

ólíkt hlutlægri stöðu þess sem framkvæmir megindlega rannsókn (Lichtman, 

2010:4-5, 9). 

Í eigindlegum rannsóknarviðtölum gengur rannsakandi á annan hátt að 

siðferðislegum málefnum viðmælenda sinna heldur en í megindlegum 

rannsóknum þar sem gjarnan er notast við spurningakönnun. Þegar 

viðmælendur hafa verið valdir fyrir eigindlega rannsókn er mikilvægt að 

rannsakandi upplýsi þá um rannsóknina, hvaða gildi þátttaka þeirra hefur 

sem og hvaða mögulegu afleiðingar hún getur haft í för með sér fyrir 

viðmælendur, líkt og við yfirferð viðkvæmra mála. Rannsakandi skal þó 

alltaf gæta þess að viðmælendum stafi sem minnst hætta af þátttöku í 

rannsókninni. Ef viðmælandi veitir samþykki er gjarnan rætt um upplýst 

samþykki þar sem rannsakandi hefur farið yfir helstu þætti rannsóknarinnar 

með þátttakanda ásamt því að upplýsa hann um fullan rétt til þess að hætta 

þátttöku ef honum sýnist svo (Kvale og Brinkmann, 2009, bls. 70-73).  

Í eigindlegum rannsóknum er jafnan ætlast til þess að rannsakandinn 

leitist eftir því að skilja aðstæðurnar út frá sjónarhorni viðmælenda, 

fordómalaust og út frá þeirra skoðunum og reynslu þar sem rannsakandinn 

mætir viðmælanda á jafnréttisgrundvelli. Með því að nálgast viðmælendur 

út frá þeirra forsendum er einnig líklegra að rannsakandi fái upp rétta mynd 

af viðhorfum viðmælenda sinna í stað þess að þeir reyni að nálgast stöðu 

hans og gefi honum upplýsingar sem þeir telja líklegt að rannsakandinn vilji 

fá (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 145). 

3.2.1 Aðferð 

Út frá markmiðum rannsóknar taldi rannsakandi eigindlegt rannsóknarsnið 

tilviksrannsókna (e. case study) henta rannsókninni vel til þess að gefa 

glögga mynd af viðfangsefninu. Tilviksrannsóknir beinast yfirleitt að 

ákveðnu tilviki eða röð fleiri tilvika sem geta bæði átt við heildina eða hluta 

hennar, líkt og heilan skóla, einn bekk eða jafnvel einn nemanda. Áherslur 

tilviksrannsókna eru þó vel afmarkaðar þar sem sjónum er beint að ákveðnu 

tilviki. Tiltekið tilvik getur til dæmis verið ákveðið verkefni, breytingar en 

einnig visst einkenni, eiginleiki eða hegðun sem þarf ekki endilega að eiga 
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sér hliðstæðu og því er mikilvægt að lýsa tilvikinu á nákvæman hátt 

(Lichtman, 2010, bls. 81- 83; Ary, Jacobs og Sorensen, 2010, bls. 452). 

Áhrifin sem skráningarnar höfðu á fagmennsku í starfi deildanna tveggja er 

því tilvikið sem rannsóknin beinist að.  

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar var starfsfólk tveggja deilda í einum leikskóla, 

sem valdir voru með það í huga að þeir endurspegluðu markmið, gildi og 

tilgang rannsóknarinnar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, 

bls. 124). Samkvæmt aðferðafræðilegum skilgreiningum fellur slíkt úrtak 

undir skilgreiningu markmiðsúrtaks (e. purposive sampling) en þau þykja 

henta vel til að kanna viðhorf ákveðins hóps. Í markmiðsúrtaki eru við-

mælendur valdir út frá því hversu dæmigerð þekking þeirra og reynsla er 

fyrir verkefnið eða hvað ég tel gagnast rannsókninni sem best (Ary, Jacobs 

og Sorenssen, 2010, bls.156). 

Leikskólinn sem rannsóknin var framkvæmd í leggur áherslu á að starfa 

eftir kenningum John Dewey um verkhyggju (e. learning by doing) ásamt því 

að leggja áherslu á viðurkennandi samskipti. Unnið hafði verið að því að 

innleiða skráningar með það að markmiði að efla fagmennsku á tveimur 

yngri deildum leikskólans þar sem rannsóknin var unnin. Hugmyndafræðin 

sem starf leikskólans byggir á leggur áherslu á að hvert barn skapi sína 

persónulegu þekkingu út frá eigin reynslu þar sem álitið er að þekking hvers 

barns sé einstök, líkt og að hvert barn er álitið einstakt (Gordon og Browne, 

2000, bls. 30). 

Í hugmyndafræði Reggio Emilia má greina keimlíkar áherslur þar sem 

athyglinni er beint að barninu sem rannsakanda sem skapar eigin þekkingu 

út frá reynslu sinni í umhverfinu. Skráningar eru mikilvægur hluti af hug-

myndafræði Reggio Emilia og gera námsferli barnanna sýnilegt og skapar 

grundvöll fyrir lærdómssamfélag innan leikskólans (Lenz Taguchi, 1999, bls. 

33). Því tel ég vinnu með skráningar samræmast vel við stefnu leikskólans 

sem tók þátt í rannsókninni. 

Í leikskólanum hafði ekki verið unnið markvisst með uppeldisfræðilegar 

skráningar þó að skráningar hafi vissulega átt sinn þátt í hinu daglega starfi. 

Þær skráningar sem fyrir voru í leikskólanum mátti finna á heimasíðu og 

upplýsingatöflum, sem voru nýttar til að deila ljósmyndum úr daglegu starfi, 

svefntíma barnanna, hvernig þau borðuðu ásamt öðrum hagnýtum upp-

lýsingum.  

Til að leita svara við rannsóknarspurningunum voru tekin viðtöl við 

deildarstjóra beggja deildanna og sérkennslustjóra sem vinnur í samstarfi 
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við báðar deildarnar í viku hverri. Auk þess var myndaður rýnihópur sem 

samanstóð af leiðbeinendunum sem tóku þátt í ferlinu frá upphafi. Með 

þessum hætti taldi ég mig öðlast betri heildarsýn á það hvaða áhrif 

nýuppteknir starfshættir hafa haft á viðhorf starfsfólksins til eigin fag-

mennsku. Nöfnum þátttakenda hefur verið breytt til að halda trúnaði við þá 

en hér koma stuttar lýsingar á þeim: 

 

 Þóra er 29 ára leikskólakennari sem útskrifaðist frá Háskólanum á 
Akureyri árið 2010, hún hefur einnig lokið einu ári í sérkennslu-
fræðum. Þóra er nýtekin við deildarstjórastöðu annarrar deildarinnar. 
Hún hefur nokkurra ára reynslu af leikskólastarfi. 

 Íris er 52 ára leikskólakennari sem útskrifaðist frá Fósturskóla Ísland 
árið 1992 og hefur starfað sem leikskólakennari síðan þá. Hún hefur 
gegnt deildarstjórastöðu á deildinni í nokkur ár. 

 Jóna er 49 ára leikskólakennari sem útskrifaðist frá Háskóla Íslands 
árið 2009. Áður hafði hún starfað í leikskóla frá 18 ára aldri. Jóna 
annast sérkennslu í leikskólanum og vinnur við það tvo daga í viku inn 
á deildunum sem tóku þátt. 

Rýnihópurinn samanstóð af: 

 Elmu, leiðbeinanda, sem er 49 ára gömul með áratuga reynslu af 
leikskólastarfi. 

 Nínu, sem er 40 ára leiðbeinandi, hefur starfað í leikskóla í tæpt ár. 
Hún á jafnframt tvö börn í leikskólanum.  

 Dóru, sem er 27 ára leiðbeinandi með nokkurra ára reynslu af leik-
skólastarfi. 

 Láru sem er 25 ára leiðbeinandi með nokkurra ára reynslu af starfinu. 

3.4 Gagnaöflun 

Gagnaöflun rannsóknarinnar fór annars vegar fram í janúar og febrúar 2014, 

þar sem gerðar voru vettvangsnótur í vettvangsathugunum. Í mars 2014 

voru síðan tekin hálfstöðluð einstaklingsviðtöl (e. semi structured 

interviews) við leikskólakennara ásamt rýnihópaviðtali við leiðbeinendur 

deildanna. Þar var könnuð sýn og viðhorf starfsfólksins til eigin starfa eftir 

að vinna með skráningar hafði verið tekin upp.  

Líkt og Ary, Jacobs og Sorensen (2010, bls. 29) koma inn á getur 

gagnaöflun við tilviksrannsóknir verið af ólíkum toga, en þar ber helst að 

nefna viðtöl, athuganir og yfirferð skjala. Sérstaða tilviksrannsókna er sú að 
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fylgst er með aðstæðum yfir ákveðinn tíma sem gefa rannsakanda kost á því 

að svara á lýsandi hátt hvað gerðist í tilteknum aðstæðum þar sem gögnin 

geta gefið rannsakanda tækifæri til þess að svara af hverju hlutirnir gerðust, 

þar sem svarið byggir á þeirri heildarmynd sem rannsakandi hefur safnað 

gögnum um. Rannsakandinn trúir þannig að hægt sé að læra af ferlinu og 

öðlast skilning á af hverju sá eða þeir einstaklingar sem rannsakaðir eru 

hegða sér eða bregðast við breytingum, á þann hátt sem þeir gera (Ary, 

Jacobs og Sorensen, 2010, bls. 454-455). 

3.4.1 Viðtöl 

Þar sem snið rannsóknarinnar telst eigindlegt er gjarnan rætt um eigindlegt 

rannsóknarviðtal, en því má líkja við samtal með ákveðinni uppbyggingu og 

fyrirfram ákveðnum markmiðum sem rannsakandinn beinir umræðunni að 

(Kvale og Brinkmann, 2009, bls. 3, 24; Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 143).  

Þá benda Kvale og Brinkmann (2009, bls. 87) einnig réttilega á að vandað 

eigindlegt rannsóknarviðtal skuli einkennast af innsæi rannsakanda og 

fróðleiksfýsn þar sem rannsakandi sækist eftir að öðlast dýpri skilning á 

sjónarhorni viðmælenda, frekar en ströngu regluverki (Helga Jónsdóttir, 

2003, bls. 144). 

Til þess að rannsakandi geti fengið sem mest út úr viðtalinu þarf hann að 

beita þeim aðferðum og spurningum sem hann telur henta best hverju 

sinni. Þó að strangt skipulag sé heftandi fyrir flæði viðtalsins beitir 

rannsakandi alltaf ákveðinni aðferðafræðilegri tækni, þar sem hann byrjar 

viðtalið á opinni spurningu sem gefur tóninn, það er, beinir umræðunni að 

viðfangsefninu strax í upphafi. Þær spurningar sem á eftir fylgja mótast af 

komandi umræðu með það að markmiði að gefa sem skýrasta sýn á viðhorf 

viðmælanda og geta jafnframt bætt við óvæntri vídd í rannsóknargögnin. 

Rannsakandinn þarf þó ávallt að vera samkvæmur rannsókninni og gæta að 

því að umræðan fjarlægist ekki upprunalegt viðfangsefni (Kvale og 

Brinkmann, 2009, bls. 25; Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 143; Bogdan og 

Biklen, 2006, bls. 79). 

3.4.2 Rýnihópar 

Rýnihópar (e. focus group) eru gjarnan notaðir við eigindlegar rannsóknir en 

í raun má líkja rýnihóp við hópviðtal þar sem hópurinn samanstendur af 

fólki sem hefur sameiginlegan áhuga á viðfangsefninu eða hefur svipuðum 

hagsmunum að gæta (Sóley S. Bender, 2003, bls. 300-301).  

Rýnihópar eru taldir henta vel þegar fanga á sjónarmið fleiri aðila í einu, 

sérstaklega ef erfitt hefur reynst að fá viðmælendur til að ræða viðfangs-
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efnið í einstaklingsviðtölum. Þannig geta þeir sem taka þátt í umræðunni 

ekki einungis brugðist við því sem rannsakandinn hefur til málanna að leggja 

heldur geta þátttakendurnir einnig haft hvetjandi áhrif á hvern annan rann-

sóknarinnar (Ary, Jacobs og Sorensen, 2010, bls. 381, 439; Lichtman, 2010, 

bls. 153; Bogdan og Biklen, 2006, bls. 68, 109).  

Í raun má framkvæma stjórnun rýnihóps á fjölbreyttan hátt en eins og 

Lichtman (2010, bls. 153-154) bendir á taldi rannsakandi líklegast að mest 

fengist út úr umræðunni ef gott flæði næðist á samræður þar sem 

rannsakandi hélt sig til hlés og gætti frekar að því að halda umræðunum á 

réttri braut. Ary, Jacobs og Sorensen (2010, bls. 441) benda einmitt á 

mikilvægi þess að rannsakandinn hleypi ekki eigin stefnu og skoðunum inn í 

umræðuna og ber sérstaklega að varast áhrif frá rannsakanda þegar fáir 

þátttakendur eru í rýnihópnum. Þá þarf rannsakandi jafnframt að forðast 

sterkar alhæfingar og ætti hann heldur að einblína á að gögnin gefi upp 

rétta mynd af skoðunum viðmælenda. Einn helsti kostur rýnihópa er tíma-

sparnaðurinn þar sem mikið magn upplýsinga getur fengist í einu viðtali við 

rýnihóp (Lichtman, 2010, bls. 154; Bogdan og Biklen, 2006, bls. 62). 

3.4.3 Vettvangsathuganir 

Í eigindlegum rannsóknum, þegar rannsóknarefnið er skoðað í sínu eðlilega 

umhverfi og atburðir og samskipti skráð um leið og þau eiga sér stað, eru 

vettvangsathuganir gjarnan taldar hentugar til gagnasöfnunar. Framkvæmd 

vettvangsathugunar getur verið bæði verið formleg þar sem fyrirfram 

ákveðnir gátlistar eða eyðublöð eru höfð með á vettvang en einnig getur 

framkvæmdin, líkt og raunin var í þessari rannsókn, verið óformleg þar sem 

rannsakandi mætir á vettvang með óskrifað blað og skrifar síðan 

athugasemdir um það sem fyrir augu og eyru bar (Kristín Þórarinsdóttir og 

Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 354).  

Gerðar voru vettvangsathuganir á deildunum tveimur þar sem fylgst var 

með því hvernig unnið var með uppeldisfræðilegar skráningar í daglegu 

starfi. Tilgangurinn með vettvangsathugunum var að fylgjast með 

skráningum starfsfólksins og hvernig unnið var úr þeim með það að mark-

miði að öðlast skilning á athöfnum þeirra, samskiptum og sameiginlegri 

ígrundun. Vettvangsathuganirnar voru gerðar á tveggja vikna fresti í janúar 

og febrúar 2014, alls fjórum sinnum, frá kl. 10-14. Með því fékkst góð mynd 

af því hvernig skráningarnar voru nýttar í daglegu starfi sem og hvernig 

starfsfólkið vann úr þeim frá kl. 12:30 - 13:30, á meðan börnin sváfu. 
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3.4.4 Gagnagreining 

Með gagnagreiningunni var reynsla og viðhorf starfsfólksins skoðuð þar sem 

leitast var við að skilja hvaða áhrif skráningarnar höfðu haft á fagmennsku 

starfsfólksins. Öll viðtölin voru tekin upp á upptökutæki og þau afrituð 

orðrétt. Vettvangsathuganirnar voru færðar í tölvu en í gagnagreiningunni 

voru gögnin flokkuð og skilgreind í þemu líkt og hefð er fyrir í gagna-

greiningu eigindlegra rannsókna. Í fyrstu voru gögnin greind í viðtölunum, 

því næst rétt eftir að viðtölin voru tekin og loks eftir að viðtölin höfðu verið 

skrifuð upp nákvæmlega (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013, bls. 68). 

3.5 Trúverðugleiki, áreiðanleiki og réttmæti 

Þegar kemur að áreiðanleika rannsóknarinnar var þess gætt að rannsóknin 

beindist að því að svara rannsóknarspurningunum og gæfi lesanda góða 

mynd af aðstæðum með það að markmiði að hafa lærdómsgildi fyrir hið 

vaxandi fræðasamfélag innan leikskólafræðanna. Til þess að undirstrika 

trúverðugleika rannsóknarinnar var gagna aflað með fjölbreyttum hætti þar 

sem tekin voru viðtöl við það starfsfólk deildanna sem hafði tekið þátt í 

innleiðingu skráninganna, en með því að ræða bæði við leikskólakennara og 

leiðbeinendur, tryggðu rannsóknargögnin sjónarhorn allra þeirra er að 

ferlinu komu, sem gaf jafnframt góða heildarmynd af stöðunni í starfi 

deildanna tveggja er tóku þátt (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðs-

dóttir, 2013, bls. 217-218, 223). 

Einhverjum kann að þykja að uppeldisfræðilegar rannsóknir séu lítt 

marktækar þar sem ekki er stuðst við ákveðna staðla eða mælitæki heldur 

leitast þær frekar eftir þvi að gefa glögga mynd af stöðu mála hverju sinni. 

Fyrir um tveim áratugum fóru sjónir manna að beinast meira að getu barna 

og færni þeirra þar sem vísindamenn snéru rannsóknum sínum frekar að því 

að rannsaka með börnum í stað þess að framkvæma rannsóknir á börnum. 

Með þeim hætti er réttur barna til málfrelsis virtur og þau samþykkt sem 

gildir þegnar samfélagsins (Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 13-14). 

Hafa ber í huga að niðurstöður þessarar rannsóknar nýtast ekki til 

alhæfingar fyrir starf annarra leikskóla heldur er fyrst og fremst vonast til 

þess að þátttakendur rannsóknarinnar hafa notið góðs af og sjái hag sinn í 

því að ígrunda störf sín sem leið að aukinni fagmennsku en að auki eru 

bundnar vonir við það að niðurstöðurnar gagnist mér og komandi lesendum 

rannsóknarinnar til eflingar á eigin fagmennsku. 
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3.6 Siðferðileg atriði 

Í rannsókn sem þessari, sem byggir á viðhorfum og tilfinningum ákveðinna 

einstaklinga, er lögð áhersla á að uppfylla siðferðilegar kröfur og að 

framkvæmd hennar sé gerð með réttum hætti. Það felur í sér að virða 

viðhorf og ákvarðanir viðmælenda þar sem hagsmunir þeirra eru ávallt 

hafðir að leiðarljósi (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71-72). 

Til þess að stuðla að sem bestum gæðum rannsóknar þarf rannsakandi 

að taka hlutverk sitt alvarlega og vanda til verka að öllu leyti. Heiðarleiki skal 

vera ofarlega í huga rannsakanda vilji hann afla sér trúverðugra upplýsinga 

en góð rannsókn getur aðeins byggt á góðum gögnum. Við úrvinnslu rann-

sóknargagna er jafnframt mikilvægt að rannsakandi gefi lesendum rann-

sóknarinnar betri innsýn í hvað býr á bak við ályktanir og niðurstöður (Kvale 

og Brinkmann, 2009, bls. 73-74).  

Í þeirri rannsókn sem hér er greint frá átti rannsakandi frumkvæðið að 

því að innleiða skráningar og stýrði verkinu. Sú staðreynd að viðmælendur 

þekktu rannsakanda, viðhorf hans og áherslur gátu því mögulega haft áhrif 

á svör þeirra. Í eigindlegum rannsóknum er viðurkennt að rannsakandinn sé 

ekki hlutlaus með öllu þar sem hann velur sjónarhorn og aðferðir við 

rannsóknir sínar (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 149). Rannsakandi gerði sér 

grein fyrir þessu. Rannsakandi reyndi því að halda persónulegum viðhorfum 

utan við úrvinnslu og túlkun gagnanna og gætti þess að fara vel með það 

vald sem fylgdi stöðu hans. 

Algengt er að rætt sé um fjórar höfuðreglur siðfræðinnar sem mælt er 

með að rannsakandi fylgi eftir í gegnum vinnu sína við rannsóknarferlið. Sú 

fyrsta í röðinni nefnist sjálfræðisreglan en hún snýr að virðingu fyrir 

manneskjunni og sjálfræði hennar en þannig er álitið að manneskja hafi gildi 

í sjálfri sér sem setur öðrum jafnframt mörk um það hvernig koma megi 

fram við hana. Önnur reglan, skaðleysisreglan, fjallar um mikilvægi þess að 

rannsóknin feli ekki í sér ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur og að 

ávinningur þeirra réttlæti rannsóknina og samrýmist jafnframt hagsmunum 

þeirra er að rannsókninni koma. Þriðja reglan, velgjörðarreglan, kveður á 

um skylduna um að láta sem best af sér leiða og að til þess þurfi sem 

minnstu að fórna. Þá ber rannsakendum skylda til þess að gæta að því að 

rannsóknir þeirra séu líklegar til hagsbóta fyrir einstaka þátttakendur sem 

og öllu mannkyninu. Loks ber að nefna réttlætisregluna en samkvæmt henni 

þarf að gæta sanngirnis við val á þátttakendum, sér í lagi gagnvart þeim sem 

hafa veikari stöðu, líkt og gjarnan á við um minnihlutahópa. Þannig er 

mikilvægt að rannsakandi spyrji sig að því hver ávinningur þátttakendanna 

er af rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73-74). 
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Sem lið í undirbúningi rannsóknarvinnunnar var rannsóknin kynnt (fylgi-

skjal A) fyrir öllum þátttakendum ásamt leikskólastjóra sem í framhaldi gáfu 

upplýst samþykki með undirskrift sinni (fylgiskjal B) þar sem rannsakandi 

skrifaði undir yfirlýsingu, að þátttakendum viðstöddum, um fullan trúnað 

við meðferð gagnanna (fylgiskjal A). Þátttakendum var jafnframt gerð grein 

fyrir rétti sínum til þess að; hætta þátttöku ef þeir kysu það, óska eftir 

aðgangi að rannsóknargögnunum sem og að þeim yrði eytt að rannsókn 

lokinni. Auk þess var rannsóknin tilkynnt til persónuverndar þannig að rann-

sóknin yrði skrásett og niðurstöður hennar gætu nýst sem flestum. 

Þátttakendur komu fram undir dulnefni í rannsókninni til þess að koma í veg 

fyrir að hægt væri að rekja auðkenni þeirra. Með þessu móti var stuðlað að 

auknum áreiðanleika rannsóknarinnar, (Lichtman, 2010, bls. 225-226). 

Þegar unnið hefur verið úr gögnum rannsóknarinnar verða niðurstöður 

hennar kynntar fyrir þátttakendum. 

3.7 Samantekt 

Í kaflanum hér að ofan hefur verið greint frá aðferðafræðilegum grunni 

rannsóknarinnar sem var eigindleg tilviksrannsókn. Þá voru þátttakendur, 

sem var starfsfólk tveggja leikskóladeilda, kynntir en rannsakandi hafði áður 

unnið að verkefni á tilteknum deildum, er snéri að innleiðingu uppeldis-

fræðilegra skráninga í daglegu starfi. Rannsókn þessi fylgdi í kjölfar 

innleiðingarstarfsins þar sem áhrif nýupptekinna starfshátta á viðhorf starfs-

fólksins voru könnuð.  

Við gagnaöflun voru bæði notaðar vettvangsathuganir, hálfstöðluð 

einstaklingsviðtöl og rýnihópaviðtal en í gegnum allt ferlið var gætt að 

siðferðilegum atriðum sem fjallað er um í kaflanum. Eftir að hafa afritað 

viðtölin, voru gögnin flokkuð í þemu til þess að auðvelda frekari úrvinnslu 

þeirra.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar 

út frá þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Leitað var svara 

við því hvaða áhrif uppeldisfræðilegar skráningar hafi á fagmennsku í 

leikskólastarfi. Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á gögnum sem aflað var 

með vettvangsathugunum, rýnihópa- og einstaklingsviðtölum. Uppbygging 

kaflans mun því byggja á flokkum sem mótaðir voru út frá rannsóknar-

spurningunum og endar loks á samantekt á helstu niðurstöðum rann-

sóknarinnar. 

Í fyrsta kafla niðurstaðna verður gefin yfirsýn yfir það hvernig rann-
sóknargögnin gáfu til kynna áhrif skráninganna á fagmennsku starfsfólksins. 
Þá var jafnframt kannað hvaða þætti það lagði helst áherslu á með 
skráningum sínum og hvort skráningarnar hefðu haft áhrif á samstarf 
starfsfólksins. Þá var sjónum einnig beint að því hvaða áhrif skráningarnar 
höfðu á viðhorf og sýn starfsfólksins á leikskólastarfið, börn og nám þeirra. Í 
þriðja og síðasta hluta niðurstaðna voru síðan teknar saman helstu niður-
stöður varðandi áhrif skráninganna á sýn og viðhorf starfsfólksins til 
foreldrasamstarfs og hvernig starfsfólkið upplifði viðhorf foreldra til 
starfsins eftir að starf með skráningar var tekið upp.  

4.1 Áhrif skráninga á viðhorf og sýn á börn og leikskólastarf 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum er varða sýn og viðhorf starfs-

fólksins til barna og leikskólastarfs, eftir að starf með skráningar var tekið 

upp.  

Breytt sýn og viðhorf til barna 

Viðmælendur voru sammála um að skráningarnar hefðu breytt sýn þeirra og 

viðhorfi til barna. Fram kom að skráningarnar hefðu beint sjónum þeirra frá 

því sem börnin geta ekki yfir í það sem þau geta og hvernig vinna megi út 

frá styrkleikum barnanna. Þá þótti heldur ekki sanngjarnt að ákveða fyrir-

fram hvaða getu eða færni barnið hafi þar sem það sé stöðugt að bæta við 

sig þekkingu og færni út frá sínum forsendum. 

Skráningarnar leiddu til þess að starfsfólkið átti auðveldara með að 

kortleggja þarfir barnanna og átta sig betur á því hvað bjó að baki erfiðri 

hegðun þeirra. Í vettvangsathugunum kom fram að sýn starfsfólksins á það 

sem hafði áður flokkast undir erfiða hegðun hjá börnunum var nú frekar 
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álitið sem áhugi og styrkleiki barnsins sem mætti vinna áfram með. Þannig 

reyndi starfsfólkið frekar að setja sig í stöðu barnsins og lesa betur í 

samskipti þess og líðan. Þóra taldi sig vera þolinmóðari gagnvart börnunum 

og var farin að átta sig betur á hvers þau eru megnug.  Hún ræddi jafnframt 

um að hún legði meiri áherslu á að lesa í samskipti barnanna og það hefði 

komið henni á óvart hversu fær þau gætu verið í að útkljá sín mál sjálf og 

sagðist „gefa þeim þetta smá svigrúm sem maður kannski var ekki að gefa“. 

Í viðtölunum kom fram að starfsfólkið sæi börnin í nýju ljósi þar sem geta 

þeirra og færni var meiri en starfsfólkið hafði áður gert sér grein fyrir. Rætt 

var um tilfinningaþroska barna og kom það starfsfólkinu á óvart hversu læs 

börnin voru á tilfinningar og líðan hvers annars. Starfsfólkið hafði þannig 

ekki gert sér grein fyrir getu barna til að setja sig í spor annarra og taldi 

starfsfólkið þetta hafa mikil áhrif á sýn þeirra á getu barna og réttindi þeirra. 

Dóra hafði þetta að segja: 

Maður horfir heldur ekki á þau eins og svona lítil börn lengur 

heldur finnst mér þau frekar bara svona litlar persónur 

[fullgildir þegnar samfélagsins] út af því þau hafa sinn... [...] þau 

hafa sinn vilja og þau hafa sinn... bara sýn á heiminum, þau 

hafa líka bara sín viðhorf og mér finnst það meira eftir að 

maður fer að gera þetta að skrá og svona, að maður fer meira 

að líta þau sem litlar persónur, þau hafa miklu meira að segja 

[heldur en hún hafði áttað sig á áður]. 

Að auki taldi starfsfólkið skráningarnar gagnast þeim við að meta umhverfið 

út frá stöðu barnanna þar sem oft á tíðum hafi aðgengi barnanna að leikefni 

verið ansi takmarkað. Starfsfólkið taldi þetta vinna gegn sjálfræði barnanna 

og í raun vanmeta stöðu þeirra og styrk. Starfsfólkið fann þannig að 

skráningarnar höfðu fært þeim upplýsingar sem nýttust til að aðlaga 

umhverfið frekar að þörfum barnanna og stuðla að auknu sjálfstæði þeirra. 

Þá var samhjálp barna talin mikilvægur þáttur fyrir þroska þeirra og í raun 

leið til þess að styrkja stöðu þeirra barna sem þurftu sérstaklega á því að 

halda.  

Þegar rætt var um áhrif umhverfisins á stöðu barna taldi Jóna að sýn á 

börn speglist í því hvernig umhverfi barnanna er skipulagt og tók sem dæmi:  

Ég meina við erum með börn hérna í fataherberginu hendandi 

húfunum sínum hérna upp í loftið... og þau eru skömmuð fyrir 

slæma umgengni [á við að fatnaður barnanna týnist og sé því 

ekki til staðar þegar þau þurfi á honum að halda] en hvernig í 
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veröldinni eiga þau að geta gengið frá? [þar sem hólfin fyrir 

fötin eru langt yfir hæð barnanna]. 

Þannig má því ætla að skráningarnar hafi gert starfsfólkið meðvitaðra um 

áhrif umhverfisins í leikskólanum og ekki síður það leikefni sem boðið er 

upp á.  

Þegar kom að stöðu barna gagnvart hinum fullorðnu kom fram að 

starfsfólkinu hætti til að taka fram fyrir hendurnar á börnunum, oftast 

ómeðvitað, til þess að koma í veg fyrir erfiðar aðstæður, sem starfsfólkið var 

þó sammála um að gætu verið barninu nauðsynlegar til þess að fá tækifæri 

til að læra frá eigin hendi. Skráningarnar höfðu þannigi vakið starfsfólkið til 

umhugsunar um hvernig það stundum beitti valdi sínu til að skilgreina 

athafnir barnanna. Vangaveltur Jónu eru dæmi um þetta.  

Hvar fær ímyndunarafl barnsins notið sín ef við ætlum alltaf að 

hafa þetta allt tilbúið? Og bara nei þú mátt ekki nota þetta 

svona, þetta er ekki þetta... þetta vald sem við höfum gagnvart 

börnum er óþolandi liggur við, nei þetta er ekki byssa þetta er 

gítar þegar þú [þ.e. barnið] er með einingakubb! Bíddu hvaða 

leyfi hefur þú [hinn fullorðni]... við til þess að taka þetta 

[ímyndunaraflið] af barninu? Út af því að þó að við vitum að 

byssur eru hættulegar, en þetta er samt ekki þeirra hugsun 

þegar þau eru að leika sér. 

Sýn starfsfólksins á rétt barna til þess að fá viðfangsefni við hæfi breyttist í 

kjölfar vinnu þeirra með skráningar en áður hafði starfsfólkið frekar tekið 

mið af aldri barnsins við val á viðfangsefni í stað þess að rýna betur í þarfir 

hvers og eins barns. Nefnt var dæmi um dreng sem var yngstur á deildinni. 

Erfitt hafði reynst að kveikja áhuga drengsins á púslum þegar koma átti á 

rólegri stund á deildinni í lok dags og virtist hann verða ergilegur á meðan 

hin börnin sátu og púsluðu. Eftir að hafa skráð hjá sér og fylgst með barninu 

sá starfsfólkið að drengurinn sótti í púslin hjá hinum börnunum sem voru 

töluvert erfiðari viðureignar en það sem honum hafði verið boðið. Í kjölfarið 

ákvað starfsfólkið að prófa að gefa honum álíka púsl og hin börnin höfðu 

fengið, sem voru töluvert þyngri en þau púsl sem eru talin hæfa hans aldri. 

Þar var lausnin komin, starfsfólkið hafði vanmetið getu hans og drengurinn 

þar af leiðandi ekki fengið neina ögrun við það að púsla einföld púsl, en 

hann hefur eftir þetta fengið mikinn áhuga á púslum. 



 

50 

Við vorum líka bara að sýna honum alltof lítið spennandi verk-

efni, þetta höfðaði ekki til hans, allt þetta dót sem við vorum 

að láta hann hafa, við héldum að hann væri svo mikið smábarn, 

en hann er það ekki... 

Fram kom að oft væri börnunum ekki gefinn nægur tími til að takast á við 

hlutina sjálf líkt og kom fram hjá Nínu: „Þau [börnin] eru alveg ótrúlega klár 

og maður verður að leyfa þeim að njóta sín“. Áður hafði Nína rætt um 

hraðann í starfi deildarinnar og hvernig henni fannst hún oft vera komin á 

yfirsnúning vegna annríkis. Hún taldi að stíft skipulag bitnaði gjarnan á 

samskiptum hennar við börnin og hefði neikvæð áhrif á sýn hennar til 

þeirra. Elma tók undir orð Nínu og taldi skráningarnar til dæmis hafa opnað 

augu sín fyrir því að gefa þeim börnum sem væru hlédræg aukin tækifæri til 

tjáningar eftir að hafa unnið með skráningar. 

Í vettvangsathugunum mátti sjá að börnin gátu sjaldan valið sér leikefni 

eða viðfangsefni þar sem aðgengi barnanna að leikefninu var ekki gott en 

Dóra nefndi einnig að hún hafi áður verið fljót að rétta börnunum leikföng 

og aðra hluti jafnvel þvert á það sem þau höfðu í huga, bara til þess að 

„drífa þetta af“. Núna lítur Dóra á sig sem aðstoð fyrir börnin, út frá þeirra 

forsendum. 

Með því að hlusta betur á börnin og samræður þeirra, líkt og gerst hafði í 

kjölfar skráninganna fann starfsfólkið að það greip síður inn í leik barnanna 

að óþörfu þar sem áhugavert þótti að skrá félagslegt samspil þeirra og 

hversu mikið það hafi kennt starfsfólkinu um félagsfærni barnanna. 

Sýn og viðhorf til náms barna 

Í gögnunum mátti greina áhrif skráninga á sýn og viðhorf starfsfólksins til 

náms barna og eftir hvaða leiðum það átti sér stað. Þá kom jafnframt fram 

að starfsfólkið áttaði sig nú betur á þeim námstækifærum sem hið daglega 

starf býður upp á og að stíft skipulag sé ekki nauðsynleg forsenda þess að 

nám barna fari fram, jafnvel síður en svo. Á báðum deildunum hefur 

könnunarleikurinn verið mikið notaður en starfsfólkið taldi skráningarnar 

hafa opnað augu þeirra fyrir því námi sem þar geti átt sér stað og var 

starfsfólkið farið að líta á könnunarleikinn sem eina af fjölmörgum 

námsleiðum barna. Nína vitnaði í ungan dreng sem hafði ekki getað talið 

upp litina þegar fylla átti út færnilista fyrir hann en stuttu síðar, í 

könnunarleik, hafði drengurinn talið upp alla litina á efniviðnum í leiknum. 

Starfsfólkið var sammála um að skráningarnar hefðu fært þeim nýja sýn á 

nám barna og eftir hvaða leiðum það ætti sér stað eða hvernig þekking 
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barnanna birtist. Í vettvangsathugunum mátti greina að starfsfólkið var 

orðið meðvitaðra um að nám barna ætti sér stað í félagslegu samhengi og 

því var tíðrætt um hvernig börnin lærðu af því að fylgjast með samskiptum 

hvers annars. 

Jóna taldi skráningarnar einnig nýtast vel til þess að undirstrika það nám 

sem fer fram inn á deildum fyrir yngri börn og geti leiðrétt það viðhorf sem 

hún hefur upplifað út á við um það að á yngri deildum fari lítið fyrir faglegu 

starfi og að lítið sé hægt að gera með svo ungum börnum. Hún taldi 

skráningarnar sýna vel það mikla rannsóknarnám sem á sér stað hjá börnum 

á þessum aldri en niðurstöður gáfu jafnframt til kynna að viðhorfsbreyting 

hafi átt sér stað hvað varðar sýn starfsfólksins á nám barna, þar sem fram 

kom að áður hafi starfsfólkið upplifað að dagurinn gengi fyrir sig út frá 

ákveðnu skipulagi þar sem hópastarf var sérstaklega nefnt. Í hópastarfinu 

voru verkefnin gjarnan tekin til fyrirfram og börnin höfðu lítið val og var í 

raun haldið við efnið. Eftir að Nína hóf vinnu sína með skráningarnar fannst 

henni skipulagið ekki stýra starfinu hennar lengur á þann hátt sem það gerði 

heldur leyfði hún áhugahvöt barnanna að ráða ferðinni. 

Í gögnunum kom þó fram að starfsfólkið taldi upprunaleg markmið 

starfsins ekki þurfa að víkja þó að skipulagið hafi breyst og voru allir 

sammála um að mikilvægt væri að vera meðvitaður um markmið sín með 

slíkum stundum, þar sem skipulagið væri frekar til að styðjast við þegar þess 

þyrfti. Starfsfólkið var sammála um að börnin lærðu mest ef þau fengju að 

fylgja áhugahvöt sinni og töldu að sýn þeirra á nám barna væri töluvert 

frábrugðin því sem áður var og hafði Nína þetta að segja: 

Þú veist það er ekki ég sem stjórna hvernig dagurinn fer heldur 

stjórna þau [börnin] því [...] maður er að reyna að leyfa þeim 

að þróa daginn. Ég kannski mæti í hópastarf með eitthvað 

svona skipulag, bara núna ætlum við að vera í markvissri mál-

örvun [...] en það endar kannski í því að við erum í speglinum 

að skoða okkur í framan. 

Starfsfólkið taldi skráningar hjálpa sér við að átta sig betur á því hvernig 

hægt væri að mæta betur þörfum hvers og eins barns og nefndi Íris í því 

sambandi eitt barn sem oft var sett í útivist vegna þess að starfsfólkið hafði 

ekki önnur úrræði við krefjandi hegðun þess. Þar sá Íris aukna möguleika í 

að nýta skráningarnar til þess að aðstoða starfsfólkið við að átta sig á 

hvernig vinna mætti markvissar með barnið í stað þess að ýta því stöðugt 

frá sér og útiloka þannig þátttöku þess í starfinu.  
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Í leikskólanum er ýmsum skráningum og verkum barnanna safnað í ferli-

möppur jafnt og þétt yfir leikskólagöngu barnsins. Samkvæmt því sem kom 

fram í viðtölunum virtist starfsfólkinu hætta til að leggja meiri áherslu á 

afurðina í stað ferlisins í starfinu með börnunum. Þar taldi Íris skráningarnar 

henta vel til að snúa þeirri þróun við og lagði áherslu á að efnið sem sett 

væri í möppuna væri komið beint frá barninu í stað fjöldaframleiddra verk-

efna sem legðu áherslu á afurðina í stað þess að sýna það nám sem var á 

bak við ferlið. 

Breytt sýn og viðhorf til leikskólastarfsins 

Fram kom að skráningarnar höfðu haft áhrif á viðhorf starfsfólksins til leik-

skólastarfsins. Starfsfólkið lagði nú aukna áherslu á að ígrunda og ræða eigið 

starf og starfshætti sem hafði jákvæð áhrif á viðhorf þeirra til starfsins og 

glæddi það nýju lífi dag hvern. 

Jónu var tíðrætt um áhrif skráninganna á sýn og viðhorf starfsfólksins til 

leikskólastarfsins, en hún upplifði að skráningarnar hefðu hreyft við því og 

að hún tæki eftir að starfsfólkið, sér í lagi leiðbeinendurnir, væru orðið sjálf-

stæðara og farið að fara eigin leiðir í starfinu. Það taldi Jóna að væri „liður í 

því að betrumbæta sig og þroskamerki“. Þá kom jafnframt fram að 

skráningarnar hefðu fengið Jónu til að horfa á starfið öðrum augum þar sem 

henni fannst hún vera farin að njóta starfsins meira „þú ert að njóta þess að 

fylgjast með og læra af þeim [börnunum]“. 

Fram kom að dagsskipulag hefði verið nokkuð stýrandi liður í starfinu og 

þó að það væri mikilvægt til að auka sjálfstæði starfsfólksins kom jafnframt 

fram að það gæti auðveldlega snúist upp í andhverfu sína. Í vettvangs-

athugunum mátti sjá að það skapaði óöryggi hjá leiðbeinendunum ef breyta 

þurfti út af dagsskipulaginu. Því fylgdi einnig oftar en ekki togstreita á meðal 

starfsfólksins ef einhverjir höfðu ekki unnið þau störf sem skipulagið sagði 

til um. Í rýnihópaviðtalinu höfðu leiðbeinendurnir einmitt orð á því að þeim 

hafi áður fundist dagarnir líða út frá föstu skipulagi og athöfnum daglegs 

lífs, á borð við matmálstíma, hvíld og salernisferðir. Eftir að hafa tekið upp 

skráningar fannst þeim starfið mun „innihaldsríkara, en áður var þetta bara 

svona rútína bara drífa af og svo var klukkan bara orðin fjögur og þá er ég 

bara farin heim“. Þess í stað höfðu skráningarnar fengið starfsfólkið til þess 

að staldra við og ígrunda starf deildarinnar nánar, út frá börnunum, sjálfum 

sér og samstarfsfólki sínu. Nína, Lára og Dóra, sem hafa mun styttri starfs-

reynslu heldur en Elma, töldu sig vera farnar að átta sig betur á starfinu og 

höfðu öðlast meira öryggi og töldu sig vita betur út á hvað starfið gengi. 
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Þannig fundu þær fyrir aukinni starfshæfni og áhuga fyrir því að bæta sig í 

starfinu.  

Þóra ræddi einnig um breytt viðhorf þar sem hún hafði unnið með 

skráningar áður en ekki á þann hátt sem hún gerir nú. Hún taldi starfs-

vettvanginn vissulega uppsprettu þekkingar en hafði ekki áður nýtt sér þær 

upplýsingar til umbóta í samvinnu með samstarfsfólki sínu á þann hátt sem 

þær gerðu nú. Hún varð jafnframt vör við viðhorfsbreytingu á meðal sam-

starfsfólks síns og fannst það vera farið að átta sig betur á eigin skyldum og 

að deildarstjórinn færi ekki einn með valdið á sinni deild. Þetta samræmist 

því sem fram kom meðan á vettvangsathugunum stóð þar sem orðræða 

starfsfólksins fór úr því að ræða hvað deildarstjórinn vildi að þær gerðu yfir í 

að rætt væri um hvað starfsmannahópurinn í heild sinni teldi henta hverju 

sinni. 

Skráningarnar höfðu þannig gefið starfsfólkinu tækifæri til að ígrunda 

eigin störf í auknum mæli. Í viðtali við Írisi komu fram skýr tengsl á milli 

skráninga og breyttrar sýnar til starfins, en hún taldi skráningar mikilvægan 

lið í því að gefa fólki færi á því að mynda sér skýrari sýn til eigin starfs-

kenningar og fagmennsku. Hún ræddi um að í þeim leikskólum þar sem 

starfið sé lítið sýnilegt þyki henni líklegra að minna fari fyrir faglegu starfi og 

vitnaði þá í fyrri vinnustað sinn þar sem meðalaldur starfsfólksins var hár og 

starfið einkenndist, að hennar mati, af einhverri þægindavinnu fremur en 

stöðugri þekkingarleit og þróun. Íris komst svo að orði um þetta: 

Starfið verður sýnilegra út á við [...] það eru fleiri sem sjá það, 

þú getur verið með leikskóla [...] það er ekkert sýnilegt, engin 

skráning, ekkert að gerast [...] það veit enginn hvað þau eru að 

gera þarna inni. Um leið og það er komin skráning þá verður 

þetta sýnilegra. 

Á meðal starfsfólksins kom fram að það taldi skráningarnar gera það 

meðvitaðra um þau áhrif sem starfshættir þeirra hefðu á börnin. Þó að oft 

hafi verið skráð áður, aðallega í formi ljósmynda, að þá voru þær skráningar 

ekki eins markvissar eða gerðar með ákveðið markmið í huga. Nína taldi að 

hún væri farin að líta á leikskólann sem vettvang lærdómssamfélags þar 

sem hún taldi að með því að staldra við og velta leik og starfi barnanna 

meira fyrir sér, gæti hún lært mun meira af börnunum og sagði í því 

samhengi:  

Maður er meiri áhorfandi núna, það hefur komið aðeins lengra 

út í það að maður stoppar, maður er ekki svo fljótur... og líka 
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bara að þegar maður er að tala við þau [þ.e. börnin], þá er 

maður ekki alltaf að stoppa þau af. 

Í gögnunum mátti jafnframt greina vangaveltur starfsfólksins varðandi það 

að rýna betur í tilgang starfsins og efasemdir um að hvort þessi hraði í 

starfinu væri nauðsynlegur og gagnlegur börnunum. Starfsfólkið taldi ekki 

svo og vildi meina að það beindi núna sjónum sínum frekar að því hvað það 

vildi fá út úr starfinu og ekki síður hver ávinningur barnanna væri. Þá þótti 

mikilvægt að vanda störf sín og miðla starfinu á þann hátt sem myndi skapa 

því aukna virðingu út í samfélagið. 

4.2 Áhrif skráninga á foreldrasamstarf 

Sýn og viðhorf starfsfólks til foreldrasamstarfs 

Skráningarnar höfðu jákvæð áhrif á foreldrasamstarfið þar sem starfsfólkinu 

fannst það standa betur að vígi þegar kom að upplýsingagjöf til foreldra og 

að þekking starfsfólksins og áhugi á börnunum hafi aukist í kjölfar skráninga. 

Að mati Jónu áttu skráningar mikilvægan þátt í foreldrasamstarfi sem gæfi 

starfsfólki færi á að miðla því sem fer fram í leikskólanum. Hún ræddi um 

trúverðugleika upplýsinga og nefnir að skráningarnar bæti við frásagnir 

sínar til foreldra og undirstrikuðu hvernig hlutirnir fóru fram. Hún sagði 

jafnframt: 

Líka bara svipbrigðin, þú átt þau ekki í orði [...] myndirnar segja 

miklu meira en allt en hægt er að segja... hvað þau [börnin] eru 

að gera og hvað þau eru að læra, þú sérð líka að það er kominn 

texti [við myndirnar] sem segir lengra og undirstrikar myndina, 

mér finnst það gott“. 

Það kom einnig fram að starfsfólkið áleit foreldrana sem tengiliði út í sam-

félagið þar sem upplifun þeirra af starfinu hefði áhrif á utanaðkomandi sýn 

til starfsins og því væri mikilvægt að gefa foreldrum tækifæri til þátttöku líkt 

og skráningarnar höfðu gert. Nína taldi skráningarnar einnig hafa gagnast 

sér sem foreldri þar sem hún fann að þær höfðu styrkt samstarf hennar við 

leikskólann og veitt henni betri innsýn í hvað börnin væru að fást við 

daglega. Þannig stuðluðu skráningarnar að nánara samstarfi milli heimilis og 

leikskóla. Út frá upplifun Nínu af foreldrasamstarfi mátti greina að eftir að 

starf með skráningar var tekið upp átti hún auðveldara með að ná til 

foreldra þar sem þeir hefðu fengið aukna innsýn í starfið og upplifði að 

foreldrar áttuðu sig betur á því sem færi fram í leikskólanum. Nína taldi 
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einnig að samskipti sín við foreldra hefðu eflst þar sem hún þekkti börnin 

betur en áður hún fór að nýta skráningar í starfinu. 

Nína taldi einnig mikilvægt að fræða foreldra betur um það nám sem á 

sér stað í leikskólanum og sagði skráningarnar kjörnar til þess að sýna betur 

ferlið á bak við nám barnanna. Þá vitnar hún í eigin upplifun sem foreldri og 

segir:  

Svona eins og áður en ég byrjaði að vinna hérna að hérna jú, 

jú... ég gerði mér svo sem grein fyrir því að börnin mín komu 

alveg býsna góð heim en maður samt pældi ekki í ferlinu í 

kringum það, hugsunin á bak við [...] maður bara lærði í leiðinni 

að maður var sjálfur að gera ýmislegt gott hérna en það var 

kannski ekki beint verið að spá í því hvað var að baki. 

Þá var jafnframt nefnt að skráningar hentuðu vel til þess að miðla til 

foreldra atferli barnsins í leikskólanum, samskiptum þess, áhugamálum og 

námi sem oft sýndi foreldrum nýja hlið á börnunum sínum. Talið var að 

börnin hegðuðu sér oft á annan hátt fyrir framan foreldra sína og að 

mikilvægt væri fyrir þá að fá rétta mynd af því hvernig barnið hagar sér og 

líður í leikskólanum. Skráningarnar höfðu því gefið starfsfólkinu nýja sýn á 

foreldrasamstarfið þar sem starfsfólkið sá aukin tækifæri til þess að rækta 

samstarfið og var meðvitaðra um ávinning þess.  

Þannig mætti ýta undir þátttöku foreldra sem oft á tíðum sýna annars 

lítinn áhuga á starfinu eins og Dóra nefndi: 

Eru þetta ekki þeirra börn? Og þeirra menntun? Eiga þau ekki 

að hafa meira að segja en þau gera? Mér finnst það! Ég er ekki 

foreldri en ef ég væri foreldri að þá vildi ég vita hvað er... allt 

að gerast og líka taka þátt í öllu. 

Þarna má greina skýra afstöðu Dóru til foreldrasamstarfs en hún telur jafn-

framt að skráningarnar gefi leikskólanum gott forskot á þá leikskóla sem 

nýta sér ekki skráningar, með tilliti til þátttöku foreldra í starfinu. Í þessu 

samhengi taldi starfsfólkið að það væri jafnframt í þeirra verkahring að 

skapa vettvang fyrir þátttöku foreldra þar sem foreldrar væru oft ragir við 

að taka frumkvæðið að slíku samstarfi. Þá efaðist starfsfólkið um að leik-

skólar væru almennt nógu duglegir að bjóða foreldra velkomna sem þátt-

takendur í starfinu. 
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Upplýsingaflæði til foreldra 

Fram kom að skráningarnar höfðu verið mikilvægar í samtölum og sam-

skiptum við foreldra og starfsfólkið taldi þær hafa styrkt stöðu sína og að 

það teldi að foreldrar upplifðu starfsfólkið upplýstara og áhugasamari um 

börnin vegna skráninganna. Þar sem skráningarnar hafi það að markmiði að 

varpa ljósi á jákvæða þætti og styrkleika barnsins þá dreifist sú jákvæðni 

gjarnan yfir í samræður starfsfólksins við foreldra en mikil áhersla var lögð á 

að eiga í jákvæðum og nánum samskiptum við þá. Jóna kom þó inn á mikil-

vægi þess að gæta hófsemi í fjölda mynda frá starfinu þannig að þær misstu 

ekki marks. Hún taldi starfsfólkið meðvitaðra um myndefnið núna og sagði: 

„gæðin á bak við eitt plagg [þ.e. mynd eða skráningu] er svo mikið“. 

Fram kom að foreldrum þótti gott að að fá upplýsingar um það sem væri 

verið að vinna með börnunum í leikskólanum þannig að hægt væri að ræða 

um það heima fyrir líka. Starfsfólkið taldi stöðu barnsins styrkjast fyrir vikið, 

ef það fengi einnig aðhald að viðfangsefninu heiman frá. Þá var jafnframt 

talið mikilvægt að þessi samskipti á milli leikskóla og heimilis væru gagn-

kvæm líkt og þegar börn hætta með bleyju og snuð. Gott upplýsingaflæði 

var álitið mikilvægt svo að foreldrar og starfsfólk gæti unnið í sameiningu að 

ákveðnum markmiðum. 

Eftir að starf með skráningar hafði verið innleitt nýtti starfsfólkið sér 

fjölbreyttari leiðir til þess að miðla upplýsingum til foreldra. Starfsfólkið 

taldi að foreldrafundir kæmu að miklu gagni og lögðu til að annað, af þeim 

tveim foreldraviðtölum sem eru í boði á hverju ári, yrðu í formi foreldra-

fundar, þar sem foreldrar einnar deildar fengju sameiginlega fræðslu um 

starf deildarinnar þar sem þeim væri jafnframt gefinn kostur á því að leggja 

sitt til málanna og þannig gefa kost á málefnalegri umræðu um starfið á 

milli starfsfólks og foreldra. Þetta hélt starfsfólkið að gæti haft mikil áhrif á 

viðhorf foreldra til starfsins. Dóru fannst einnig tilvalið að slíkir fundir yrðu 

undirbúnir með því að taka saman skráningar úr starfinu en hún áleit það 

góða leið til þess að upplýsa foreldra á beinan hátt um starfið.  

Starfsfólkinu var annt um að foreldrar væru ánægðir með starf leik-

skólans og töldu þá ánægju smitast yfir í líðan barnanna. Að lesa í þarfir 

foreldra og miðla upplýsingum til þeirra út frá þeirra þörfum voru þættir 

sem þóttu mikilvægir í samstarfi við foreldra en starfsfólkið hafði orð á því 

hversu mikilvægt það væri að hlúa að þeim fjölbreytta hóp sem foreldrarnir 

mynda. Nefnt var sem dæmi að aðgangur foreldra að tölvum væri misjafn 

og einnig að þeir foreldrar sem hafa til dæmis ekki tök á því að sækja börn 

sín í leikskólann sjálfir missi gjarnan af þeim upplýsingum sem gefnar væru í 

leikskólanum. Starfsfólkið var sammála um að skráningarnar byðu upp á 
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fjölbreyttar aðferðir við að miðla starfinu til foreldra þar sem allir ættu að 

finna eitthvað við sitt hæfi.  

Upplifun starfsfólks á viðhorfi foreldra til starfsins 

Fram kom að í kjölfar skráninganna taldi starfsfólkið foreldra átta sig betur á 

því starfi sem fer fram í leikskólanum. Þóra sagði frá því að hún hefði 

nýverið tekið upp myndbönd af starfinu og sett inn á heimasíðu leikskólans 

og hafði hún fengið jákvæð viðbrögð við því frá nokkrum foreldrum. 

Starfsfólkið hafði einnig orðið vitni að því að börn hafi teymt foreldra sína 

að myndaskráningum. Þannig taldi starfsfólkið að foreldrar hlytu fyrir vikið 

að átta sig betur á starfinu og jafnvel öðlast meiri skilning og virðingu fyrir 

leik og störfum barnsins í leikskólanum. Að þeirra mati sköpuðu 

skráningarnar því vettvang til umræðu um starfið, á milli barna, foreldra og 

starfsfólks. 

Það var áhugavert að hlusta á upplifun Elmu af viðhorfi foreldra til 

starfsins, þar sem hún hefur langa reynslu af starfinu. Hún hefur í gegnum 

tíðina upplifað frekar neikvætt viðhorf foreldra til starfsins og sagði að oft á 

tíðum virtust þeir hafa lítinn áhuga á því sem fram fer í leikskólanum. Hún 

taldi þó skráningarnar vekja foreldra af værum blundi og kveikja undir 

áhuga þeirra á starfinu. Þá hélt starfsfólkið því einnig fram að skráningarnar 

sýndu fram á náið samstarf starfsfólksins þar sem það í sameiningu vann úr 

skráningunum en það taldi starfsfólkið starfinu mjög til framdráttar. 

Þegar farið var yfir viðtölin í heild sinni mátti sjá að starfsfólkið upplifði 

mismikinn áhuga foreldra fyrir starfinu og fram kom það viðhorf að sumum 

virtist standa á sama og að þeirra tenging inn í leikskólann væri eingöngu í 

gegnum það að koma með barnið að morgni og sækja það í lok dags. Einnig 

taldi starfsfólkið að leikskólinn væri eingöngu álitinn gæsluúrræði á meðal 

einhverra foreldra og að þeir gerðu sér líklega ekki grein fyrir því námi sem 

ætti sér stað. Greina mátti vilja starfsfólksins til að snúa þeirri þróun við og 

efla ímynd leikskólastarfsins. 

4.3 Áhrif skráninga á fagmennsku í leikskólastarfi 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að innleiðing skráninga hafi haft 
áhrif á faglega umræðu á meðal starfsfólksins og stuðlað að markvissari 
starfsháttum. 

Í viðtölunum kom fram viðhorf starfsfólksins til eigin fagmennsku eftir að 
að skráningarnar voru innleiddar og var ljóst að í kjölfarið hafði starfsfólkið 
öðlast styrkari sýn á eigin fagmennsku. Samkvæmt gögnunum virtust leið-
beinendurnir átta sig betur á hlutverki sínu í starfinu og má því álykta að 
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starfshættir leiðbeinendanna hafi orðið markvissari eftir að starf með 
skráningar var tekið upp. Leikskólakennararnir höfðu jafnframt orðið varir 
við þessa breytingu á meðal leiðbeinendanna og töldu skráningarnar hafa 
kveikt á faglegri ígrundun og umræðu innan starfsmannahópsins. 
Leikskólakennararnir áttu því í kjölfarið auðveldar með að miðla faglegri 
þekkingu sinni til leiðbeinendanna. 

Fram kom að starfsfólkið hafði sérstaklega beint skráningum sínum að 
samskiptum sínum við börnin og að það hafi áttað sig betur á því hversu 
mikilvægur þáttur samskiptin eru í faglegum starfsháttum. Skráningarnar 
voru taldar hentugar til þess að fanga atburðarás samskiptanna en ekki 
síður til þess að sýna fram á að uppbyggjandi samskipti gætu átt sér stað í 
nánast hvaða aðstæðum sem er, hvort sem heldur við matarborðið, í fata-
herberginu eða inn á baðherberginu.  

Gögnin sýndu að starfsfólkið hafi kynnt sér skráningar hjá hverju öðru og 
lært af störfum hinna og þannig eflt faglega starfshætti og í raun lærdóms-
samfélag leikskólans. Í innleiðingarferlinu ákvað starfsfólkið að skrá niður 
hjá sér hvað þeim þætti jákvætt og til fyrirmyndar í starfsháttum hvers 
annars og hafði einn leiðbeinendanna þetta um það að segja: „Það er nota-
legt að vita það að maður sé góður í einhverju og það hefur gefið mér aukið 
sjálfstraust í starfinu“ (vettvangsathugun 12. febrúar 2014). Þannig má segja 
að skráningarnar hafi haft jákvæð og mótandi áhrif á sýn starfsfólksins á 
eigin fagmennsku og þróun starfsins. 

Á meðal leikskólakennaranna mátti greina áhrif skráninga á fagmennsku 
þeirra, þar sem fram kom að skráningarnar hefðu opnað þeim leið að 
faglegri umræðu. Íris, deildarstjóri, taldi að skráningarnar hefðu „vakið hana 
til lífs á ný“ en þar á hún við að eftir 22 ára starf sem leikskólakennari hafi 
verið þarft að hreyfa við fagmennsku hennar. Fram kom að skráningarnar 
höfðu mótandi áhrif á starfshætti leikskólakennaranna og kveiktu löngun 
hjá þeim til að sækja sér frekari þekkingar og menntunar. 

Í viðtölunum kom oftar en ekki fram að starfsfólkið sá mikla möguleika 

með skráningum til þróunar á eigin starfsháttum. Þannig öðlaðist starfs-

fólkið aukna þekkingu og hvöt til að efla starfshæfni sína í gegnum þær 

upplýsingarnar sem skráningarnar færðu þeim. Í frásögn Jónu, leikskóla-

kennara, kom fram að hún taldi sig sífellt leita að aukinni þekkingu, einnig 

áður en skráningar voru teknar upp, en hún taldi skráningarnar þó gott 

verkfæri til þess að viðhalda áhuganum í þekkingarleit sinni og sagði: 

Ég hætti örugglega að vinna í leikskóla þegar mér finnst ég ekki 

vera að læra eitthvað nýtt, en ég er alltaf að læra eitthvað nýtt, 
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og þar af leiðandi er þetta starf [þ.e. skráningarstarfið] líka 

svona spennandi. 

Þá kom einnig fram að Dóra taldi skráningarnar hafa fengið sig til að staldra 

við og ígrunda frekar það sem bjó að baki starfsháttum hennar. Hún var 

jafnframt sannfærð um að hún væri farin að vinna starfið á annan hátt en í 

upphafi þar sem hún tók núna eftir stöðugri þróun á starfsháttum sínum. 

Já svona gerði ég fyrir kannski mánuði og þá fer ég að hugsa, 

kannski get ég gert þetta betur? Mér finnst ég alltaf hugsa svo-

leiðis núna en gerði það ekki áður. 

Elma, tók undir þetta og taldi skráningarnar ekki síður snúa að því að skoða 

eigin starfshætti og ræddi um nauðsyn þess að „grandskoða sjálfan sig“. 

Hún tók sem dæmi að í könnunarleiknum væru skráningar hennar leið til að 

efla eigin fagmennsku: 

Á meðan þau [börnin] eru að leika sér þá get ég svolítið alveg 

fylgst með hvað þau eru... hvernig leikurinn þróast og hvernig 

þeirra samskipti eru á milli hvers annars, þetta er mjög gott 

tækifæri [til þess að efla eigin fagmennsku á hún hér við]. 

Út frá þessu er hægt að greina að að Elma nýtti sér skráningar á leik 

barnanna til þess að öðlast betri þekkingu á börnunum og til þróunar á eigin 

starfsháttum. Þóru, deildarstjóra, fannst einnig að skráningarnar hefðu 

beint sjónum hennar að þörfum einstakra barna, í stað þess að horfa alltaf 

til hópsins í heild líkt og hún hafi gert áður. Þannig voru starfshættirnir 

lagaðir betur að hagsmunum og vellíðan barnanna.  

Það má því álykta að innleiðing skráninga hafi haft mikil áhrif á 

fagmennsku í starfi deildanna tveggja þar sem skráningarnar færðu 

starfsfólkinu nýja sýn á börnin, nám þeirra, getu og áhugasvið. Úrvinnsla 

skráninganna hafði jafnframt jákvæð áhrif á samstarf starfsfólksins og hvatti 

það til þess að þróa starfshætti sína í sameiningu.  

4.4 Samantekt 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla eiga börn, foreldrar og starfsfólk að vera 

virkir þátttakendur í þróun leikskólastarfs. Til þess að meta starfið er 

nauðsynlegt að safna upplýsingum um leik og störf barna þannig að hægt sé 

að styðja við nám þeirra og velferð. Þannig má styrkja þekkingu fullorðinna 

á námi og þroska barna og gefa góða mynd af áhuga, þekkingu og hæfni 



 

60 

þeirra. Í sameiningu geta börn og fullorðnir nýtt þessar upplýsingar til 

þróunar á leikskólastarfinu þar sem leikskólakennarinn er leiðandi sam-

verkamaður sem miðlar af þekkingu sinni. 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að skráningar í leikskólastarfi 

geti stuðlað að aukinni fagmennsku. Fram kom að skráningarnar höfðu 

greinileg áhrif á fagmennsku í leikskólastarfinu þar sem fagleg ígrundun og 

samræður höfðu aukist við yfirferð skráninganna. Starfsfólk með styttri 

starfsreynslu taldi sig hafa betri þekkingu á hlutverki sínu og var orðið 

meðvitað um eigin fagmennsku. Þeir sem höfðu lengri starfsreynslu töldu 

að skráningarnar hefðu ýtt við fagmennsku sinni og vakið áhuga þeirra á að 

ná betri árangri í starfi og löngun til að bæta við sig þekkingu. 

Þó að mikill samhljómur hafi einkennt niðurstöðurnar var misjafnt hvaða 

þætti starfsfólkið lagði helst áherslu á tengt skráningunum. Þeir sem voru 

með styttri starfsreynslu virtust leggja meiri áherslu á að nýta skráningarnar 

til umbóta á starfinu, sér í lagi með tilliti til samvinnu en hjá þeim reyndari 

komu frekar fram áherslur á þætti tengda börnunum og samskiptum þeirra, 

þar sem þær leituðust við að kynnast einstökum börnum frekar. Þá höfðu 

sjónir starfsfólksins einnig beinst að samstarfinu þar sem aukin tækifæri 

höfðu skapast til umræðna um starfshætti og nám barnanna sem hafði 

jákvæð áhrif á samstarfið. Starfsfólkið var orðið meira samstíga í vinnu-

brögðum og hafði öðlast aukið sjálfstraust í starfinu. Þá kom einnig fram að 

viðhorf og sýn starfsfólksins til barna hafði tekið nokkrum breytingum. Í 

kjölfar skráninganna hafði áherslan færst yfir á að líta til styrkleika barnanna 

og hvernig hægt væri að byggja á þeim til að stuðla að frekara námi og 

færni.  

Starfsfólkinu var jafnframt tíðrætt um ólíka valdastöðu barna og fullorð-

inna og hvernig það gæti haft áhrif á og stundum heft nám barnanna. 

Viðhorfsbreyting starfsfólksins hafði kveikt undir þessum vangaveltum þar 

sem virðing þeirra gagnvart stöðu barnanna varð meiri eftir því sem 

skráningarvinnan þróaðist. Þá hafði það komið leiðbeinendunum á óvart að 

börnin voru mun getumeiri en þeir höfðu áður talið. Þannig höfðu skráning-

arnar gefið þeim frekari innsýn í styrkleika og getu barnanna sem þeir höfðu 

ekki hugleitt áður á þennan hátt. 

Þannig stuðluðu skráningarnar að því að starfsfólkið nálgaðist sjónarmið 

barnanna og tók mið af þeim við skipulag námsumhverfisins. Það kom 

starfsfólkinu á óvart hversu hamlandi umhverfið gat verið fyrir sjálfstæði 

barnanna og að aðgengi þeirra að leikefni. Sem lið í umbótum höfðu upp-

lýsingarnar frá skráningunum verið nýttar og umhverfið verið lagað frekar 

að þörfum barnanna. Þannig taldi starfsfólkið að umhverfið byði nú upp á 
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aukin námstækifæri en viðhorf og sýn starfsfólksins gagnvart námi 

barnanna hafði einnig tekið töluverðum breytingum. Starfsfólkið taldi að 

skráningarnar hefðu veitt þeim aukna innsýn og þekkingu á ólíkum 

námsleiðum barna og fram kom að starfsfólkið taldi stíft skipulag ekki 

lengur nauðsynlega forsendu náms. Starfsfólkið greindi frá því að skráning-

arnar hefðu fært þeim nýja sýn á leikskólastarf og að dagsskipulagið væri 

ekki lengur eingöngu í þeirra höndum þar sem börnin fengju nú meira um 

það ráðið.  

Þannig taldi starfsfólkið að skráningar hefðu aukið á starfsánægju sína og 

gert starfið „innihaldsríkara“ og brotið upp tilbreytingarsnauða daga sem 

beindust fremur að því að fylgja skipulaginu og sinna þeim skyldum sem það 

kvað á um. Niðurstöðurnar gefa því til kynna að skráningarnar hafi haft 

jákvæð áhrif á þróun lærdómssamfélag leikskólans. Sameiginleg ígrundun á 

starfinu, þar sem starfsfólk miðlaði af eigin þekkingu og reynslu, stuðlaði að 

bættum starfsháttum og áhuga á að bæta við sig þekkingu um nám barna 

og leikskólastarf. Einnig taldi starfsfólkið sig hafa öðlast nýja sýn á hvernig 

samstarf barna og fullorðinna gat leitt af sér nýja þekkingu og styrkt þannig 

fagmennsku þeirra.  

Áhrif skráninga á foreldrasamstarf voru jafnframt áhugaverð þar sem 

starfsfólkið taldi sig hafa öðlast betri þekkingu á börnunum. Skráningarnar 

nýttust þeim þannig til að upplýsa foreldra um nám barna sinna og því mátti 

greina aukið samstarf á milli heimilis og leikskóla eftir að starf með 

skráningar var tekið upp. Samhliða því upplifði starfsfólkið jákvæðara við-

horf foreldra til starfsins þar sem þeir hefðu nú meiri innsýn í það sem 

börnin voru að fást við í leikskólanum. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og þær 

settar í fræðilegt samhengi með það að markmiði að öðlast betri skilning á 

því hvaða áhrif það að taka upp skráningar hafði á fagmennsku þátttakenda. 

Tilgangurinn með rannsókninni var að fá innsýn í hvaða áhrif uppeldisfræði-

legar skráningar höfðu á fagmennsku í leikskólastarfi. 

Eins og áður hefur verið vikið að eru margir þættir sem höfðu áhrif á 

fagmennsku í leikskólastarfi en meðal þeirra þátta eru sýn á börn, nám 

þeirra og leikskólastarf (Jóhanna Einarsdóttir, 2008a, bls. 22-24). Niður-

stöður þessarar rannsóknar benda til að skráningar, þar sem sjónum er 

beint að eigin fagmennsku, sýn og viðhorfi til barna og foreldrasamstarfs, 

geti einnig verið einn af þeim þáttum. 

Ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar yfir á aðrar 

aðstæður en hægt er að draga af þeim ályktanir um að innleiðing skráninga 

í daglegt starf hafi eflt fagmennsku starfsfólksins og haft áhrif á sýn þess til 

barna og starfs í leikskóla. Í niðurstöðunum kom fram að skráningarnar hafi 

leitt til þróunar á fagmennsku starfsfólksins og fengið það til að velta því 

fyrir sér á hvaða sviðum og hvernig það gæti bætt störf sín. Það bendir til 

þess að starfsfólkið hugsi um eigin störf á annan hátt og eigi auðveldara 

með að tileinka sér nýja þekkingu og færni með það að markmiði að þróa 

sig í starfi (Kvistad og Søbstad, 2005, bls. 116). Einnig kom fram að 

skráningarnar höfðu fengið starfsfólkið til að endurskoða sýn sína á börn og 

sjónarmið þeirra, nám þeirra og lærdómssamfélagið í leikskólanum. 

5.1 Innleiðing nýrra starfshátta 

Í upphafi innleiðingarferlisins hafði starfsfólkið verið óöruggt varðandi það 

hvað þótti hæft skráningarefni og bar nokkuð á því að starfsfólkinu fannst 

að skráningin þyrfti að fara fram í skipulögðum stundum sem væru eins-

konar merki um gæði í starfinu. Þá upplifði starfsfólkið jafnframt tímaskort 

og fann sér ekki alltaf tíma til þess að sinna skráningunum. Í ljósi þess að 

starfsfólkið hafði ólíka þekkingu og bakgrunn var það einnig misjafnt hversu 

fljótt það náði að tileinka sér hina nýju starfshætti (Kinney og Wharton, 

2008, bls. 67). 

Smám saman fór þó að bera á auknum skilningi á því hversu mikið nám 

geti átt sér stað í frjálsum leik og daglegum athöfnum og á sama tíma var 
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eins og að starfsfólkið áttaði sig betur á hversu mikill hraði gat fylgt starfinu. 

Það leiddi til þess að áherslan var lögð á að hægja á starfinu og gefa 

börnunum aukið svigrúm sem létti á kröfunum um þétt skipulag og 

nákvæmar tímasetningar í starfinu. Þannig voru aðstæðurnar lagaðar að 

þörfum barnanna þar sem velferð þeirra var höfð að leiðarljósi (Bryndís 

Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012, bls. 107-108). 

5.2 Sýn og upplifun af eigin fagmennsku 

Skráningarnar gáfu starfsfólkinu tækifæri til þess að efla faglega umræðu í 

daglegu starfi og þannig varð það meðvitaðra um eigin fagmennsku þar sem 

skráningarnar nýttust þeim til sameiginlegar þekkingarmótunar í starfinu. 

Með sameiginlegri yfirferð getur starfsfólk þannig fengið allt aðra sýn á 

ákveðnar aðstæður með því að skeyta sjónarhorni samstarfsfólksins saman 

með eigin upplifun (Rinaldi, 2006, bls. 63-64).  

Skráningarnar vöktu starfsfólkið til umhugsunar um hvernig nýta mætti 

þær upplýsingarnar sem skráðar voru og úrvinnslu þeirra til umbóta á eigin 

störfum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, bls. 33). Með aukinni þekkingu og 

skilningi á áhugamálum barna, hæfileikum þeirra og hæfni öðlaðist starfs-

fólkið jafnframt dýpri innsýn í hvað og hvernig börnin læra í leikskólanum. 

Með aukinni þekkingu frá skráningunum fann starfsfólkið fyrir áhuga á því 

að sækja sér frekari þekkingu og menntun (Kinney og Wharton, 2008, bls. 

61). 

Samkvæmt Bae (1996, bls. 166, 180-181) er mikilvægt að vinna með 

barnahópinn í heild og stuðla að jákvæðri upplifun barna af sameiginlegri 

þekkingarleit. Á sama tíma þarf starfsfólk leikskóla jafnframt að huga að 

einstaklingnum og þörfum hans en átök um þessi andstæðu sjónarhorn 

komu fram á meðal viðmælenda. Fyrir innleiðingu skráninganna hafði 

starfsfólkið frekar einblínt á barnahópinn í heild sinni en eftir að hafa unnið 

með skráningar var lögð meiri áhersla á einstaklingsbundnar þarfir 

barnanna. Þetta sýnir að það er hvorki hægt að vinna eingöngu með hópinn 

né einstaklinginn þar sem finna þarf jafnvægi á milli þessara þátta í 

leikskólastarfi. 

5.3 Sýn starfsfólksins á börnin 

Við yfirferð skráninga fann starfsfólkið fyrir breyttri sýn á börnin en með því 

gafst starfsfólkinu tækifæri til þess að rýna í samskipti sín við börnin og gefa 

þeim meira rými í erli dagsins (Kinney og Wharton, 2008, bls. 62). Starfs-

fólkið var sammála um að í kjölfar skráninganna fylgdist það með börnunum 

á annan hátt og rýndi í aðstæður í starfinu sem það hafði ekki áður veitt 
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eftirtekt. Þannig gáfust tækifæri til að fara yfir liðna atburði, ígrunda þá, 

móta kenningar og tilgátur sem gátu leitt af sér enn frekari vangaveltur og 

lærdóm. Þannig kynnist starfsfólkið börnunum betur og mótaði skoðun sína 

á þeim (Dahlberg, Moss og Pence, 2007, bls. 43; Taguchi, 1999, bls. 56). 

Breytt sýn starfsfólksins birtist meðal annars í aukinni virðingu og 

þolinmæði fyrir þátttöku barnanna í starfinu, orðræða starfsfólksins varð 

jákvæðari þar sem frekar var rætt um styrkleika barnanna heldur en það 

sem þau gátu ekki eða gerðu ekki, líkt og áður hafði borið á. Starfsfólkið 

taldi börnin færari heldur en það hafði áður gert sér grein fyrir og mátti 

greina áhrif þess á sýn þeirra til barnanna. Þetta er í samræmi við fyrri 

rannsóknir þar sem að skráningar höfðu áhrif á sýn starfsfólks leikskóla á 

börn þar sem starfsfólkið telur sig kynnast börnunum betur og öðlast dýpri 

skilning á hegðun þeirra og samskiptum (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín 

Karlsdóttir, 2012, bls 113). Með aukinni áherslu á rétt barna höfðu sjónir 

starfsfólksins beinst frá fyrri viðhorfum yfir í að horfa á einstaklinginn og 

það sem hann hefur fram að færa. Þannig voru börnin álitin gildir þegnar 

samfélagsins í leikskólanum þar sem sjónarmið þeirra voru virt og nýtt til 

uppbyggingar á leikskólasamfélaginu (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2012, bls. 

76-78; Woodhead, 2008, bls. 163). 

Starfsfólkið hafði í auknum mæli beint sjónum sínum að styrkleikum 

barnanna og beindist umræðan meira að því hvernig hægt væri að styðja 

við frekara nám barnanna sem og til þróunar á starfi deildanna. Sýn á börn 

byggist að miklu leyti á þekkingu á getu og hæfni barna sem svo hefur áhrif 

á stöðu þeirra i samfélaginu. Með því að viðurkenna þá hæfni sem barnið 

hefur og líta á það sem auð fyrir samfélagið gat starfsfólkið nýtt sjónarmið 

þess til þróunar á samfélaginu í leikskólanum og þeirra gilda sem það 

stendur fyrir (Rinaldi, 2006, bls. 83). 

5.3.1 Sjónarmið barna 

Við innleiðingu skráninganna hafði starfsfólkið öðlast aukna þolinmæði 

gagnvart börnunum en aukin áhersla var lögð á að hlusta á börnin og þarfir 

þeirra. Við slíka hlustun fær tjáning barnanna aukna þýðingu um leið og 

starfsfólkið mátar eigin sjónarmið við sjónarmið barnanna og lyftir þeirra 

sýn á hærra plan. Þannig var jafnframt stuðlað að því að börnin upplifðu að 

þeirra framlag væri tekið alvarlega og skipti máli (Dahlberg, Moss og Pence, 

2007, bls. 49; Rinaldi, 2006, bls. 65). 

Starfsfólkið hafði orðið sér meðvitaðra um að lesa í líkamstjáningu 

barnanna en þar sem börnin á deildunum voru eins til þriggja ára gömul 

höfðu þau mismikinn orðaforða og þurftu því frekar að reiða sig á óyrta 
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tjáningu. Þetta fellur vel að markmiðum sem hugmyndafræði Reggio Emilia 

leggur upp með skráningum, varðandi hlustun og mikilvægi þess að gera 

nám barna sýnilegt (Rinaldi, 2006, bls. 68). Börnunum gafst í kjölfarið færi á 

því að hafa meiri áhrif á starf leikskólans með því að gefa til kynna sýn sína á 

starfið í leikskólanum, þrátt fyrir að vera ekki komin með gott vald á mæltu 

máli (Kvistad og Søbstad, 2005, bls. 60). Því má álykta að viðhorf starfs-

fólksins til barnanna hafi tekið breytingum þar sem viðhorf þeirra til 

barnanna birtist í framkomu starfsfólksins til barnanna og hvernig hlustað 

var á þau og sjónarmið þeirra (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008, bls. 49-50). 

Liður í því að viðurkenna getu og hæfni barna er að hlusta á og virða 

sjónarmið þeirra, bjóða þeim með í ákvarðanatöku og þekkingarmótun, allt 

frá unga aldri og stuðla þannig að jafnrétti í starfsháttum leikskólans. Í 

rýnihópaviðtalinu kom upp umræða um mikilvægi þess að viðurkenna rétt 

barna og hvað þau hafa til málanna að leggja. Þar mátti jafnframt greina 

viðhorfsbreytingu gagnvart stöðu barnanna þar sem þau voru ekki lengur 

álitin verðandi fullorðnir og að starf leikskólans væri ekki eingöngu einhvers-

konar undirbúningur fyrir framtíðina. Slíkt viðmót leiðir til þess að börn séu 

frekar álitin gildir þáttakendur heima við, í leikskólanum og einnig út í hinu 

stærra samfélagi (Dahlberg, Moss og Pence, 2007, bls. 50; Rinaldi, 2006, bls. 

13). 

Út frá gögnunum mátti sjá að starfsfólkið hafði átt það til að útvega 

börnunum leikefni, óháð áhuga þeirra eða færni. Í stað þess að virða rétt 

barnanna til þátttöku og leyfa þeim sjálfum að velja sér viðfangsefni. Þannig 

var réttur barnanna til eigin ákvarðanatöku tekinn af þeim og ályktað sem 

svo að þau hafi ekki getu til þess að velja sjálf. Það er því á ábyrgð hinna 

fullorðnu að hlusta á börnin og gæta að því að taka ekki kenningar, tilgátur, 

drauma og hugarburð barnanna frá þeim. Þá barst það einnig í tal að oft 

væri mikill erill og hraði í starfinu sem leiddi stundum til þess að starfsfólkið 

tæki fram fyrir hendurnar á börnunum í fljótfærni eða ómeðvitað vegna 

tímaskorts. 

Því skal heldur miða að því að sjónarmið barna og fullorðinna séu jafn-

væg og börnum kennt að taka þátt í að skapa menningu fyrir jafnrétti þar 

sem framlag hins fullorðna getur verið liður í sameiginlegri lausnaleit og 

þekkingarsköpun (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012, bls. 

101-102; Dahlberg, Moss og Pence 2007, bls. 52; Taguchi, 1999, bls. 18-19). 

Greina mátti á meðal þeirra sem höfðu styttri starfsreynslu að þeir hafi 

áður talið nauðsynlegt að skipuleggja aðstæðurnar eða umhverfið þannig að 

börnin ættu sem auðveldast með að takast á við verkefnin, eða eins og hinir 

fullorðnu vildu að barnið leysti þau. Eftir að hafa unnið með skráningar og 
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rýnt dýpra í störf barnanna varð breyting á viðhorfi starfsfólksins þar sem 

fram kom að nú væru sjónarmið barnanna stýrandi afl í starfinu. Þetta var 

töluverð breyting frá því sem áður var en þá hélt starfsfólkið gjarnan í þá 

ímynd að matreiða þyrfti verkefnin á áhugaverðan hátt fyrir börnin svo þau 

myndu vilja takast á við þau. Þess í stað þess var farið að bjóða upp á verk-

efni út frá áhugasviði barnanna og nýta þeirra eigin drifkraft í þekkingar-

leitinni (Taguchi, 1999, bls. 30-31). 

Við yfirferð skráninganna höfðu sjónir starfsfólksins beinst meira að getu 

barnanna þar sem starfsfólkið hafði áður átt það til að vanmeta getu þeirra 

og jafnvel ekki áttað sig á samhenginu á milli þess og vanlíðan á meðal 

barnanna. Þannig getur ójöfn valdastaða barna og fullorðinna haft mikil 

áhrif á nám barna þar sem hinn fullorðni stýrir barninu á ákveðna braut út 

frá eigin reynsluheim. Við það fer barnið á mis við sjálfsprottið nám og þá 

upplifun sem því fylgir og getur misst löngun til áframhaldandi náms. Þetta 

getur jafnframt leitt til þess að barnið afli sér ekki nýrrar þekkingar án 

aðstoðar frá fullorðnum. (Bae, 1996, bls. 147). 

5.3.2 Nám barna 

Skráningar gáfu starfsfólkinu betri innsýn inn í nám og leik barna og gerðu 

ferlið á bak við það gagnsætt. Þannig gafst starfsfólkinu tækifæri til þess að 

átta sig á hinum fjölbreyttu námsleiðum barna með því að rifja upp 

atburðina við yfirferð skráninganna. Þá kom jafnframt fram að ein skráning 

gæti haft mikið upplýsingagildi í sér og að þær ættu frekar að snúast um 

gæði heldur en um magn. Þannig verður ferlið við úrvinnslu skráninganna 

leið að faglegri og menntandi vegferð þeirra sem taka þátt í úrvinnslunni 

(Rinaldi, 2006, bls. 68. 74). Fyrir leikskólakennara má líkja skráningum við 

kíki sem gefur skarpari sýn á nám barna og ferlið sem þar býr að baki. Að 

fylgjast með hvernig áhugahvöt hefur áhrif á þróun náms hjá börnum er 

afar lærdómsríkt sem og að sjá hvernig börnin í raun skapa sína eigin 

námsskrá (MacDonald, 2007). 

Leiðbeinendurnir höfðu jafnframt öðlast dýpri skilning á ólíkum náms-

leiðum barnanna og þeirri staðreynd að nám geti átt sér stað undir ólíkum 

kringumstæðum. Sú vitneskja hafi meðal annars birst í breyttum starfs-

háttum þar sem leiðbeinendurnir höfðu til dæmis áður notað ófrávíkjanlegt 

skipulag í hópastarfi en eftir vinnu með skráningar séu leiðbeinendurnir nú 

farnir að nota skipulagið meira til hliðsjónar og eru meðvitaðri um þá þætti 

sem þeir vilja efla, frekar en að einblína á eigið skipulag. Þannig geta 

skráningarnar nýst til að gera starfið einstakt dag frá degi og taka áhersluna 

af kennslunni og færa yfir á leik og nám barnsins (Rinaldi, 2006, bls. 98). Sá 
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tími sem börnunum er gefinn til ákveðinna verkefna ætti í raun ekki að 

stjórnast af klukkunni heldur af þörfum barnanna til að geta sinnt verk-

efninu. Þannig fá börnin tækifæri til þess að taka þátt og um leið aukast 

gæðin í starfinu þar sem þrýstingur á að ljúka verkefninu hverfur. Reynsla 

barnsins af viðfangsefninu verður því ánægjuleg og út frá forsendum og 

áhuga barnsins (Dahlberg, Moss og Pence, 2007, bls. 60).  

Skráningarnar höfðu nýst vel í könnunarleiknum, þar sem sjónum var 

beint að samskiptum barnanna og félagslegri stöðu þeirra. Þannig sá starfs-

fólkið fyrir sér að hægt væri að efla félagsfærni barnanna út frá styrkleikum 

þeirra. Með því móti gafst starfsfólkinu færi á að skoða það nám sem átti 

sér stað í félagslegu samhengi og hvernig börnin leituðu sameiginlegra 

lausna og þekkingar í leik sínum (Dahlberg og Moss, 2006, bls. 6). Því hefur 

einnig verið haldið fram að í raun geti nám ekki átt sér stað hjá börnum 

nema að þau fái sjálf að takast á við hlutina, að þau öðlist reynslu og upp-

lifun af áskorunum sem færa þau í átt að aukinni þekkingu (Taguchi, 1999, 

bls. 36). Því má álykta að skráningarnar hafi haft töluverð áhrif á sýn og 

viðhorf starfsfólksins til náms barna og eflt skilning þeirra á þeim ólíku 

námsleiðum sem börn nýta sér. 

Nám barna byggir að miklu leyti á því umhverfi sem þau lifa og starfa í og 

því er mikilvægt að huga að námsmöguleikum barnanna í umhverfinu. Með 

því að skrá og fylgjast með athöfnum barnanna er hægt að lesa í hvernig 

hægt er að aðlaga umhverfið betur að þörfum þeirra þannig að það stuðli 

að frekara námi. Í gögnunum kom fram að sýn starfsfólksins beindist að því 

hvernig umhverfið hjá þeim hafði haft hamlandi áhrif á sjálfstæði barnanna 

og í raun oft hindrað leik barnanna þar sem þau áttu erfitt með aðgengi að 

leikefni og gátu með engu móti gengið frá því án aðstoðar fullorðinna. Þetta 

dæmi sýnir vel hversu nauðsynlegt það er að lesa í aðstæður hverju sinni og 

gera sér grein fyrir áhrifum umhverfisins, en þar geta sjónarmið barnanna 

verið nauðsynlegur þáttur í úrvinnslunni (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún 

Bjarnadóttir, 2012, bls. 32; Rinaldi, 2006, bls. 77-78). 

5.4 Sýn starfsfólksins á starfið 

Í kjölfar þess að farið var að vinna með skráningar beindust sjónir starfs-

fólksins meira að því hvað það vildi fá út úr starfinu og hvaða þættir það 

væru sem mótuðu starfshætti hvers og eins. Hlutverk starfsfólksins sem 

áhorfanda bar á góma en vitað er að það hlutverk er ekki einfalt þegar 

unnið er með skráningar þar sem viðkomandi situr ekki aðgerðalaus líkt og 

áhorfendur gera annars. Sá sem skráir þarf að nýta sér það sem fyrir augu 

ber til þess að dýpka á skilningi sínum gagnvart því sem skráð er og hefur 
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starfsmaðurinn því í raun aldrei verið jafn virkur í starfinu (Taguchi, 1999, 

bls. 63). Viðhorf starfsfólksins í garð starfsins hafði því tekið nokkrum 

breytingum þar sem skráningarnar höfðu orðið til þess að starfsfólkið var nú 

farið að njóta starfsins á annan hátt en áður. Börnin voru orðin uppspretta 

mikilvægrar þekkingar sem hafði leitt til þróunar á starfinu þar sem upplifun 

og líðan þeirra var höfð að leiðarljósi (Kvistad og Søbstad, 2008, bls. 183). 

Eins og áður hefur komið fram höfðu skráningarnar áhrif á viðhorf 

starfsfólksins til skipulags í starfinu og greina mátti aukið sjálfstraust þeirra 

sem birtist í því að nú skyldi starfsfólkið börnin betur og gátu þar af leiðandi 

látið drifkraft og áhugahvöt barnanna leiða starfið í auknum mæli. Skráning-

arnar gáfu starfsfólkinu því aukinn skilning á eigin starfsaðferðum og aukna 

trú á eigin getu. Út frá gögnunum mátti greina að þetta leiddi til breyttrar 

sýnar starfsfólksins á starfið og hvaða fjölbreyttu möguleika það hefði upp á 

að bjóða (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012, bls. 110-111; 

Gunnar E. Finnbogason, 2008, bls. 105). 

Ljóst er að skráningar bjóða upp á aukin tækifæri til þess að vaxa og 

dafna í starfi, bæði fyrir fullorðna og börn. Breytt viðhorf til starfsins hafa 

bein áhrif á starfshætti þar sem stöðugt er verið að bæta við þekkingu um 

leikskólamenningu, börn og nám þeirra í gegnum sameiginlega ígrundun 

(Taguchi, 1999, bls. 57). Í niðurstöðum mátti greina aukna ígrundun á meðal 

starfsfólksins og áhrif hennar á viðhorf þeirra til starfsins og ekki síður á 

viðhorf þeirra til samstarfsins.  

Í kjölfar skráninganna færðist hversdagslegt spjall á meðal starfsfólksins 

meira í átt að starfstengdum þáttum og taldi starfsfólkið að skráningarnar 

hefðu haft jákvæð áhrif á samstarfið. Þeir helstu liðir sem nefndir voru 

varðandi bætt samstarf snéru að því hvernig starfsfólkið var meira samstíga 

í því að takast á við vissa þætti í starfinu, sér í lagi börn með sérþarfir. Með 

því að fara yfir atburði úr hinu daglega starfi og takast á við þá í sameiningu 

eykst jafnframt samstarf starfsfólksins. Skráningarnar gerðu starfsfólkinu 

kleift að fara yfir ferlið endurtekið þar sem fagleg þekking og reynsla var 

tengd við aðstæðurnar og sjónarmið allra voru nýtt til samsuðu á viðhorfi og 

lausnum sem allir gátu unnið að í sameiningu (Dahlberg, Moss og Pence, 

2007, bls. 136) 

Áhrif skráninganna á samstarf starfsfólksins kom fram í niðurstöðunum 

þar sem annar deildarstjóranna taldi skráningarnar hafa þjappað starfs-

mannahópnum saman og áherslur orðræðunnar snúist frá því hvað deildar-

stjórinn gæti gert yfir í að ræða hvað starfsfólk deildarinnar gæti gert í 

sameiningu. Þannig mátti greina að starfsfólk deildarinnar var farið að vinna 

betur saman þar sem það var orðið næmara á þarfir hvers annars og farið 
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að deila skoðunum, hugmyndum og reynslu með hverju öðru (Kinney og 

Wharton, 2008, bls. 62). 

Deildarstjórinn taldi aukna starfsgetu einnig stafa af því að nú væri 

starfsfólkið farið að taka betur eftir því sem hinir gerðu vel og tileinka sér 

það í eigin starfi. Þannig höfðu skráningarnar áhrif á sýn deildarstjórans á 

starfsvettvanginn þar sem upplýsingarnar sem hún hafði safnað í 

skráningum nýttust til sameiginlegrar úrvinnslu og umbóta fyrir starf deild-

arinnar. Við það varð til sameiginleg þekking sem mótaðist af ólíkum 

sjónarmiðum, tillögum og lausnum starfsfólksins (Kvistad og Søbstad, 2005, 

bls. 153). 

5.4.1 Lærdómssamfélagið í leikskólanum 

Innan menntastofnana er samankominn hópur kennara, barna og 

aðstandenda þeirra. Þegar þessir aðilar eru virkir þátttakendur í mótun 

námssamfélagsins og læra af ferlinu í sameiningu er gjarnan rætt um 

lærdómssamfélag, þar sem uppspretta þekkingar felst í ólíkri reynslu og 

sjónarmiðum þeirra sem því tilheyra (Hännikäinen, 2005, bls. 108; 

Sergiovanni, 2006, bls. 104). Í kjölfar skráningarstarfsins styrktist lærdóms-

samfélag deildanna sem tóku þátt í rannsókninni þar sem starfsfólkið deildi 

frekar reynslu sinni og veitti starfsháttum hvers annars aukna eftirtekt. 

Aðgangur leiðbeinenda að faglegri þekkingu er að miklu leyti háður því 

hversu virkt lærdómssamfélagið á meðal starfsfólksins er en með því að 

taka þátt í slíku samfélagi þjálfast þeir einnig upp í að temja sér fagleg 

vinnubrögð og orðræðu (Cable, 2008, bls. 59).  

Af gögnunum mátti dæma að töluverð þróun hafi orðið á faglegum 

starfsháttum þátttakenda rannsóknarinnar og að lærdómssamfélagið á 

meðal starfsfólksins hafi eflst. Bent hefur verið á að gagnlegt geti verið að 

beina sjónum frá því hvað hafi reynst öðrum leikskólum vel yfir í það að 

finna út hvað henti best í þeim aðstæðum sem unnið er í hverju sinni og 

hvernig megi í kjölfarið skapa börnunum aukin námstækifæri. Það er til 

dæmis hægt með því að rýna í eigin störf og vera meðvitaður um hvert 

maður vill leiða starfið, með því að dýpka á skilningi sínum á námi barna og 

þroska og stuðla að umhvefi sem bíður upp á stöðuga þekkingarleit (Craft 

og Paige-Smith, 2008, bls. 88-89). Allt eru þetta þættir sem þátttakendur 

rannsóknarinnar lögðu stund á við skráningarvinnu sína og má því ætla að 

gögnin hafi gefið rétta mynd af þróun mála. 

Eins og fram hefur komið hér að ofan höfðu skráningarnar fært starfs-

fólkinu aukna þekkingu um tilgang starfsins. Með ígrundun og samræðum 

jókst samheldni og starfsgleði starfsfólksins þar sem skráningarnar höfðu 
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leitt til jákvæðari sýnar á starfið. Þá kom einnig fram að foreldrar brugðust 

jákvætt við skráningunum sem stuðlar að auknu sjálfstrausti og ýtir undir 

stolt starfsfólksins af starfi sínu (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karls-

dóttir, 2012, bls. 110). 

5.5 Foreldrasamstarf 

Mikilvægt er að samskipti milli heimilis og leikskóla einkennist af jákvæðni, 

hlýju og persónulegu viðmóti (Kristín Björk Jóhannsdóttir, 2012, bls. 60). 

Niðurstöður bentu til þess að starfsfólkið hafi átt í góðum samskiptum við 

foreldra áður en skráningar voru teknar upp. Það að gera skráningarnar 

sýnilegar fyrir foreldrunum gaf tækifæri á auknu foreldrasamstarfi þar sem 

starfsfólkið taldi sig þekkja börnin betur og að sýnileiki skráninganna hleypti 

foreldrum inn í þann heim sem er að finna í leikskólanum. Með slíkri innsýn 

í líf barnanna í leikskólanum gafst foreldrum tækifæri til að styðja við nám 

barnanna með því að ræða við þau um það sem hafði farið fram í leik-

skólanum (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012, bls. 109; 

MacDonald, 2007). 

Skráningarnar ýttu einnig undir skilning fyrir því hversu mikilvægt það er 

að samfella sé á námi barna heima fyrir og í leikskólanum þar sem foreldrar 

og starfsfólk miðla sín á milli því sem er að gerast í lífi barnsins (Kinney og 

Wharton, 2008, bls. 63). Þannig gátu foreldrar betur áttað sig á félaga-

tengslum barnsins og stutt við félagslega stöðu þeirra með því að hvetja til 

frekari tengslamyndunar utan leikskóla. Því má álykta að í kjölfar skráninga 

hafi samstarf milli heimilis og skóla eflst þar sem foreldrar og starfsfólk miðli 

nú upplýsingum í auknum mæli (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 

2012, bls. 109). 

Samkvæmt niðurstöðunum taka foreldrar þó ekki mikinn þátt í daglegu 

starfi leikskólans sem vakti undrun á meðal þeirra viðmælenda sem ekki 

áttu börn sjálfir. Þeir töldu mikilvægt að foreldrar tækju þátt í námi 

barnanna og vildu gjarnan fá þá meira inn í starfið. En á móti voru þeir 

viðmælendur sem sjálfir áttu börn skilningsríkari á annríki foreldra og töldu 

litla þátttöku frekar stafa af tímaleysi heldur en áhugaleysi, en mikilvægt er 

að starfsfólk átti sig á misjöfnum aðstæðum foreldra til þess að taka þátt í 

starfinu (Kvistad og Søbstad, 2005, bls. 105). 

5.5.1 Sýn og viðhorf foreldra til starfsins 

Fram kom að foreldrar virtust, samkvæmt upplifun starfsfólksins, ánægðir 

með störf leikskólans og áttu auðvelt með að ræða við starfsfólkið um þá 

þætti er snéru að börnunum. Farsælt foreldrasamstarf er einn af helstu 
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áhrifaþáttum á upplifun foreldra af leikskólastarfinu og má því ætla að vel 

hafi verið staðið að foreldrasamstarfi í leikskólanum (Kvistad og Søbstad, 

2005, bls. 64). 

Greina mátti hjá starfsfólkinu sem sjálft átti ung börn að sýn þeirra á 

starf leikskóla mótaðist að vissu leyti af líðan barnanna og hversu ánægð 

börnin voru í leikskólanum. Það sem starfsfólkið varð þó vart við var að það 

vissi ekki endilega hvað bjó að baki ánægju barnanna og hafði í raun verið  

erfitt að fá nánari útskýringar á þeirri ánægju frá börnunum sjálfum 

(MacDonald, 2007). Í viðtali við einn leikskólakennarann kom fram að 

skráningarnar gáfu haldbærar upplýsingar um það sem börnin voru að fást 

við dag frá degi, sem síðan var hægt að nota til að ígrunda starfið. Að setja 

myndir og orð á það sem börnin voru að fást við veitti starfsfólkinu tækifæri 

til að ræða sín á milli um starfið og einnig við börnin. Með skráningunum 

taldi starfsfólkið að hægt væri að varpa frekara ljósi á ánægju barnanna þar 

sem skráningarnar gáfu innsýn í daglegt starf leikskólans og félagslegt 

samspil barnanna (Kvistad og Søbstad, 2005, bls. 64-66). 

5.6 Samantekt 

Með breyttri sýn samfélagsins á börn og getu þeirra aukast jafnframt kröfur 

á störf leikskólastarfsfólks sem þarf að halda í við hina öru þróun sem á sér 

stað. Í nýjustu útgáfu Aðalnámskrár leikskóla má sjá gæta áhrifa frá hinni 

nýju sýn á börn þar sem einstaklingsbundnar þarfir þeirra, réttindi og vel-

líðan eru höfð í fyrirrúmi. Þó að skráningar eigi sér ekki langa sögu í íslensku 

leikskólastarfi eru sífellt fleiri leikskólar að kanna möguleika skráninga til að 

mæta þessum breyttu áherslum.  

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má því álykta að skráningar séu gott 

verkfæri til að styðja við nám og velferð barna í daglegu starfi, við 

skipulagningu leikskólastarfs og í samstarfi við foreldra, líkt og Aðalnámskrá 

leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32) leggur 

áherslu á. Skráningarnar beina athyglinni að barninu og því sem gerir það að 

þeim einstaklingi sem það er. Skráningar nýtast jafnframt vel til þess að 

ígrunda eigin starfshætti og fagmennsku í starfi en þannig gera skráningar 

starfsfólki kleift að vinna saman að umbótum og þróun með velferð 

barnanna að leiðarljósi. 

Með því móti er hægt að móta starfið með það að markmiði að sjá 

barninu fyrir fjölbreyttum námstækifærum sem eru sprottin út frá áhuga-

hvöt þess og styrkleikum. Þannig eru börnin hvött til þess að láta í ljós eigin 

skoðanir og hugmyndir (Kinney og Wharton, 2008, bls. 57). Þó má ekki 

gleyma þörf barna fyrir vernd og umhyggju sem eru mikilvægar stoðir til að 
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byggja leikskólastarf á og því þarf sá sem skráir að varast það að skrá veik-

leika barna og þess í stað einblína á það sem gott er og hvernig vinna megi 

áfram með það. 
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6 Lokaorð 

Þegar litið er til baka er ljóst að þessi rannsókn hefur dýpkað þekkingu mína 

á mörgum sviðum. Sérstaklega þótti mér áhugavert að fá tækifæri til þess 

að fylgjast með viðhorfsbreytingu starfsfólksins og sjá hvaða áhrif skráning-

arnar höfðu á starfið í heild sinni. Líkt og segir í máltækinu að þá var Róm 

ekki byggð á einum degi sem á jafnframt vel við þegar innleiða á nýja starfs-

hætti í starfi leikskóla. Þó að ferlið hafi farið hægt af stað, státa deildirnar nú 

af virku skráningarstarfi, þar sem skráningar eru nýttar dag hvern til sam-

eiginlegrar ígrundunar með umbætur og þróun að markmiði.  

Sem verðandi leikskólakennari á ég án efa eftir að gegna hlutverki 

miðlandi fræðimanns þar sem faglegt aðhald verður eitt af mínum helstu 

verkefnum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar var ánægjulegt að sjá eflda 

fagmennsku á meðal starfsfólksins og tel ég rannsóknina hafa fært mér 

mikilvægt verkfæri fyrir komandi hlutverk mitt sem fagmanneskju. 

Ávinningur skráninganna er þó víðtækari en svo þar sem ég sé þær einnig 

fyrir mér sem leið til að efla fagmennsku mína, mikilvægan lið í þróun eigin 

starfskenningar og ekki síst sem verkfæri til að rýna í eigin starfshætti og 

samskipti mín við börn og fullorðna. Niðurstöður rannsóknarinnar voru í 

samræmi við þessa upplifun mína en mín helsta ósk er að með skrifum 

mínum nái ég að kveikja áhuga enn fleiri á starfi með skráningar. 

Að hlusta á sjónarmið barna, líkt og starf með skráningar felur í sér, er 

verðugt verkefni sem samræmist vel síðtímahugmyndum um börn og 

viðmiðum Aðalnámskrár leikskóla um gæði og fagmennsku í leikskólastarfi. 

Með því að auka gæði í leikskólastarfi er í raun verið að fjárfesta í mann-

auðnum í þjóðfélaginu en með vandaðri menntun má koma betur til móts 

við auknar menntunarkröfur samfélagsins. Að nýta drifkraft og áhuga barna 

til að móta starfið gerir það „innihaldsríkara“ eins og fram kom í niður-

stöðunum. Að hver dagur bjóði upp á ný tækifæri, sé ekki fyrir fram 

ákveðinn og stjórnist af gleði og rannsóknarþörf barna er það sem fær mig 

til að velja þennan starfsvettvang.  

Við úrvinnslu skráninga myndast ákveðin stemning þar sem allir er koma 

að henni mynda heild sem vinnur saman að ákveðnum markmiðum. Starfs-

fólkið sem tók þátt í rannsókninni fann fyrir aukinni samheldni og greiðara 

samstarfi en í ljósi þess þætti mér áhugavert í framhaldinu að kanna viðhorf 

foreldra og hvaða áhrif skráningar hefðu á viðhorf þeirra og sýn á 

leikskólastarf á Íslandi. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal A 

 

Kynning á rannsókn 

„Skráningar til eflingar fagmennsku leikskólakennara“ 

 

Undirrituð er meistaranemi í leikskólakennarafræðum við Menntavísinda-

svið Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn er Bryndís Garðarsdóttir lektor við 

Menntavísindasvið. 

 

Rannsóknarspurning:  

Hvaða áhrif hafa uppeldisfræðilegar skráningar á fagmennsku 

starfsfólks leikskóla? 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna áhrif uppeldisfræðilegra skráningar á 

fagmennsku leikskólastarfsfólks. Stefnt er að því að taka einstaklingsviðtöl 

við þrjá leikskólakennara og eitt rýnihópaviðtal við sex starfsmenn 

leikskólans. Áætlað er að hvert viðtal taki að hámarki eina klukkustund og 

viðtal við rýnihóp að hámarki 90 mínútur. Viðtölin verða hljóðrituð og síðan 

afrituð og dulkóðuð svo að ekki verði hægt að rekja þau til viðmælanda eða 

leikskóla. Rannsakandi mun einn hafa aðgang að gögnum rannsóknarinnar 

en gögnin verða geymd inn á læstri einkatölvu rannsakanda sem mun einnig 

sjá um að eyða þeim eftir að vinnu við rannsóknina lýkur. Ég heiti fullum 

trúnaði við meðferð gagnanna og mun jafnframt gæta nafnleyndar gagnvart 

skólanum og þátttakendum í viðtölunum. 

Rannsakandi leggur áherslu á gögnin varpi ljósi á stöðu mála í 

viðkomandi leikskóla en nýtist ekki til alhæfingar yfir á starf annarra 

leikskóla. Ástæða fyrir vali mínu á viðmælendum er sú að síðastliðið haust 

vann ég að verkefni er snéri að innleiðingu starfs með skráningar á 

umræddum leikskóla og er þessi rannsókn hugsuð sem frekari úrvinnsla á 

því ferli þar sem viðhorf starfsfólksins til nýupptekinna starfshátta verður 

kannað. 
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Ávinningur rannsóknarinnar snýr því einna helst að dýpkun á þekkingu 

minni á uppeldisfræðilegum rannsóknum sem og eflingu fagmennsku þeirra 

er taka þátt í rannsókninni. Þá vil ég jafnframt taka fram að ég mun fúslega 

svara öllum þeim spurningum sem viðmælendur kunna að hafa hvort sem 

það gerist á viðtalstíma eða utan hans þar sem hægt er að hafa samband 

við mig símleiðis eða í gegnum tölvupóst sem ég gef upp hér að neðan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Inga Aronsdóttir  

Sími: 6613982 

Tölvupóstur: ina10@hi.is 
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Fylgiskjal B 

 

 

Dags: __________ 

 

 

 

 

 

Upplýst samþykki 

 

Ég hef viðurkenni hér með að hafa lesið kynningu rannsóknarinnar, skil það 

sem hún felur í sér og staðfesti þátttöku mína í henni. Þá áskil ég mér rétt til 

að hætta þátttöku minni í rannsókninni ef mér sýnist svo án frekari 

útskýringa og treysti að nafnleynd varðandi þátttöku mína í rannsókninni 

verði virt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________  

Nafn og dagsetning 
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Fylgiskjal C 

 

Viðtalsrammi fyrir leikskólakennara 

Um viðmælanda:  

1. Getur þú sagt mér aðeins frá sjálfri þér og þinni starfsreynslu? 

 Hver er reynsla þín af skráningum í leikskólastarfi?  

 Hvað leggur þú áherslu á að skrá í þínum skráningum?  

 Hvers vegna telur þú það vera mikilvægt? 

 Hvað finnst þér þú hafa lært af því að skrá (vinna með skráningar)? 

Áhrif á faglegt starf: 

2. Hvernig telur þú að skráningar nýtist eða geti nýst í starfinu?  

 Hjálparorð - t.d. í tengslum við  

 Samstarf starfsfólks  

 Samstarf og samskipti við foreldra 

 Samskipti við börnin  

Áhrif á eigin fagmennsku -  sýn á börn; nám þeirra og samskipti: 

3. Geturðu sagt mér hvernig skráningarnar hafa haft áhrif á sýn þína á  

börnin og starfið með þeim?    

 Geturðu nefnt dæmi um breytt viðhorf eða sýn? 

4. Hvernig hafa skráningarnar haft áhrif á þig sem fagmanneskju? 

5. Það sem þú vilt leggja áherslu á eða ert að gera (fagleg vinnubrögð) ?   

 Eigin ígrundun – að rýna í starf og starfshætti  

Sýnileiki starfsins og mat á því: 

6. Á hvern hátt telur þú að skráningar geti nýst til að styrkja ímynd 

leikskólastarfsins? 
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Hjálparorð – sýnileiki:  

 Starfshætti 

 Gæði 

 Námsleiðir  

 Samstarf við hagsmunaðila t.d. foreldra- aðra 

 Mat  

 

Að lokum 

Er eitthvað sem þú telur að ekki hafi komið fram hvað varðar þann ávinning 

sem þú telur skráningar geti falið í sér; fyrir þig persónulega – eigin 

fagmennsku og starfshætti, fyrir starfsmannahópinn, fyrir börnin eða 

foreldra þeirra? 
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Fylgiskjal D 

 

Viðtalsrammi fyrir viðtal við rýnihóp 

 

Um viðmælanda  

1. Getur þið sagt mér í stuttu máli frá sjálfum ykkur og ykkar 

starfsreynslu? 

 Hver er reynsla ykkar af skráningum í leikskólastarfi?  

 Hvað leggið þið áherslu á að skrá í ykkar skráningum? 

 Hvers vegna teljið þið það vera mikilvægt? 

 Hvað finnst ykkur þið hafa lært af því að skrá (vinna með skráningar)? 

Áhrif á faglegt starf 

2. Hvernig teljið þið að skráningar nýtist eða geti nýst í starfinu?  

Áhrif á eigin fagmennsku -  sýn á börn; nám þeirra og samskipti  

3. Getið þið sagt mér í hvernig skráningarnar hafa haft áhrif á sýn ykkar 

á börnin og starfið með þeim?    

4. Hvernig hafa skráningarnar haft áhrif á ykkur sem fagmanneskju? 

5. Hvað er það sem þið viljið leggja áherslu á varðandi eigin 

fagmennsku ?   

Sýnileiki starfsins og mat á því 

6. Á hvern hátt teljið þið að skráningar geti nýst til að styrkja ímynd 

leikskólastarfsins? 

Að lokum 

Er eitthvað sem þið teljið að ekki hafi komið fram hvað varðar þann 

ávinning sem þið teljið að skráningar geti falið í sér; fyrir ykkur persónulega 

– eigin fagmennsku og starfshætti, fyrir starfsmannahópinn, fyrir börnin eða 

foreldra þeirra? 


