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mitt sérstakar þakkir fyrir að hvetja mig áfram og hafa trú á mér. Ég vil færa 
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Ágrip 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að skoða áhrif skráningaraðferðarinnar 

námssögur á þróun skráninga í leikskóla. Námssögur eru skráningaraðferð 

sem hefur verið þróuð í Nýja-Sjálandi í þeim tilgangi að meta hið flókna nám 

sem fram fer í leikskólum. Námssögur hafa það að markmiði að meta 

vellíðan barna ásamt því að greina styrkleika barna, áhuga þeirra, virkni og 

samskipti. 

Rannsóknin fór fram í leikskóla sem unnið hefur lengi með skráningar 

sem lið í að gera nám barna sýnilegt. Haustið 2014 var unnið að því að 

innleiða námssöguskráningar í tveimur eldri deildum leikskólans með 

þátttöku kennara og foreldra. Markmið rannsóknarinnar var að öðlast 

frekari innsýn í gildi námssagna í leikskólastarfi. Sérstaklega var horft til þess 

hvort eða hverju skráning námssagna hafi bætt við þær skráningar sem fyrir 

voru í leikskólanum; einnig að varpa ljósi á þróun námssöguskráninga í leik-

skólanum og upplifun foreldra af þátttöku í skráningunum. 

Rannsóknin var eigindleg tilviksrannsókn þar sem gagna var aflað með 

rýnihópa- og einstaklingsviðtölum við kennara deildanna og rýnihópaviðtali 

við foreldra. Auk þess var rýnt í skrifleg gögn og þær skráningar sem fyrir 

voru.  

Niðurstöður benda til þess að skráningaraðferðin námssögur styrktu þær 

skráningar sem fyrir voru í leikskólanum á þann hátt að ígrundun 

kennaranna varð meiri og dýpri og þar af leiðandi faglegri. Kennurum fannst 

þeir verða meðvitaðri um einstök börn og þarfir hvers og eins. Einnig litu 

kennararnir á námssögur sem verkfæri til að meta nám og vellíðan barna og 

sem leið til að gera faglegt starf sýnilegt samfélaginu utan leikskólans. Þá 

fannst foreldrum þeir fá frekari innsýn í nám barnsins og jákvætt að 

kennararnir gæfu sér tíma til að einbeita sér að hverju og einu barni á 

jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Þetta gerði það að verkum að samskipti 

milli heimilis og skóla urðu léttari og auðveldari fyrir báða aðila. Foreldrar 

litu á námssögur sem staðfestingu á því að barninu liði vel í leikskólanum og 

væri að standa sig. Námssöguskráningar geta því verið góð viðbót við þær 

skráningar, sem fyrir eru í leikskólum, og geta varpað frekari ljósi á nám og 

líðan einstakra barna ásamt því að gera leikskólastarf sýnilegra. 
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Abstract 

“We are always trying to get the gold to glow more” 

The value of learning stories in early childhood education 

The subject of this study was to examine the effect of learning stories on 

the development of documentation in a preschool. Learning stories are a 

form of documentation that has been developed in New Zealand in order to 

assess the complex learning that takes place in early education. The goal of 

learning stories is to assess the well being of children as well as to identify 

the strengths of children, their motivation, behavior and communication.  

The study was carried out in one preschool, which has worked with 

documentation in order to make children´s learning visible for an extended 

time. In the autumn of 2014 learning stories were implemented to the two 

older units with parental involvement. The aim of this study was to gain 

further insight into the value of learning stories in early education. Special 

attention was given to whether or not the documentation of the learning 

stories adds to the existing documentation in the preschool. Also, the study 

was to shed light on the evolvement of documentation in the preschool and 

the experience of parents participating in the process.  

The study is a qualitative case study in which data was collected by a 

focus group and interviews were done with early childhood teachers and a 

focus group consisting of eight parents. In addition, some written data and 

previous documentation were taken into consideration.  

Results indicate that the documentation of learning stories strengthened 

the documentation that was already in the preschool in the way that the 

teachers reflection became deeper and consequently more professional. 

Teachers felt that they became more aware of the needs of each individual 

child. Teachers also considered learning stories as a tool to assess the 

learning and well-being of children that passes through the community and 

to demonstrate the professional work, which is being done in the 

preschool. Parents felt they got further insight into the children's learning 

and the early childhood education through the children´s learning story. 

Parents took learning stories as evidence that their child were comfortable 

and able to perform. Learning stories, may, therefore, be a good addition to 

the existing documentation and it sheds further light on the education and 

well-being of individual children as well as making early education more 

visible. 
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1 Inngangur 

Árið 2003 steig ég mín fyrstu skref í vinnu með börnum þegar ég byrjaði að 

vinna í leikskóla. Þekking mín af leikskólastarfi var lítil en áhugi og vilji til að 

takast á við nýtt verkefni var til staðar. Leikskólinn, sem ég hóf störf á, 

starfar eftir Reggio Emilia-hugmyndafræðinni þar sem áhersla er á virðingu 

fyrir barninu og hugmyndum þess. Skráningar eru stór hluti af starfinu og 

hafa þær verið í þróun frá árinu 2002. Eftir fimm ár sem ófaglærður 

starfsmaður fannst mér kominn tími til að sækja mér þá þekkingu í 

fræðunum að ég gæti litið á sjálfa mig sem fagmanneskju og hefði yfir 

þekkingu að ráða í starfi með börnum. Skráningar mínar hafa þróast mikið 

frá því ég hóf störf og í dag horfi ég á það sem börnin fást við, samskipti 

þeirra og hvernig þau læra í stað þess að segja eingöngu frá því sem gert er 

hverju sinni. Ígrundun í skráningum er það sem gerir þær uppeldis-

fræðilegar og þannig vil ég sjá mat á námi barna, þá er horft á hvernig 

barninu líður, samskipti þess og hvað og hvernig það tekst á við ákveðna 

hluti. 

Í Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011 er fjallað um að leikskólar eigi að 

þróa með sér fjölbreyttar leiðir við skráningar og safna, skipuleggja og 

greina þær upplýsingar. Með slíku mati er áhersla á samvinnu og þátttöku 

leikskólakennara, annars starfsfólks, foreldra og barnanna sjálfra. Í mati á 

námi barna á samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla að beina sjónum að áhuga 

barna, getu og hæfni en börn sýna þessa þætti á ólíkan hátt. Þannig þarf 

matið að vera einstaklingsmiðað og efla hvert einstakt barn.  

Skráningaraðferðin námssögur er matsaðferð þar sem áhugi barna, líðan 

þeirra og geta er í forgrunni; skráningarnar eru einstaklingamiðaðar þar sem 

horft er á það sem barnið getur og gerir í leik og starfi. Þess vegna tel ég að 

námssögur eigi heima í leikskólum svo að hægt sé að sýna fram á það starf 

sem þar er unnið ásamt því hvernig börn læra og hvað þau læra. Einnig tel 

ég að námssögur séu góð leið til að efla samstarf við foreldra þar sem 

foreldrum gefst tækifæri til að fá innsýn í nám barna sinna ásamt því að 

taka þátt í og bæta við námssögu barnsins. 

Í rannsókn þessari vonast ég til að geta varpað ljósi á hvernig nýta megi 

námssögur sem lið í að efla faglegt starf í leikskóla og gera nám barna 

sýnilegt; einnig að sýna hvernig efla má samstarf heimilis og skóla á 
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jákvæðan hátt og hvetja foreldra til að koma sjónarmiðum sínum á 

framfæri. 

Kveikjan að rannsókninni er verkefni sem ég vann í vettvangsnámi í 

námskeiðunum Fræði og starf I og II. Á fyrra tímabilinu skráði ég niður 

námssögur einstakra barna og ígrundaði með öðrum kennurum og sá þá 

hversu vel aðferðin átti við starf og áherslur leikskólans. Á seinni önninni 

innleiddi ég skráningaraðferðina í tveimur elstu deildum leikskólans. Þar 

aðstoðaði ég kennara við skráningar, uppbyggingu og túlkun námssagna 

ásamt því að ígrunda þær með þeim. Eftir þá vinnu langaði mig að vinna 

áfram með þetta viðfangsefni og því er markmiðið með rannsókninni að 

öðlast frekari innsýn í sýn kennara á gildi aðferðarinnar í leikskólastarfi. 

Meðal annars var skoðað hvort eða hverju skráning námssagna bætti við 

þær skráningar sem fyrir voru. Einnig fannst mér áhugavert að skoða 

hvernig námssögur gætu nýst í samstarfi heimilis og leikskóla ásamt því að 

kanna upplifun foreldra.  

Þessar rannsóknarspurningar eru settar fram: 

 Hvaða áhrif hefur skráningaraðferðin námssögur á þróun skráninga í 
leikskólanum? 

 Hvaða áhrif hefur skráningaraðferðin námssögur á viðhorf kennara til 
eigin fagmennsku? 

 Hvernig nýtist skráningaraðferðin námssögur í foreldrasamstarfi í 
leikskólanum og hver er upplifun foreldra af skráningaraðferðinni? 

Gögnum var svo aflað með einstaklingsviðtölum og í rýnihópum þar sem 

áhersla var á að komast að viðhorfum kennara gagnvart áhrifum námssagna 

á þróun skráninga og á sýn þeirra á eigin fagmennsku. Rýnihópur var 

myndaður með foreldrum þar sem viðhorf þeirra gagnvart námssögunum 

voru rædd og hvaða gildi þeir telja að skráningarnar hafi. 

Í þessari rannsókn er starfsheitið kennari notað yfir þátttakendur, hvort 

sem þeir eru leikskólakennarar eða leiðbeinendur. 

Uppbygging ritgerðarinnar byggist á sex köflum. Í inngangi er sagt frá 

bakgrunni mínum í leikskóla í tengslum við skráningar og áherslum varðandi 

mat á námi barna. Sagt er frá kveikjunni að rannsókninni og tilgangi og 

markmiðum með henni. Rannsóknarspurningar eru kynntar og sagt frá 

gagnaöflun rannsóknarinnar. Í öðrum kafla er fræðilegur bakgrunnur 

rannsóknarinnar sem byggist á fagmennsku leikskólakennara, sýn á börn, 

hugmyndafræði Reggio Emilia, mat á námi barna og námssögum. Einnig er 

sagt frá vistfræðikenningu Bronfenbrenners og þátttöku foreldra í námi 

barna. Í þriðja kafla er sagt frá rannsókninni. Þar er gerð grein fyrir 
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markmiðum rannsóknarinnar og rannsóknarspurningum, leikskólanum, sem 

tók þátt í rannsókninni, og vali á þátttakendum, gagnaöflun og greiningu 

ásamt trúverðugleika, réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Einnig er 

fjallað um siðferðileg álitamál og styrkleika og takmarkanir rannsóknarinnar. 

Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og í fimmta kafla 

eru þær túlkaðar og settar í samhengi við fræðilega kafla ritgerðarinnar. Í 

síðasta kaflanum, lokaorðum, eru helstu niðurstöður ræddar ásamt eigin 

vangaveltum um efnið. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. 

Rætt er um fagmennsku leikskólakennara í tengslum við uppeldissýn og 

kennsluhætti. Síðtímahugmyndir um börn og barnæsku eru ræddar þar sem 

viðurkennt er að nám barna fari fram í félagslegu samhengi. Talað er um 

réttindi og þátttöku barna í nútímasamfélagi og um hugmyndafræði Reggio 

Emilia og gildi hennar. Fjallað er um mat á námi barna, uppeldisfræðilegar 

skráningar og gildi þeirra. Skráningaraðferðin námssögur verður kynnt og 

fjallað um rannsóknir tengdar henni. Einnig er greint frá vistfræðikenningu 

Bronfenbrenners og kerfum hennar sem umlykja líf barnsins. Í lokin er 

fjallað um þátttöku foreldra í námi barna sinna og mikilvægi hennar. 

2.1 Fagmennska leikskólakennara 

Fagmennska kennara og þroski þeirra í starfi hafa verið mikið í umræðunni 

hér á landi og annars staðar í heiminum í tengslum við skólamál og þróun 

þeirra. Rannsóknir, sem fjalla um mikilvægi fagmennsku, hafa oft verið 

tengdar við gæði og þróun skólastarfs. Þar er gjarnan skoðuð hugmynda-

fræði kennarans, kennsluaðferðir, sem hann styðst við, og markmið í starfi 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Aðalnámskrá leikskóla (2011) vísar í að 

gæði skólastarfs og árangur nemenda byggist á áhuga og menntun 

kennarans. Þá er átt við að fagmennskan byggist á þeirri þekkingu og 

starfsmenntun sem kennari hefur. Einnig snýr fagmennska kennara að 

nemendum hans, velferð þeirra og menntun. Hlutverk kennara er ekki 

eingöngu að sjá til þess að nemendur bæti við þekkingu sína heldur að efla 

hugsun þeirra, veita þeim tækifæri til að öðlast þekkingu og efla starfsgleði. 

Kröfur til kennara hafa aukist til muna síðustu misseri í takt við breytingar 

samfélagsins. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) telur að þegar kennarar séu 

reiðubúnir til að ígrunda kennslu sína verði mikilvæg breyting á uppeldis- og 

menntunarsýn þeirra. Með ígrundun á kennslu á hún við að kennarar skoði 

sterkar og veikar hliðar sínar í starfi, átti sig á tengslum milli eigin framfara 

og framfara nemenda, hugi að markmiðum sínum og setji reynslu sína í 

samhengi. Kennarar, sem hafa það að markmiði að efla samskiptahæfni 

nemenda sinna, leggi grunn að borgaravitund nemenda í lýðræðislegu 

fjölmenningarlegu þjóðfélagi. 

Sýn kennara á barnið hefur mikið um fagmennsku hans að segja. Ef 

kennari lítur á barnið sem hæfan einstakling hefur það áhrif á hvernig hann 
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skipuleggur vinnu sínu með barninu. Kennari sníður kennsluaðferðir sínar að 

barni, sem er hæft, í staðinn fyrir að einbeita sér að því sem er ekki í lagi 

eða því sem barnið getur ekki. Þegar kennarar ígrunda kennsluaðferðir sínar 

í takt við þarfir og getu barnanna gefur það kennaranum nýja og aukna 

möguleika í starfi. Með því að líta á barnið sem samferðamann hins 

fullorðna í námi, þar sem barnið tekur ábyrgð, er verið að efla fagmennsku 

kennara sem útvíkkar þekkingu sína í uppeldisfræðunum og lærir í starfi 

með börnum. Kennari þarf hins vegar að finna hinn gullna meðalveg í að 

vera styðjandi við nám barna, skapa börnum lærdómsríkt umhverfi og ýta 

undir spurningar og tilgátur (Dahlberg, Moss og Pence, 1999).  

Í rannsókn Hrannar Pálmadóttur og Þórdísar Þórðardóttur (2007), sem 

hafði það að markmiði að varpa ljósi á samhengið á milli uppeldissýnar og 

kennslu- og samskiptaaðferða í leikskóla, kemur fram munur á uppeldissýn 

leikskólakennara og leiðbeinenda í byrjun rannsóknarferlisins. Það sem 

einkenndi uppeldissýn leiðbeinendanna var að þeim fannst þeirra hlutverk 

vera að veita börnum hlýju og bæta þeim upp fjarvistir frá foreldrum. Þeim 

fannst mikilvægt að halda aga og litu á leikskólann sem gæslustað þar sem 

börnunum ætti að líða vel. Leikskólakennararnir hins vegar vísuðu í faglega 

uppeldissýn sína og litu á börn sem virka þátttakendur í eigin námi. Þeir 

lögðu áherslu á að kenna börnun samskipti og skapa sem bestar aðstæður 

til náms í lýðræðislegu umhverfi. Í rannsóknarferlinu ígrundaði starfsfólkið 

eigið hlutverk og starfshætti og þannig jókst fagmennska leikskóla-

kennaranna og leiðbeinandanna í starfinu.  

Flestir einstaklingar sem gengið hafa í skóla eða unnið á einhvern hátt 

með börnum hafa einhvers konar sýn á uppeldi og menntun ungra barna. 

Allt fólk, sem vinnur með ungum börnum, hvort sem það er uppeldis-

menntað eður ei, hefur ákveðnar hugmyndir um hvernig efla skuli hæfni 

barna og tengja þær við eigin fræðilega þekkingu ásamt því að skoða og 

ígrunda hlutverk sitt sem kennara (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Með 

reynslu og þekkingu verður til ákveðin fagleg starfskenning eða uppeldis- og 

menntunarsýn sem vísar til þess hvernig gildi tengjast fræðum og 

framkvæmd í námi ungra barna. Þessi sýn á það til að vera ómeðvituð en 

birtist þó í því hvernig kennari vinnur með börnum að verkefnum sem 

tengjast því að efla félags- og tilfinningaþroska þeirra ásamt hæfni til 

samskipta (Craft og Paige-Smith, 2008; Hafdís Guðjónsdóttir, 2004).  

2.2 Sýn á börn og barnæsku 

Hugmyndir um börn og barnæskuna hafa þróast mikið síðustu áratugi. Í 

síðtímahugmyndum um börn og barnæsku er litið svo á að barnið læri og 
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skapi þekkingu sína í samskiptum og samvinnu við önnur börn og fullorðna 

(Dahlberg o.fl., 1999). Samkvæmt Jóhönnu Einarsdóttir (2008) hefur verið 

byggt ofan á fyrri hugmyndir um að börn séu saklaus, varnarlaus og þurfi 

vernd og umönnun fullorðinna. Meiri áhersla sé nú á tengsl og samskipti 

barna og fullorðinna. Hugmyndir þroskasálfræðinnar hafi verið 

endurskoðaðar og þannig orðið til ný þekking um börn og bernskuna. Sigrún 

Aðalbjarnardóttir (2007) skilgreinir hugtakið uppeldis- og menntunarsýn 

sem misvíða eða misdjúpa sýn á uppeldi og menntun. Með uppeldis- og 

menntunarsýn kennara sé átt við hvernig hann samtvinnar hugmyndir sínar 

um gildi þess að ýta undir hæfni nemenda, fræðilega þekkingu sína og 

hlutverk sitt sem kennara. Í raun mætti segja að uppeldis- og menntunarsýn 

kennarans birtist í því hvernig hann fléttar saman eigin gildi, fræði og 

framkvæmd.  

David Elkind (2007) segir frá þremur þáttum sem einkenna síðtíma-

hugmyndir (e. postmodern) um börn og skólastarf. Þessir þættir eru 

margbreytileiki, sérstaða og óregluleiki. Eins bendir hann á að börn þurfi að 

aðlagast fjölbreytilegu lífi þar sem stöðugar breytingar eigi sér stað. Þá þurfi 

börn að þróa með sér og móta sinn eigin skilning á veruleikanum og fái þar 

af leiðandi aukin tækifæri til að velja og stjórna viðfangsefnum sínum, í 

samvinnu við aðra og á eigin vegum. Samkvæmt Dahlberg o.fl., (1999) hafa 

fyrri hugmyndir um börn og barnæsku átt það til að vísa til barns sem veiks 

og óvirks eða hlutlauss. Með auknum rannsóknum með börnum, 

sérstaklega í Evrópu, hefur ný þekking orðið til. Litið er á börn sem hæfari 

en áður var gert. Líklega má rekja þessa breytingu á hugsun til eflingar á 

félags- og efnahagskerfi landa og til þróunar í stefnumótun yfirvalda 

varðandi nám barna. Jóhanna Einarsdóttir (2008) fjallar um nokkra sam-

verkandi þætti í samfélaginu sem hafa haft áhrif á sýn manna á börn og 

barnæsku. Ber þá helst að nefna söguna, þjóðmenningu og samtíma okkar. 

Auk þessara þátta hafa kenningar í sálfræði, félagfræði, menntunarfræði og 

heimspeki áhrif. Sú sýn, sem kennarar öðlast með tilliti til þessara þátta, 

hefur svo áhrif á starfshætti í skólum og þá stefnu sem er við lýði í landinu. 

Hér á landi er Aðalnámskrá leikskóla rammi um leikskólastarf og um leið 

menntun ungra barna. Í Aðalnámskrá leikskóla er vísað til þeirra öru 

breytinga sem átt hafa sér stað í íslensku samfélagi og hafa haft bein áhrif á 

skóla landsins, nám nemenda og störf kennara. Námskráin tekur tillit til 

síðtímahugmynda um börn þar sem þau eru álitin hæfir einstaklingar og 

virkir í eigin námi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Ekki er litið á barnæsku 

sem undirbúning fyrir lífið sjálft heldur sem mikilvægan hluta af lífinu. Litið 

er á barnæskuna sem félagslegt ferli þar sem börn eru virkir þátttakendur í 

að skapa. Í þessu félagslega ferli læri börn í samspili við fólk, staði og hluti í 
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kringum sig. Þess vegna sé ekki hægt að fullyrða um að í barnæsku sé einn 

fyrir fram ákveðinn stígur sem feta skal heldur fari það eftir þeirri menningu 

og þeim gildum sem eru við lýði í því samfélagi sem barnið elst upp í 

(Dahlberg o.fl., 1999). Hrönn Pálmadóttir og Þórdís Þórðardóttir (2007) 

segja frá hugmyndum Jensens frá árinu 2002 um mótun uppeldissýnar. Þar 

fjallar Jensen um að uppeldissýn mótist í takt við tíma og samfélag. Fagfólk í 

menntun ungra barna á síðari tímum hefur oftast sýn sem tengist getu og 

hæfni barna til að eiga í frumkvæði í samskiptum við aðra. Anna Magnea 

Hreinsdóttir (2008) bendir á að viðhorf fólks til barna speglist í framkomu 

gagnvart þeim og hvernig búið er að þeim. Þetta viðhorf hefur líka áhrif á 

hvernig við hlustum á raddir barna og hvort við tökum mark á þeim og 

gefum þeim tækifæri til að hafa áhrif á umhverfi sitt.  

Leikskólar, sem styðjast við hugmyndafræði sem kennd er við Reggio 

Emilia, líta svo á að börn séu hæfir einstaklingar og færir um að móta 

hugmyndir sínar í samvinnu við umhverfi sitt. Samkvæmt Rinaldi (2006) 

ganga hugmyndir í Reggio Emilia út frá því að barnið taki þátt í samfélaginu 

og hafi þar áhrif í samvinnu við fjölskyldu sína, samfélagið og skólann og á 

þann hátt mótandi áhrif á menninguna og þau gildi og réttindi sem 

samfélagið aðhyllist. 

2.2.1 Réttindi og þátttaka barna 

Réttindi barna er ein ástæða þess að leitað er eftir viðhorfum, áhrifum og 

þátttöku barna. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (1989) öðlaðist gildi hér 

á landi árið 1992 og var lögfestur árið 2013. Í samningnum koma fram 

réttindi barna í víðum skilningi. Þar kemur fram að börn eru viðkennd sem 

sjálfstæðir einstaklingar með eigin réttindi. Hér verða taldar upp nokkrar 

greinar sáttmálans sem tengjast þátttöku barna.  

 Í 12. grein er komið inn á að barn hafi rétt til eigin skoðana og að láta 
þær í ljós varðandi málefni sem viðkemur lífi þess. Þar er komið inn á 
að börn eigi að fá tækifæri til að tjá sig og skoðanir sínar með tilliti til 
aldurs og þroska varðandi mál sem þau tengjast. 

 13. grein fjallar líka um rétt barna til að láta skoðanir sínar í ljós ásamt 
rétti til að taka við og miðla hugmyndum sínum. 

 Í 14. grein er sagt frá því að aðildarríki eigi að virða rétt barna til 
frjálsrar hugsunar, sannfæringar og trúar. 

 15. grein sáttmálans fjallar um rétt barna til að mynda samfélög með 
öðrum og hittast með friðsömum hætti. 

 31. grein fjallar um að viðurkenna eigi rétt barna til að hvíla sig, 
stunda tómstundir, leiki og skemmtanir sem hæfa aldri þess. 
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Í síðtímahugmyndum um barnæskuna er litið svo á að nám barna fari 

fram í félagslegu samhengi við fólk, staði og hluti. Þannig séu félagsleg 

samskipti og menning barna mikilvægir þættir í uppeldi og menntun. 

Áhersla er á að börn hafi raddir sem hlusta skal á og taka mark á. Börn eigi 

rétt á að taka þátt í ákvörðunum um málefni sem standi þeim nærri. Líta 

beri á börn sem hæfa einstaklinga sem hafi margt fram að færa (Dahlberg 

o.fl., 1999). Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) kemur fram að leikskólar 

annist – að ósk foreldra – uppeldi, umönnun og menntun barna í samræmi 

við lög og námskrár landsins. Í 2. grein segir að veita skuli börnum öruggt 

leik- og námsumhverfi og starfshættir leikskóla skuli mótast af 

umburðalyndi og kærleika, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð og virðingu fyrir 

manngildum hvers og eins; enn fremur að leikskólum beri að efla þroska 

barna í samvinnu við foreldra og hlúa að þörfum hvers barns fyrir sig.  

Kinney og Wharton (2008) fjalla um að með því að ýta undir val barna sé 

verið að hvetja til þátttöku þeirra og efla sjálfstæði. Þannig gefst barni svig-

rúm til að eiga í samskiptum, ná samhengi og tengjast. Því þurfi tækifæri og 

reynsla barna að bjóða upp á möguleika á þátttöku þar sem börn læri í 

samskiptum við hvert annað og við fullorðna. Börn taki þátt í eigin námi þar 

sem taka þurfi tillit til áhuga þeirra og gefa þeim tækifæri til að hafa áhrif á 

nám sitt. Rinaldi (2006) fjallar enn fremur um að hugmyndafræði Reggio 

Emilia sé dæmi um fræði sem spretta upp af þátttöku borgaranna. Því er 

hugtakið þátttaka mikilvægur þáttur í þeirri hugmyndafræði. Þar þykir ljóst 

að þátttaka er grundvöllur í lærdómsferli og sé eitt af einkennum barna og 

fullorðinna og með henni verður til sameiginleg leið til að byggja upp 

samfélag.  

Roger Hart (1992) þróaði líkan sem hann kallar þátttökustigann. 

Markmið með stiganum var að skoða og koma auga á þátttöku barna. Í 

stiganum eru átta þrep sem gera ráð fyrir stigvaxandi þátttöku barna. 

Jóhanna Einarsdóttir (2007) segir að stiginn geti verið góður til að greina, 

ræða og hugsa um þátttöku barna í rannsóknum. Í neðstu þremur 

þrepunum er algjört þátttökuleysi af hálfu barnanna, þar stjórna hinir 

fullorðnu og börnin leggja ekkert af mörkum. Í fjórða þrepinu fá börnin 

hlutverk og veita samþykki fyrir þátttöku. Börn fá svo aukna aðild eftir því 

sem ofar kemur í stigann og í áttunda og síðasta þrepinu er frumkvæði og 

hugmyndir að verkefni frá börnum sem þau vinna að sem jafningar með 

fullorðnum. Með aukinni þátttöku og áhrifum barna í samfélaginu er litið 

svo á að samfélagsvitund barna og fullorðinna aukist. Í rannsókn Guðrúnar 

Öldu Harðardóttur og Baldurs Kristjánssonar (2013) var þátttökustigi Harts 

notaður til að greina aðild barna í ákvarðanatöku í leikskóla á höfuð-

borgarsvæðinu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að algengast var að 
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börnin flokkuðust í 7. þrep þátttökustigans, þar sem frumkvæði og stjórnun 

var í höndum barnanna. Einnig var algengt að hinir fullorðnu hefðu 

frumkvæði að verkefnum og tæku ákvarðanir með börnunum. Ekki gáfu 

gögn til kynna að hægt væri að flokka aðild barna í fyrstu þrepin þar sem 

þátttaka barna í ákvörðunum er lítil sem engin. Niðurstöður benda til þess 

að tekið hafi verið tillit til sjónarmiða barnanna og þau fengið að koma að 

ákvörðunum í meira mæli en fram hefur komið í öðrum innlendum og 

erlendum rannsóknum. Telja höfundar að það megi jafnvel rekja til Reggio 

Emilia-stefnunnar sem leikskólinn starfar eftir. 

2.3 Hugmyndafræði Reggio Emilia 

Leikskólar í Reggio Emilia, sem er bær á Norður-Ítalíu, eru þekktir um allan 

heim sem gæðamenntastofnanir hvað varðar menntun ungra barna. 

Þúsundir manna um allan heim hafa kynnt sér hugmyndafræðina og útfært 

hana eftir gildum og viðmiðum síns heimalands. Hugmyndafræðin felur ekki 

í sér ákveðna aðferð eða kerfi heldur afurð mikilla menntarannsókna sem 

beinast að því að kennarar ígrundi reynslu og lærdómsferli barna. Litið er 

svo á að fræðin spretti úr starfinu frekar en að starfið sé ákvarðað af 

fræðunum (Dahlberg o.fl., 1999; Thornton og Brunton, 2014). Dahlberg 

o.fl., (1999) segja frá Loris Malaguzzi sem tók þátt í að byggja skóla í bænum 

Reggio Emilia. Hann var frumkvöðull nýrra hugmynda um börn og barn-

æsku. Malaguzzi hafði sterka sýn á barnið og taldi uppeldisfræðina vera í 

stöðugri mótun. Í námi ungra barna taldi hann felast sameiginlegar upp-

götvanir barna og kennara sem rannsaka viðfangsefni og setja fram tilgátur. 

Þótt hugmyndafræðin sé yfir 40 ára gömul er enn litið svo á að hún sé í 

þróun. Hugmyndafræðin, sem leikskólastarf í Reggio Emilia byggir á, tengist 

síðtímahugmyndum þar sem horft er á barnið út frá félags- og menningar-

legu sjónarhorni. Þar er litið svo á að barnið sé þátttakandi í lífinu og læri í 

gegnum umhverfi sitt og samfélag. Samkvæmt þessari hugmyndafræði 

upplifir barnið samfélag sitt og er hluti af þeirri heild frá fæðingu, barnið er 

uppfullt af forvitni og löngun og getur átt í samskiptum við aðra frá því það 

fæðist. Börn eru rannsakendur sem læra í samspili við menningu og 

skólabrag. Börnin endurspegla menningu sína og þau gildi, sem eru þar við 

lýði, og geta tjáð sig á hundrað vegu (Rinaldi, 2001). Leikskólinn, sem tekur 

þátt í rannsókninni sem hér er til umfjöllunar, tekur mið af þessum sömu 

hugmyndum og skilgreinir sig sem Reggio-leikskóla.  

Grunngildi Reggio Emilia-hugmyndafræðinnar samkvæmt Thornton og 

Brunton (2014) eru: 
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 Samskipti, þar sem litið er svo á að börn læri í gegnum samskipti sín 
við önnur börn, fullorðna og umhverfið. 

 Sköpun, en þar gengið út frá því að börn hafi hundrað mál til að tjá sig 
og sýni þessi tungumál meðal annars í sköpunarkrafti. 

 Umhverfið, sem þarf að styðja við nám og þroska barna. Með 
umhverfi er átt við húsnæði, húsbúnað, efnivið og fleira sem stuðlar 
að forvitni og vekur áhuga. 

 Tími, en börn þurfa tíma í rannsóknarvinnu sinni, þau eiga að fá tíma 
með kennurum sínum og tíma til að „vera og gera“. 

 Nám og kennsla, gengið er út frá því að kennari og börn læri saman í 
starfinu. Kennari skráir niður hugmyndir barnanna og ígrundar með 
þeim hvernig námið fer fram og hvernig haldið er áfram. 

 Ígrundaðar starfsaðferðir, kennarar og börn eru rannsakendur sem 
ígrunda eigið nám sem er í stöðugri þróun. 

Hér verður fjallað nánar um hvert þessara grunngilda. 

2.3.1 Samskipti 

Börn og fullorðnir eiga í gagnvirkum samskiptum allan daginn. Í leikskólum, 

sem kenna sig við Reggio Emilia, er litið svo á að barnið sé kraftmikið, sterkt, 

öruggt og hæft, hafi sínar eigin hugmyndir og skoðanir og geti látið þær í 

ljós. Hinn fullorðni þarf að hlusta á einn af mörgum tjáningarmátum barna 

og treysta því til að taka upplýsta ákvörðun. Hlustun er líka stór þáttur í 

hugmyndafræðinni og krefst þess að kennari þurfi að leggja nokkuð á sig til 

að koma auga á tilgátur og hugmyndir barnanna ásamt því að taka þær 

alvarlega (Thornton og Brunton, 2014). Litið er á að leikskólakennari sé 

samferðamaður barnsins í þekkingarleit þess og námsferill barna velti 

meðal annars á áhuga og hæfni leikskólakennarans sem styður við nám 

þess. Litið er svo á að börn hafi hundrað mál í þekkingarleit sinni og til 

tjáningar. Kennari þarf líka að æfa sig í hlusta á þessi mál til að komast að 

sjónarhornum og áhuga barnanna (Rinaldi, 2006).  

Áhersla er á að barnið læri í félagslegu samhengi við aðra, fullorðna og 

börn. Hinn fullorðni dæmir ekki það sem fer fram í samfélagi barna heldur 

skráir niður hugmyndir og tilgátur, sem hann reynir svo að túlka, og 

aðstoðar börnin við að bæta við þekkingu sína og ná merkingu hluta 

(Brooker, 2008). Samskipti milli kennara, barnsins og foreldra eru mjög 

mikilvæg og hver aðili gegnir lykilhlutverki í námi barnsins. Samfélagið, sem 

leikskóli barnsins er í, hefur líka gildi fyrir fyrir nám barna því námið fer fram 

í félags- og menningarlegu samhengi (Thornton og Brunton, 2014). Til að 
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styðja við sköpunarkraft barna þarf því samkvæmt Thornton og Brunton 

(2014) að stuðla að fjölbreyttri reynslu með því að veita börnum rými til 

könnunar, tíma til að leita lausna og þróa eigin tilgátur og frelsi og tækifæri 

til að læra nýja færni. 

2.3.2 Sköpun 

Malaguzzi trúði því að öll börn byggju yfir sköpunarhæfni. Hann lagði mikið 

upp úr listnámi þar sem börn gætu tjáð sig á ýmsa vegu. Hann talaði um að 

börn hefðu 100 mál og vísar þá í birtingarmyndir tjáningarmáta barna. 

Malaguzzi talaði um að kennari þurfi því að vera vakandi fyrir þessari 

fjölbreyttu tjáningu og leggja sig fram við að hlusta, og er þá ekki einungis 

átt við það sem sagt er með orðum (Thornton og Brunton, 2014). Barn 

notar fjölbreyttar aðferðir til að setja fram hugmyndir sínar og áhuga, svo 

sem í gegnum leik, myndlist, látbragð eða með hreyfingu (Brooker, 2008). 

Thornton og Brunton (2014) segja að þannig sé hægt að horfa á og fylgjast 

með hvað hvetur börn áfram í leik og námi og veiti þeim tækifæri til að tjá 

sig á skapandi hátt. Í leikskólum Reggio Emilia er lögð áhersla á að mikið af 

þeim efniviði, sem börnin leika sér og vinna með, sé endurvinnanlegur. Í 

mörgum leikskólum eru svokallaðar „remídur“ þar sem börn hafa aðgang að 

ýmiss konar efniviði sem hægt er að endurvinna. Þessi efniviður gerir 

börnum kleift að hugsa „út fyrir kassann“ og skapa hvað sem þeim dettur í 

hug. Efniviður af þessu tagi getur verið hvers konar pappír, perlur, fernur, 

flöskur, slöngur og fleira. 

2.3.3 Umhverfið 

Umhverfi barna skipar mikilvægan sess í námi þeirra þar sem það styður við 

nám, þroska og leik barna. Með umhverfi er átt við leikskólabygginguna, 

skipulag hennar, útlit og þau tæki og tól sem tilheyra byggingunni ásamt 

útivæði (Thornton og Brunton, 2014). Í umhverfi leikskóla, sem fylgja 

hugmyndum Reggio Emilia, sést glögglega sambandið á milli gæða 

umhverfis og náms (Rinaldi, 2006). Í hugmyndafræðinni er litið á umhverfið 

sem þriðja kennarann í námi barna. Hinir tveir eru kennarinn sjálfur og 

börnin. Umhverfi barna þarf að styðja við sköpun, könnun, samskipti, 

hugsun og ígrundun. Einnig þykir mikilvægt að umhverfið bjóði upp á að 

börn geti dregið sig í hlé yfir daginn og fengið næði. Umhverfi kennara og 

foreldra í leikskólanum er líka mikilvægt en samkvæmt hugmyndafræðinni 

þurfa kennarar næði til ígrundunar og foreldrar þurfa einnig tækifæri til að 

nálgast nám barna sinna og geta rætt við kennara og aðra foreldra. 

Umhverfi ungra barna þarf að styðja við fjölbreytt nám þeirra hvort sem 
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það er að skapa tækifæri til grófhreyfinga eða rólegra stunda. (Thornton og 

Brunton, 2014). Vecchi (2010) segir að leikskólaumhverfið gefi til kynna þá 

sýn á barnið, sem stofnunin aðhyllist, og starfið sem fer fram þar.  

2.3.4 Tími 

í Reggio Emilia er lögð áhersla á að börn fái tíma til að vinna að verkefnum 

sínum. Tíminn er talinn bjóða upp á marga möguleika og gefa börnunum 

kost á að tengjast kennurum sínum náið þar sem kennari og börn vinna 

saman að því að skapa sér þekkingu í námi. Kennari og barn fylgjast að út 

alla leikskólagöngu barnsins og skapar það nánari tengsl. Í daglegu starfi er 

gefinn tími til að „vera“, „gera“, hittast, leika, hugsa og ígrunda, til að tala, 

hugsa, hvílast og borða. Ekki er litið svo á að verið sé að undirbúa börnin 

fyrir komandi nám í grunnskóla heldur skulu þau njóta þess tíma sem þau 

eru í leikskólanum. Verkefni, sem börnin vinna að, hafa oftast ekki tíma-

ramma. Reynt er að gefa börnum það svigrúm og þann tíma sem þau þurfa 

til að vinna að verkefnum. Á meðan áhugi er til staðar heldur vinna við 

verkefni áfram (Thornton og Brunton, 2014). Rinaldi (2006) segir að eitt af 

því mikilvægasta í leikskólastarfi sé ferli verkefna eða leiðin að 

verkefnunum. Til að ferlið gefi af sér til barnanna þarf að vera tími, tími til 

að læra og ígrunda, fyrir kennara og börnin. Í hraða samfélagsins er tími það 

dýrmætasta sem við gefum börnunum.  

2.3.5 Nám og kennsla 

Dahlberg og Moss (2006) fjalla um að Loris Malaguzzi hefði líkt námi ungra 

barna við spagettí en með því átti hann við að nám barna fer ekki fram eftir 

fyrir fram ákveðinni línu þar sem hægt er að sjá fyrir um námið, sem á sér 

stað, og hvaða þekkingu börnin öðlast. Samkvæmt Thornton og Brunton 

(2014) er hlutverk kennara í Reggio Emilia ekki einungis að kenna heldur líka 

að læra. Litið er svo á að kennarar læri í samskiptum sínum við samstarfs-

fólk og með börnum sem deila hugmyndum sínum og reynslu. Sú sýn að 

geta litið á barnið sem samferðamann í námi vísar einmitt til þess að barnið 

sé hæfur einstaklingur sem geti tekið ábyrgð á eigin námi. Börnin eru því 

hvött til að hugsa eins og rannsakendur þar sem þau setja fram tilgátur út 

frá reynslu sinni og í samvinnu við önnur börn og fullorðna. Hlutverk 

kennara er því að hjálpa börnunum að ígrunda nám sitt og rifja það upp. 

Einnig segja þeir frá að skráningar séu liður í því að varpa ljósi á og öðlast 

skilning á hvað og hvernig börn læra ásamt því að gera nám þeirra sýnilegt. 

Skráningar kennara eru því túlkun hans á því sem fram fer í 
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leikskólastarfinu. Fjallað er nánar um uppeldisfræðilegar skráningar í anda 

Reggio Emilia hér á eftir. 

2.3.6 Ígrundaðar starfsaðferðir 

Kennarar sem starfa eftir hugmyndafræði Reggio Emilia taka ábyrgð á eigin 

uppeldisfræði. Þeir læra af umræðum og ígrundun með samstarfsfélögum 

og foreldrum. Kennarar vinna saman að sameiginlegum markmiðum og eiga 

að fá tækifæri til að ígrunda skráningar sínar og starfsaðferðir. Reggio-

hugmyndafræðin er í sjálfu sér langtímarannsókn sem er í stöðugri þróun. 

Rannsóknir eru hluti af daglegu leikskólastarfi og ekki bara fyrir menntaða 

starfsfólkið heldur alla, börn og fullorðna. Virðing fyrir reynslu og sérstöðu 

annarra er í hávegum höfð og er litið á ólíka einstaklinga sem tækifæri til að 

læra nýja hluti hver af öðrum (Thornton og Brunton, 2014). Hafdís 

Guðjónsdóttir (2004) fjallar um að fagleg ígrundun kennara byggi á 

ákveðnum lykilatriðum. Þessi lykilatriði séu þekking á uppeldisfræði og 

kennslu, að vera meðvitaður um félagslega menningu og söguleg áhrif á 

menntun barna ásamt skilningi á greinandi ígrundun og tengsl milli starfs og 

fræðilegs skilnings. Fræðilegi skilningurinn verður til í starfi kennara með 

framkvæmd, ígrundun og siðferðislegum gildum. Rinaldi (2006) fjallar einnig 

um ábyrgð kennarans og hvernig hann lætur í ljós faglega þekkingu sínu í 

leikskólastarfinu. Í skráningum skráir kennari ekki aðeins niður það sem 

barnið gerir heldur einnig það sem hann sjálfur veit um barnið, uppeldis-

fræðina sem hann aðhyllist og eigin túlkun á námi barns. Þannig lýsi kennari 

sýn sinni og samskiptum við barnið. Það krefst mikillar sjálfskoðunar og 

ígrundunar að geta lesið úr skráningum á námi barna upplýsingar um sjálfan 

sig, eigin starfshætti og nálgun gagnvart námi barnanna. 

Í hugmyndafræði Reggio Emilia er lögð mikil áhersla á barnið og nám 

þess. Einnig er áhersla á að kennarar læri í samskiptum og samvinnu við 

börnin í gegnum verkefni sem vekja áhuga. Því er mikilvægt að hafa í huga 

að hugmyndafræðin sé útfærð og aðlöguð að viðkomandi stað. Rannsakandi 

telur að þættir eins og húsnæði, veðurfar, menning og starfslýsingar 

leikskólakennara og leiðbeinanda hafi áhrif á aðlögun hugmyndafræðinnar 

að íslenskum aðstæðum.  

2.4 Mat á námi barna 

Eins og áður hefur komið fram einkennast síðtímahugmyndir í menntunar-

fræðum ungra barna af margbreytileika, sérstöðu og óregluleika. Þeir sem 

aðhyllast þessar hugmyndir gagnrýna það að ein námsleið sé talin betri en 

önnur og að öll börn fari eins í gegnum leikskólann. Viðurkennt er að börn 
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séu ólík og læri á mismunandi hátt (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Markmið 

með mati í leikskólastarfi samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 er að 

auka skilning og þekkingu kennara, foreldra og barna á þroska, líðan og 

námi barna. Þar kemur fram að börn séu ólík og sýni áhuga sinn og hæfni á 

misjafnan hátt. Þess vegna þurfi mat á námi þeirra að vera einstaklings-

miðað svo að hægt sé að veita hverju barni fyrir sig þann stuðning sem það 

þarfnast til að taka þátt í skólastarfinu. (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2013). Skráningaraðferðinni námssögum er meðal annars 

ætlað leita eftir sjónarmiðum barna (Carr, 2001). 

Leið síðtímahugmynda að kennslu og námi barna byggist á sambandi 

milli mannlegrar hugsunar og menningar- og sögulegra aðstæðna (Fleer, 

2002). Nám og hugsun barna þróast í takt við þróun og breytingar 

samfélagsins. Skólar þurfa því að geta tekist á við þessar breytingar og 

komið auga á það sem börnin hafa yfirstígið og þá þekkingu sem þau hafa 

bætt við sig. Matsaðferðir ættu samkvæmt Brooker (2008) að ganga út frá 

því að viðurkenna sérstöðu hvers barns sem námsmanns ásamt því hvernig 

hægt sé að styðja við áframhaldandi nám. Leikskólastarfið er samfélag 

námsmanna sem rannsaka, eiga í samskiptum og miðla þekkingu sinni til 

annarra. Kristín Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir (2008) halda því fram 

að leikskólar hafi þurft að vinna að því að fá viðurkenningu sem fyrsta 

skólastigið. Með því að gera þá þekkingu og færni, sem börnin öðlast í starfi, 

sýnilega í gegnum uppeldisfræðilegar skráningar gæti leikskólinn skapað sér 

verkfæri til að fá þessa viðurkenningu. Enn fremur segja Dahlberg o.fl. 

(1999) að með markvissum og ígrunduðum skráningum sé hægt að efla 

faglegt starf í leikskólum þannig að þeir öðlist sess sem skólastig í 

þjóðfélaginu. Samkvæmt Carr og Lee (2012) eyða ung börn stórum hluta 

vikunnar í leikskólanum þar sem sjálfsmynd þeirra mótast í samskiptum við 

önnur börn og fullorðna. Með því að meta nám barna í leikskólum er einnig 

verið að skoða samskipti og vellíðan barna. Því má segja að mat á námi 

barna skipi háan sess í byggingu nemenda á sjálfsmynd sinni. Ígrundaðar 

skráningar, sem tengjast námi og vellíðan barna og eru gerðar sýnilegar fyrir 

börn og fullorðna, geta því stutt við nám barna. 

Perry, Dockett og Harley (2007) fjalla um þá togstreitu sem geti fylgt því 

að meta nám barna. Þau segja að matið þurfi að vera marktækt og falla 

undir lög og reglugerðir, sem eru í gildi hverju sinni, jafnframt því sem það 

þurfi að vera barnmiðað og leikskólavænt. Rannsókn Perrys o.fl., (2007) 

bendir til þess að námssögur uppfylli báða þessa þætti þar sem nám barna 

er metið í eðlilegu umhverfi barnsins af leikskólakennara sem þekkir barnið, 

á barnvænan og leikskólamiðaðan hátt en líka á faglegan og skilvirkan hátt.  
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2.4.1 Uppeldisfræðilegar skráningar 

Uppeldisfræðilegar skráningar eru mikilvægur þáttur í leikskólastarfinu í 

Reggio Emilia. Þar er lögð áhersla á að skrá athafnir og uppgötvanir barna 

ásamt því sem gerist í samskiptum og samvinnu þeirra við önnur börn og 

kennara. Einnig er áhersla á lýðræðislega ígrundun og þátttöku í sam-

félaginu. Til að skráningarnar teljist uppeldisfræðilegar þurfa þær einnig að 

byggjast á þeim þáttum. Uppeldisfræðilegar skráningarnar hafa meðal 

annars það markmið að gera skólastarfið sýnilegt fyrir foreldrum og 

nærsamfélaginu. Þrátt fyrir að skráningar séu tímafrekar þá eru þær 

mikilvægur liður í að sýna fram á ferli þess starfs sem unnið er í 

leikskólunum (Grieshaber og Hatch, 2003; Rinaldi, 2006).  

Skráningar beinast mikið að því að sjá hluti og hlusta á það sem fram fer 

svo hægt sér að gera nám barna og námsferil sýnilegan. Úrvinnsla 

skráninganna er hluti af námsferlinu því þar eru þættir sem tengjast námi 

barna skoðaðir og ígrundaðir af nokkrum aðilum; þannig verða þær 

uppeldisfræðilegar (Rinaldi, 2006). Dahlberg o.fl. (1999) segja að ásamt því 

að gera skólastarfið sýnilegra hafa uppeldisfræðilegar skráningar annað 

markmið sem er að reyna að sjá og skilja námsferil barns í leikskóla án fyrir 

fram ákveðinna viðmiða eða samanburðar. Í uppeldisfræðilegum 

skráningum er horft á ákveðið ferli og innihald þess ferlis. Í innihaldi ferlisins 

er það sem barnið segir og gerir, vinna þess og hvernig uppeldisfræðin, sem 

kennari aðhyllist, tengist börnunum og þeirra námi. 

 Uppeldisfræðilegar skráningar eru ekki athuganir á börnum heldur er 

horft á vellíðan og nám barns. Það sem er skráð er ekki það sem skilgreinir 

barnið eða algildur sannleikur. Uppeldisfræðilegar skráningar geta verið 

margs konar, skriflegar skráningar, ljósmyndir, teikningar, myndbands-

upptökur eða annað. Þannig verða skráningarnar áþreifanlegri og sýnilegri 

en sýnileiki er mikilvægur þáttur í uppeldisfræðilegum skráningum. 

Skráningarnar eru aldrei hlutlausar því kennari túlkar skráningarnar eftir 

sínum viðhorfum og þarf að taka ábyrgð á þeirri túlkun og komast að 

niðurstöðu um hvaða nám hefur átt sér stað hverju sinni. Einnig er talað um 

að í uppeldisfræðilegum skráningum sé einnig val. Það lýsir sér þannig að 

kennari er þátttakandi í námi barns og hefur val um það sem hann skráir og 

velur hvernig skráningin er túlkuð. Kennarar, sem ígrunda skráningar sínar 

með öðru starfsfólki, gefa rými fyrir líflegar og gagnrýnar uppeldisfræðilegar 

umræður þar sem fleiri sjónarhorn komast að. Með ígrundun er hægt að sjá 

hvað það þýðir fyrir kennara að vera fagmaður í starfi (Dahlberg o.fl., 1999). 

Skráningar í starfi með ungum börnum merkja ekki það sama og 

lokaskýrsla um það nám sem átt hefur sér stað. Með skráningum er horft á 
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og skrásettar hugmyndir og tilgátur barna á ýmsa vegu og það gert sýnilegt. 

Skráningar eru því túlkun á þekkingu, námi og vellíðan barna og eru þannig 

gott verkfæri til mats á námi ef hugsað er til síðtímahugmynda um börn þar 

sem lögð er áhersla á að skoða félags- og menningarlega þætti og hvernig 

þeir hafa meðal annars áhrif á samskipti barnanna við aðra. Skráningin er 

svo túlkuð, ígrunduð og notuð sem verkfæri til að rifja upp það nám sem 

hefur átt sér stað. Með þessari túlkun og ígrundun á skráningunni, sem 

inniheldur oft ljósmyndir eða önnur hjálpargögn, getur kennari farið yfir 

kennsluaðferðir sínar og nýtt skráningarnar til að þróa þær áfram. Á þann 

hátt getur kennari eflt skólastarfið með því að taka mið af styrkleikum og 

getu barnanna (Rinaldi, 2006). Dahlberg og Moss (2006) benda á að 

uppeldisfræðilegar skráningar séu margþætt verkfæri. Þær geri 

þekkingarleit og námsleiðir barna sýnilegri. Í uppeldisfræðilegum 

skráningum þarf kennari að taka ábyrgð á túlkunum sínum og tengja þær 

við uppeldisfræði og starf í leikskólanum. Með skráningum eigi að sýna fram 

á lýðræðislega starfshætti sem eiga að vera sýnilegir í samfélaginu svo að 

leikskólar og leikskólakennarar geti sýnt fram á það starf sem fram fer 

hverju sinni. 

Athuganir á börnum í leikskólum eiga sér langa sögu. Með því að safna 

gögnum um barnið með athugunum var litið svo á að hin eina sanna þörf 

barnsins kæmi í ljós í eðlilegu umhverfi þess. Með athugunum er oft verið 

að kanna hvað það er sem barnið kann, veit og getur en getur þó snúist upp 

í andhverfu sína þannig að horft sé á það sem barnið veit ekki og getur ekki. 

Leikskólakennurum getur fundist þeir þurfi að kenna börnum hæfni til að 

þau uppfylli fyrir fram ákveðin skilyrði. Börn geta líka fundið fyrir kvíða og 

liðið eins og þeim mistakist ef þau ná ekki að uppfylla þessi skilyrði 

(Grieshaber og Hatch, 2003). Slíkar athuganir eru ekki í takt við þær áherslur 

sem fram koma í Aðalnámskrá leikskóla 2011 um að mat á námi barna skuli 

vera einstaklingsmiðað og efla hvert einstakt barn. Emilson og Pramling 

Samuelson (2014) segja að athuganir og skráningar hafi samt sem áður 

sama markmið, sem er að skilja börn betur og aðlaga leikskólastarf þannig 

að það henti fjölbreyttum hópi barna. 

Þeir sem gagnrýna uppeldisfræðilegar skráningar nota þau rök að þær 

séu ekki hlutlausar. Sumir telja það hins vegar vera kost þar sem skráningin 

er túlkun kennara á ferli sem barnið gengur í gegnum. Emilson og Pramling 

Samuelson (2014) segja að kennarar geti átt í erfiðleikum með að greina 

skráningar sínar. Þeir eigi það til að safna of miklum gögnum sem geti verið 

tímafrekt fyrir þá að lesa úr. Það hindri að hægt sé að notast við gögnin í 

sameiginlegri ígrundun fleiri aðila en það er talin vera mikilvæg forsenda 

þess að skráningar séu uppeldisfræðilegar. Eins segja þær að það geti reynst 
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kennurum erfitt að taka þátt í starfinu og skrá um leið. Í niðurstöðum 

rannsóknar Emilson og Pramling Samuelson (2014) kom fram að skráningar 

áttu það til að innihalda engin samskipti milli kennara og barna eða að 

kennari stýrði verkefnum of mikið; einnig að kennarar leituðu frekar eftir 

því að ná lýsandi ljósmyndum af ferli frekar en að huga að því hvernig 

börnin unnu úr verkefninu. Þannig fjallaði kennari frekar um það sem hann 

vildi sjá í skráningunni heldur en það sem hafði farið fram. Markmiðið varð 

þá frekar að fá börnin til að gera eitthvað ákveðið svo hægt væri að greina í 

skráningunni frá uppgötvun barnanna á einhverju fyrirbæri.  

Til að svara gagnrýnisröddum um uppeldisfræðilegar skráningar segir 

Rinaldi (2006) frá óhjákvæmilegu valdaójafnvægi milli kennara og barns og 

að kennari þurfi að læra að nýta það vald, sem hann hefur, á réttan hátt. 

Hún fjallar um að vald sé ekki slæmt orð í uppeldisfræðum og að það sé ekki 

eingöngu kennarinn sem hafi vald yfir börnunum heldur hafa börnin líka 

vald yfir kennaranum. Börnin læra að taka vald af kennara sínum til að læra 

um stjórn. Uppeldisfræðilegar skráningar eru þannig valdatæki sem hægt er 

að nota til að bera kennsl á stjórn og valdaójafnvægi í skólastarfi. Eins fjallar 

Rinaldi um að með uppeldisfræðilegum skráningum eru athafnir barnsins 

ekki eingöngu skráðar heldur sjást hugmyndir, þekking og sýn kennarans 

einnig oft í skráningunum. Það er því ekki einungis verið að gefa mynd af 

barninu og námi þess heldur einnig mynd af gæðum þeirra sambanda og 

samskipta sem eiga sér stað í leikskólanum. Kennari sýnir því fram á 

þekkingu sína og túlkun á námsferli barna í uppeldisfræðilegum skráningum 

og þannig afhjúpar hann eigin sýn á barnið og uppeldisfræðina sem hann 

aðhyllist. 

2.4.2 Námssögur 

Námssögur eru skráningaraðferð sem kemur frá Nýja-Sjálandi og hefur verið 

þróuð þar með það að markmiði að nálgast sjónarhorn barna og lesa í 

fjölbreytta tjáningu þeirra. Einnig hefur hún verið þróuð sem matsaðferð 

þar sem ekki er eingöngu horft til þess hvað barn lærir heldur hvernig það 

lærir. Matsaðferðin byggir á síðtímahugmyndum um að nám barna fari fram 

í félagslegu samhengi (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012; 

Kristín Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008). Námssögur eru eins-

konar örsögur einstakra barna sem skráðar eru yfir tiltekið tímabil í daglegu 

starfi leikskólans. Sögurnar ná yfir aðstæður þar sem barnið er í samskiptum 

við önnur börn eða fullorðna, athafnir eða verkefni, sem barnið er 

þátttakandi í, ásamt túlkun og útskýringum þess sem skráir. Hjálpargögn við 

skráningar geta verið ljósmyndir, athugasemdir frá börnunum og teikningar 
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þeirra sem safnað er. Með samspili þessara þátta verða til einhvers konar 

smámyndir eða námssögur sem síðan eru skoðaðar í þeim tilgangi að meta 

vellíðan barna og hneigð þeirra til náms (Kristín Karlsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2008). 

Í námssögu barns er horft á vellíðan, könnun, samskipti og hvernig barn 

tilheyrir samfélagi sínu. Einnig eru samskipti barnsins skoðuð og hvernig það 

miðlar frá sér til annarra. Þegar námssögur hafa verið skráðar eru þær 

ígrundaðar með barninu og foreldrum þess með það að markmiði að styðja 

við áframhaldandi nám barna (Brooker, 2008). Námssögur eru skráðar í 

hversdagslegu umhverfi barna þar sem þau takast á við fimm þætti 

hneigðar til náms (e. learning disposition) (Carr, 2001). Til að útskýra hneigð 

til náms er hægt að tengja við það hvernig barnið sé tilbúið að takast á við 

ákveðin verkefni. Daniels (2013) fjallar um að hneigð til náms sé bæði 

meðfædd og lærð. Þegar börn öðlast ákveðna reynslu og færni eflast 

viðhorf þeirra og hneigð til náms. Þau læra að sjá fyrir um hluti og setja 

fram tilgátur sem þau reyna að staðfesta. 

Samkvæmt Carr (2001) byggir hneigð til náms á fimm þáttum. Þeir eru: 

 Áhugi (e. taking an interest) 

 Virkni (e. being involved) 

 Tekist á við erfiðleika og /eða óöryggi (e. persisting with difficulty or 
uncertainty) 

 Tjá tilfinningar og hugmyndir (e. communicating with others) 

 Taka ábyrgð (e. taking responsibility) 

Carr (2001) segir að þegar námssögur eru skráðar sé lögð áhersla á 

félags- og tilfinningalega þætti þar sem vellíðan barns sé í fyrirrúmi. Með 

vellíðan barna er vísað til sjálfsmyndar þeirra, hvort þau trúi á eigin getu og 

á hvaða hátt þau fást við ný viðfangsefni. Vellíðan birtist í viðhorfi og áhuga 

barna þegar þau bæta við eigin þekkingu. 

Við skráningu námssagna er fylgt ákveðnu ferli sem felur í sér fjóra 

samverkandi þætti (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012; Carr, 

2001).  

 Skrá og lýsa: Skráningar eru margvíslegar, s.s. ljósmyndir, 
myndbandsupptökur, eða skriflegar þar sem skráð er það sem barnið 
getur og gerir, hvernig samskipti þess eru og hvernig það tekst á við 
viðfangsefni. Leikskólakennarinn skráir það sem hann telur vera 
mikilvægt og horft er á styrkleika barns og hvernig vellíðan barns og 
hneigð til náms birtist í athöfnum og samskiptum þess. 
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 Ígrunda og ræða: Til að gera námssögurnar ítarlegri og fá fram fleiri 
sjónarmið eru þær ígrundaðar með barninu, foreldrum og öðrum 
kennurum leikskólans. Þannig getur leikskólakennari staðfest það 
sem var skráð og metið hugmyndir sínar í takt við hugmyndir annarra. 

 Greina og miðla: Hér er tilgangurinn að tengja námssögur barnsins 
nánar við vellíðan og hneigð til náms. Sögunum er safnað saman og 
gerðar sýnilegar öðrum svo fleiri geti ígrundað og séð hvað barnið 
lærir og hvernig.  

 Áætla og nýta: Námssögurnar eiga að geta nýst til að styðja við 
hugmyndir barnsins. Einnig er hægt að skoða áhugasvið barnsins eða 
taka ákvörðun um hvort skoða þurfi frekar virkni þess á einhverju 
sviði eða nýta námssögurnar til endurskipulagningar á umhverfi eða 
starfi leikskólans. 

Kristín Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, (2008) telja megingildi þess 

að skrá og ígrunda námssögur felist fyrst og fremst í því að gera ferli og 

samskiptamynstur sýnilegri og sjá hvaða áhrif þessi samskipti hafa á börnin 

og möguleika þeirra til að þróa með sér ákveðna hneigð til náms.  

Af þessu má sjá að námssögur eru góð og mikilvæg viðbót við ferilmöppu 

barnsins að mati rannsakanda þar sem jákvæð lýsing á því sem barnið fæst 

við kemur fram ásamt ígrundun kennara, barnsins sjálfs og foreldra. 

Námssögur eru einstaklingsmiðaðar þar sem viðfangsefni barnsins eru 

tilgreind, hvernig það tekst á við ákveðin atriði og hvernig það lærir ásamt 

því að samskipti þess við aðra eru skoðuð. Námssögur eru líka góð aðferð til 

efla samstarf heimilis og skóla þar sem foreldrum gefst tækifæri til að 

ígrunda skráningarnar með barni sínu á þeirra heimili. Þannig verða 

foreldrar þátttakendur í starfi skólans og hafa áhrif á nám og starf barna 

sinna. Þessir þættir eru í samræmi við þær áherslur sem Aðalnámskrá 

leikskóla setur fram um mat á námi barna, nánar tiltekið að sýna fram á 

hæfni barna, getu og áhuga á einstaklingsmiðaðan hátt og að sjónarmið og 

framlag foreldra til leikskólastarfs sé mikilvægur þáttur í heildarsýn á velferð 

og vellíðan barna.  

2.4.3 Þróun námssöguskráninga 

Mikil stafræn tækni hefur átt sér stað í leikskólum síðustu ár sem auðveldar 

kennurum vinnu sína í sambandi við skráningar. Carr (2001) talar um að 

þegar fyrstu námssögurnar voru skráðar var eingöngu notast við autt blað 

sem teiknað voru á rammar fyrir hneigðir til náms. Námsögurnar voru 

handskrifaðar á blöð og safnað saman. Þegar ígrundun námssagnanna átti 

sér stað voru kennarar oftar en ekki búnir að gleyma því sem fram hafði 



 

29 

farið, þótt skráð hefði verið á blaðið. Kennarar hugsuðu oft um að gott væri 

að taka leik barnanna upp á myndband því þá væri hægt að geyma gögn og 

rifja upp seinna. Með æfingunni urðu kennarar þó sjálfsöruggari og skráðu 

niður hnitmiðari sögur sem voru ekki langar. Þannig breyttist löngun þeirra 

til myndbandsupptöku því þeir lærðu að skrá skriflega niður á markvissari 

hátt. 

Carr og Lee (2012) segja frá því að rannsakendur, sem unnið hafa með 

námssögur, hafi samt sem áður þróað námssöguskráningar sínar mikið 

síðustu ár. Í upphafi voru námssögur eingöngu skriflegar, oft með 

teikningum til stuðnings. Þegar byrjað var að nota ljósmyndir sem verkfæri í 

námssögum voru teknar polaroid-myndir og settar við námssöguna. Í dag er 

tæknin orðin þróaðri og ljósmyndir, sem fylgja námssögum, segja oft mikið 

af sögunni. Námssöguskráningar eru eins fjölbreyttar og þær eru margar og 

hægt er að lesa þær á marga vegu. Kennarar hafa sett ljósmyndir á 

geisladiska þar sem bætt er við tónlist eða texta. Með stuðningi ljósmynda 

geta börn skapað merkingu í námssögu sína. Þau nota ljósmyndir til að 

hjálpa sér að rifja upp það sem fram fór og deila því með öðrum.  

2.4.4 Gildi námssagna 

Brooker (2008) segir að hægt sé að skrá námssögur fyrir börn frá því að þau 

eru mjög ung fram á grunnskólaaldur. Eins og á við um skráningar í Reggio 

Emilia eru námssögur ígrundaðar með öðrum, barninu, foreldrum og 

samfélaginu. Ekki er litið á nám barnsins sem einkamál heldur sýna náms-

sögur fram á nám sem hefur átt sér stað og hefur gildi fyrir leikskólann, 

barnið, fjölskylduna og samfélagið. Námssögur hafa að minnsta kosti tvö 

markmið:, Annars vegar að styðja við nám barna með því að hvetja þau og 

fjölskyldu þeirra til að tengja saman heimili og skóla; hins vegar að auðvelda 

skipulagningu á námi barna svo það henti börnum og styðji við þau á 

viðeigandi hátt.  

Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir (2012) unnu rannsókn í 

samstarfi við leikskólakennara. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi 

á áhrif skráninga og ígrundunar námssagna á viðhorf leikskólakennara til 

náms barna og hlutverk kennara í námi ungra barna. Í niðurstöðum kom 

fram að leikskólakennararnir töldu námssögur vera góða leið til að varpa 

ljósi á styrkleika barna; einnig að þeir gerðu sér betur grein fyrir því hvernig 

hversdagslegar aðstæður gátu gefið innsýn í áhuga og hugmyndir barna. 

Þeir urðu sér meðvitaðri um eigin fagmennsku og hvernig námssögur geta 

nýst til að styrkja sambandið milli heimilis og skóla og til að skipuleggja 

starfið. Leikskólakennurum fannst hvert barn verða sýnilegra og þannig var 
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tekið tillit til þess að hvert barn er einstakt og hefur sín eigin einkenni. 

Einnig kom fram að leikskólakennurum fannst samskipti sín við börnin verða 

jákvæðari og að skráning námssagna opnaði fyrir samskipti við foreldra þar 

sem námssögur urðu oft kveikja að umræðuefni.  

Carr, May og Podmore (2002) gerðu starfendarannsókn þar sem 

markmiðið var meðal annars að komast að því hvernig námssögur skapa 

gagnkvæm samskipti sem byggja á virðingu milli fólks, staða og hluta. Þar 

kemur fram að námssögur séu öflugt tæki sem gefi mynd af fólki sem takast 

á við ýmis málefni við hversdagslegar aðstæður. Sögurnar gefa okkur líka 

mynd af því hverju má breyta, til dæmis í leikskólastarfinu, og hvað hefur 

áhrif á það. Með námssögum er hægt að hvetja börn til að fást við jákvæða 

hluti og gera það að vana. 

Rannsókn Perrys o.fl. (2007), sem fjallar um stærðfræðinám ungra barna 

og mat á því, sýndi fram á að leikskólakennurum fannst þeir standast kröfur 

samfélagsins um mat á námi barna án þess að víkja frá sínum 

leikskólamiðuðu starfsaðferðum. Þar notuðust leikskólakennarar við stærð-

fræðilegt greiningarform til að greina stærðfræðinám og þekkingu barna og 

notuðu jafnframt námssögur til að meta það stærðfræðinám sem átti sér 

stað í eðlilegu umhverfi barnanna. Leikskólakennurunum fannst þeir útvíkka 

nám barnanna um leið og þeir skráðu niður jákvætt mat í námssöguformi.  

Carr (2011) segir frá starfendarannsókn þar sem skoðað var hvernig börn 

geti orðið meðvitaðri um eigin námsferil. Markmiðið var að aðstoða börnin 

við að koma orðum að því hvernig þau hefðu lært og hvað þau hefðu lært. 

Kennarar fóru yfir skráningar með börnunum og ræddu það sem kom fram í 

þeim. Áhersla var á að börnin væru virkir þátttakendur í eigin námi og 

byggðu upp þekkingu sína í samvinnu og samskiptum við aðra. Meðal 

annars var notast við námssöguskráningar til að rifja upp og ígrunda með 

börnunum. Námssögur barnanna voru í möppum sem voru sýnilegar 

börnunum og foreldrum þeirra og voru þær reglulega sendar heim þar sem 

foreldrar gátu ígrundað með börnum sínum. Með þessari ígrundun voru 

börnin duglegri að rifja upp nám sitt og ræða það við önnur börn og 

fullorðna.  

Þessar rannsóknir sýna fram á að gildi námssagna í leikskólastarfi er 

mikið. Námssögur virðast gera það að verkum að fagfólkið ígrundar eigin 

störf og starfshætti nánar sem leiðir til að fagmennska þeirra og meðvitund 

um hana aukast. Einnig sést að kennarar geta notað námssögur barna til 

endurskipulagningar á leikskólastarfinu. Með námssögum komast kennarar 

nær raunverulegri þekkingu og áhuga barna í raunverulegum aðstæðum 

sem hægt er að vinna með til að skipuleggja starfið. Einnig sést að 
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námssögur eru gott tæki til að nýta í samstarfi við foreldra þar sem þær 

tengja saman heimili og skóla á sýnilegan og markvissan hátt. Jafnframt er 

ljóst að námssögur eru matsaðferð sem tekið er mark á. Þær styðja við nám 

barna, koma auga á sjónarmið og áhuga hvers einstaks barns. Kennurum 

finnst þeir meta nám barna á markvissan hátt í takt við áherslur stjórnvalda 

um leið og þeir standa með leikskólamiðuðum aðferðum sínum. Námssögur 

gefa líka börnum tækifæri til að ígrunda og rifja upp eigið nám. Þannig læra 

börn í samvinnu og samskiptum við aðra. 

2.5 Vistfræðikenning Bronfenbrenners 

Vistfræðikenning Bronfenbrenners fjallar um samspilið milli þroska barnsins 

og umhverfisins. Kenningin hefur verið notuð til að varpa ljósi á hin 

gagnvirku samskipti milli barnsins og hins fjölbreytta umhverfis sem barnið 

býr í. Í kenningu sinni talar Bronfenbrenner um að barnið sé hluti af heild 

sem samanstendur af félagslegum, menningarlegum og umhverfislegum 

þáttum. Margir aðilar í lífi barnsins taka þátt í uppeldinu og er þá átt við 

fjölskyldu barnsins, nánasta umhverfi þess, opinbera stefnu og þá þjóð-

menningu og gildismat sem er við lýði í þjóðfélaginu. Umhverfi barnsins er 

skipt í fjögur kerfi sem tengjast lífi barnsins, fjölskyldu þess og samfélagi 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Bronfenbrenner lagði áherslu á að börn alist 

upp í síbreytilegu umhverfi og menningu þar sem þau eigi í gagnvirkum 

samskiptum og tengjast öðrum við síbreytilegar aðstæður. Þegar börn 

eldast og þroskast þróast samskipti þeirra og breytast eftir aðstæðum. Þessi 

þróun á sér stað í takt við samfélagið sem barnið býr í, menninguna og 

umhverfið (Gray og MacBlane, 2012). Hvert kerfi býður upp á fjölbreytta 

möguleika til að þroskast í samhengi við líf barnsins. Í samskiptum við kerfin 

öðlast börn meiri félagslega þekkingu og auka möguleika sína til þekkingar á 

sjálfum sér og þáttum í lífi sínu (Swick og Williams, 2006).  

Kenning Bronfenbrenners gagnast vel í umræðu um mat á námi barna 

þar sem áherslan er á að allir aðilar í umhverfi barnsins séu ábyrgir fyrir og 

taki þátt í námi þess og uppeldi. Fjölskylda, skóli og nánasta umhverfi barns 

eru mikilvægustu þættirnir í uppeldi barna en samskipti þeirra kerfa, sem 

umlykja barnið, og tengsl þeirra á milli hafa líka mikil áhrif á nám og þroska 

barnsins. Þótt barnið sé ekki í beinu sambandi við eitthvað af kerfunum þá 

hefur það samt áhrif því kerfið getur tengst fjölskyldu þess og tengist þar af 

leiðandi lífi barnsins.  

Þau kerfi, sem Bronfenbrenner fjallar um að hafi áhrif á líf barnsins eru: 

nærkerfi (e. microsystem), það er kerfið sem er nálægt barninu. Í nærkerfi 

barnsins eru þættir sem tengjast daglegu lífi þess eins og heimilið, 
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fjölskylda, skólinn og nágrenni barnsins. Í millikerfi (e. mesosystem) eru 

samskipti og tengsl innan nærkerfis, til dæmis samskipti heimils og skóla. 

Næsta kerfi er stofnanakerfi (e. exosystem) sem er eins konar framlenging 

millikerfisins sem tekur þátt í uppbyggingu stofnana í samfélaginu. Innan 

stofnanakerfis er skólakerfið, fjölmiðlar og vinnustaðir foreldra. Síðasta 

kerfið er lýðkerfi (e. macrosystem) en það felst í þjóðmenningu og þeim 

gildum og siðum í samfélaginu sem tengjast og hafa áhrif á barnið (Gray og 

MacBlane, 2012; Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Bronfenbrenner leggur sjálfur 

meiri áherslu á víxlverkandi samband á milli kerfanna en einkennis og 

eiginleika hvers kerfis fyrir sig (Glossop, 1988). 

Í nærkerfi barns eru þeir þættir sem standa barninu næst félagslega, 

líkamlega og sálfræðilega. Fjölskylda barna er sá þáttur sem hefur mest 

áhrif á nám og þroska barna. Fjölskyldan er grundvöllur þess hvernig barnið 

þróar samskipti sín og tengsl við aðra (Swick og Williams, 1986). Í þessu 

kerfi er líka sá leik- eða grunnskóli, sem barnið gengur í, og nánasta 

umhverfi sem barnið þekkir. Í nærkerfinu eru þættir sem barnið á í 

samskiptum við dagsdaglega og barnið þekkir. Foreldrar og skóli bregðast 

við þörfum barna og börn bregðast við svörun frá foreldrum og skóla (Gray 

og MacBlaine, 2012). Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2008) 

segja að þeir einstaklingar, sem tilheyra nærkerfinu, eigi í samskiptum og 

myndi millikerfið. 

Í millikerfinu felast samskipti og tengsl kerfa sem tilheyra nærkerfinu. Í 

millikerfinu eru til dæmis leikskólakennarar sem geta látið sér annt um börn 

þó að þau séu ekki þeirra eigin. Vinnustaðir foreldra hafa áhrif því þeir 

tengjast líðan foreldra og framkomu þeirra við börnin. Börn velta oft fyrir 

sér hvað foreldrar sínir geri í vinnunni og foreldrar velta fyrir sér hvað 

börnin fást við í skólanum. Millikerfið snýst um að eiga í góðum samskiptum 

við þá þætti sem fjölskyldan fæst við. Þannig skapar fjölskyldan gott tengsla-

net við stofnanir í umhverfinu og annað fólk. Ef millikerfið er ekki gott getur 

það skapað streitu og ringulreið á heimilinu. Ef samskiptum milli þessara 

þátta er ekki sinnt getur það skapað óreiðu í lífi barna því þættirnir skipta 

máli í lífi þeirra hvort sem tekið er þátt í samvinnu eða ekki. Til að skapa 

fjölskylduvænar stofnanir í lífi barna er nauðsynlegt að samskipti í 

millikerfinu séu regluleg, góð og þar af leiðandi hluti af lífi fullorðinna og 

barna (Swick og Williams, 2006). Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir (2008) tala um að vinir barnsins og samstarf milli heimilis og 

skóla tilheyri líka millikerfinu. 
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2.6 Þátttaka foreldra í námi barna 

Aðalnámskrá leikskóla fjallar um að velferð og vellíðan barna sé mikið undir 

samstarfi heimilis og skóla komin. Í öllu samstarfi þarf áhersla að vera á 

barnið og líðan þess. Foreldrar og leikskólar þurfa að bera virðingu fyrir 

þekkingu og gildum hvorir annarra og samstarfið þarf að byggjast á trausti 

og sameiginlegum ákvörðunum. Litið er þannig á að heimili og leikskóli séu 

samstarfsaðilar sem vinna saman að námi ungra barna og gagnkvæm 

upplýsingamiðlun milli þessara vettvanga styður við nám barna og velferð 

ásamt því að veita börnum hvatningu í námi og starfi (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011). Í síðtímahugmyndum um nám ungra barna er litið svo á að 

veruleikinn hafi margar ólíkar hliðar og ekki sé aðeins einn sannleikur. 

Þannig getur sannleikur kennarans verið frábrugðinn sannleika foreldris eða 

barns. Hugmyndir og aðferðir til að ná fram ólíkum viðhorfum hagsmuna-

aðila leikskólans geta verið með ýmsu móti. Ein þessara aðferða er að meta 

leikskólastarfið út frá sjónarhorni foreldra með því að komast að því hvaða 

sýn þeir hafa á starfið sem unnið er í leikskólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 

2010).  

Samkvæmt Whalley (2007) finnst leikskólakennurum þeir öðlast aukið 

sjálfstraust í fagi sínu með því að ræða við og deila upplýsingum um starfið 

með foreldrum. Umræða við foreldra um barnið og nám þess verður til að 

leikskólakennarar eiga auðveldara með að koma orðum að eigin þekkingu í 

uppeldisfræðum og þar af leiðandi að eigin sýn varðandi fagmennsku. 

Leikskólakennarar eru sérfræðingarnir sem miðla sinni þekkingu til foreldra 

og fá fram sjónarhorn þeirra og aðra hlið á þekkingunni. Foreldrar horfa á 

börnin sín með öðrum augum en kennarar og geta oft á tíðum bætt við þær 

skráningar sem eru til. Í rannsókn Bryndísar Garðarsdóttur og Kristínar 

Karlsdóttur (2012) kom fram að samræða milli foreldra og leikskólakennara 

varð markvissari með námssögum þar sem skráningarnar opnuðu á 

upplýsingastreymi og foreldrar sýndu aukinn áhuga á leikskólastarfinu þar 

sem þeir voru orðnir meiri þátttakendur í námi barna sinna. Birbili og Tzioga 

(2014) fjalla um rannsóknir frá Englandi sem sýna fram á að enn þá 

aðhyllast einhverjir það viðhorf að leikskólakennarar séu þeir sem eiga að 

skrá og meta nám barna og slíkt mat er ekki háð skoðunum foreldra á námi 

barna sinna. Litið sé á foreldra sem einhvers konar neytendur í upplýsinga-

flæðinu í staðinn fyrir þátttakendur. Skýringar á þessu viðhorfi geti verið 

þær að leikskólakennara skorti frumkvæði í samskiptum við foreldra eða 

hafi litla trú á að foreldrar valdi þessu hlutverki. Hins vegar kemur fram í 

sömu rannsóknum að þegar leikskólakennarar leggja sig fram í að hafa 

foreldra með í ráðum varðandi mat á námi ungra barna hefur það jákvæð 
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áhrif á leikskólastarfið. Ef foreldrar hafa aftur á móti þá sýn að mat falli ekki 

undir þeirra verkahring getur það dregið úr viðleitni leikskólakennara til að 

fá foreldra með í skráningasamvinnu. 

Rannsóknir sýna að þegar samstarf heimilis og skóla er gott ná börn betri 

árangri í námi og líður betur í skólanum og að margir foreldrar vilja taka 

meiri þátt í leikskólastarfinu (Whalley, 2007). Samkvæmt rannsókn Kinney 

og Wharton (2008) finnst foreldrum að skráningar auki þekkingu sína á því 

starfi sem fram fer í leikskólanum og þannig gefst meira tækifæri til 

umræðna við börnin heima fyrir. Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010) 

kom fram að foreldrar virðast meta óformlegu samskiptin best, þegar 

kennarar gefa sér tíma til að fræða foreldra um starf barnsins þann daginn 

því oft fá foreldrar takmarkaðar upplýsingar frá barninu sjálfu þegar heim er 

komið. Kinney og Wharton (2008) segja að með skráningum í leikskólastarfi 

sé starfið gert sýnilegra og þannig eykst áhugi foreldra og þeir verða meiri 

þátttakendur í starfinu. Foreldrar deila frekar með sér hugmyndum eða 

atburðum frá heimili og gera sér meiri grein fyrir þeirri sameiginlegu ábyrgð 

sem heimili og skólar hafa í menntun ungra barna. Birbili og Tzioga (2014) 

fjalla um að foreldrasamstarf í leikskóla sé ekki bara mikilvægt vegna þess 

að það gefur leikskólakennara meiri og fyllri upplýsingar um barnið heldur 

líka vegna þess að það hjálpar foreldrum að skilja betur markmiðið með 

mati á námi barna. Þegar foreldrar fá sjálfir tækifæri til að fylgjast með námi 

barns, skrá og ígrunda í samvinnu við leikskólakennara, geta þeir betur séð 

athafnir barna sinna og birtingamyndir náms.  

Í rannsókn Rintakorpi, Lipponens og Reunamos (2014), sem fjallar um 

uppeldisfræðilegar skráningar einstakra barna í samstarfi við foreldra, 

kemur fram að skráningarnar voru ekki bara staðfesting á staðreyndum 

heldur gáfu þær innsýn í leikskólann sem uppeldisstofnun og hlutverk hans. 

Skráningarnar gáfu mynd af samþættingu heimilis og skóla þar sem kom 

fram áhugi og líðan barns við ákveðnar aðstæður. Þannig gátu kennarar nýtt 

sér gögn til að setja sig í spor barns og róað það í krefjandi aðstæðum. 

Heima fyrir gátu foreldrar séð og rætt við barnið um reynslu þess í leik-

skólanum. Fram kom í rannsókninni að með þessari aðferð, sem byggir á 

samvinnu foreldra og leikskólans, juku uppeldisfræðilegar skráningar 

ígrundun og lýðræði í starfinu. Í rannsókninni er líka fjallað um að 

uppeldisfræðilegar skráningar séu ekki hlutlægar. Þær eru hluti af ferli þar 

sem að kennari einbeitir sér að, velur og túlkar efni sem hann horfir á út frá 

sínu sjónarhorni með ákveðin markmið í huga. Þannig býr sá sem skráir til 

samband við barnið, sem skráningin fjallar um, og tengist því á þann hátt að 

reyna að skilja og sjá hvers barnið þarfnast til að líða vel í leikskólanum.  
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Í rannsókn Buldu (2010) er greint frá að uppeldisfræðilegar skráningar 

bættu samskipti við foreldra og þeir sáu betur námsferli barna sinna. Einnig 

kom fram að skráningar bættu mögulega nám barnanna og kennarar áttu 

auðveldara með að fylgjast með námsferlinu. Rannsókn Daniels (2013) 

sýndi sömu niðurstöður þar sem foreldrum fannst gott að fá innsýn í nám 

barna sinna og sjá samskipti þeirra við önnur börn á jákvæðan hátt. 

Foreldrum fannst einnig ánægjulegt að sjá í námssögum hvernig sjálftraust 

barna sinna efldist. Foreldrar gátu hrósað barni sínu fyrir nám, sem kennari 

barnsins hafði minnst á í námssögu, og þannig styrktist tengingin milli 

heimilis og skóla. Í rannsókninni þótti það hafa jákvæð áhrif á skólann sem 

lærdómssamfélag að börnin, foreldrar og kennarar komu allir saman að 

námssögu barnsins og unnu saman að jákvæðri sýn á nám þess. Það þótti 

líka mikilvægt, bæði fyrir foreldra og barnið, að hafa vini barnsins í 

námssögu því börn læra í gegnum félagslegt umhverfi sitt í samskiptum við 

aðra.  

Rannsókn Birbili og Tzioga (2014) fór fram í þremur leikskólum í 

Grikklandi þar sem foreldrar tóku þátt í að meta nám barna sinna með 

athugunum, skráningum og ígrundun. Foreldrar fengu matslista til stuðnings 

og skráðu niður vettvangsnótur í dagbækur. Niðurstöður sýndu fram á að 

foreldrum fannst matslistarnir vera gagnlegir. Þeim fannst þeir vera komnir 

með verkfæri til að fylgjast með þroska barnanna, hegðun og námi. Einnig 

fannst þeim matið hjálpa þeim að hlusta á þarfir barnanna og foreldrar 

áttuðu sig frekar á hlutverki leikskólakennarans. Aukið traust milli foreldra 

og leikskólakennara gerði það að verkum að samskipti urðu auðveldari því 

foreldrar áttuðu sig á að þetta starf þeirra hjálpaði barninu þeirra að í raun 

væru þeir að efla samskipti milli barnanna og aðila sem skipta börnin máli, 

þ.e. leikskólakennaranna.  

Oft getur verið erfitt fyrir foreldra, sem vinna utan heimilis, að taka 

formlega þátt í leikskólastarfinu. Með námssögum telur rannsakandi að 

foreldrar fái tækifæri til að fá innsýn í leik og nám barna sinna á markvissan 

hátt og geti þannig komið sínum vangaveltum varðandi leik og starf barna 

sinna á framfæri ásamt því að geta ígrundað skráninguna með börnum 

sínum heima fyrir. Í innleiðingu námssagnanna fengu foreldrar námssögur 

barna sinna sendar heim í tölvupósti þar sem þeir gátu sest niður með barni 

sínu, ígrundað skráninguna og komið sínum sjónarhornum eða vangaveltum 

varðandi hana á framfæri. 
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2.7 Samantekt 

Hér að framan hefur verið fjallað um þann fræðilega bakgrunn sem 

rannsóknin byggir á. Fjallað var um fagmennsku kennara og hvernig sýn 

hans á börn og menntun hefur áhrif á starfsaðferðir hans. Einnig var fjallað 

um síðtímahugmyndir en samkvæmt þeim fer nám barna fram í félagslegu 

samhengi þar sem litið er á barnið sem einstakling með réttindi til þátttöku í 

nútímasamfélagi. Í sambandi við þátttöku barna er þátttökustigi Harts 

kynntur og lýst hvernig hægt sé að nota hann sem verkfæri til að meta 

þátttöku barna í leikskólastarfi. Sagt er frá starfi í anda hugmyndafræðinnar 

Reggio Emilia sem tekur mið af virkni og þátttöku barna sem læra í gegnum 

umhverfi sitt en leikskólinn, sem tekur þátt í rannsókninni, starfar 

samkvæmt henni. Grunngildi hugmyndafræðinnar eru rædd og sú sýn að 

börn læri á ólíkan hátt. Þess vegna er mikilvægt að nám barna sé 

einstaklingsmiðað og falli að áhugasviðum hvers barns fyrir sig. Það sama 

gildir um mat á námi barna þar sem taka þarf tillit til sérkenna hvers barns 

ásamt því að standast kröfur yfirvalda um marktækt mat á námi barna. 

Fjallað var um uppeldisfræðilegar skráningar í leikskólastarfi sem er 

mikilvægur þáttur í hugmyndafræði Reggio Emilia. Sagt var frá markmiðum 

þessara skráninga sem er að gera leikskólastarfið sýnilegt fyrir foreldra og 

samfélagið og að sjá og reyna að skilja námsferli barna. Í 

uppeldisfræðilegum skráningum er horft á vellíðan barna í daglegu starfi 

þar sem ekki eru notaðir fyrir fram ákveðnir matslistar. Skráningaraðferðin 

námssögur var kynnt en hún er talin uppfylla þau skilyrði sem yfirvöld setja 

um mat á námi barna ásamt því að vera leikskólamiðuð aðferð sem horfir á 

það jákvæða í fari barna. Að mati rannsakanda eru námssögur í takt við 

síðtímahugmyndir þar sem leitað er eftir sjónarmiðum einstakra barna enda 

er barnið virkur þátttakandi í eigin lífi.  

Einnig var sagt frá rannsóknum sem hafa sýnt fram á mikilvæg gildi 

námssagna í námi ungra barna, að börnin verði sýnilegri í leikskólastarfinu, 

að fagmennska leikskólakennara jókst og samstarf milli heimilis og skóla 

varð nánara en samstarf foreldra við leikskólakennara hefur mikil áhrif á 

nám og vellíðan barna í leikskólum. Eins var sagt er frá vistfræðikenningu 

Bronfenbrenners og samspila kerfa hennar. Í lok fræðilega kaflans var 

komið inn á mikilvægi þátttöku foreldra í námi barna sinna og að rannsóknir 

hefðu sýnt að flestir foreldrar vilja taka þátt í námi barna sinna. 

Rannsakandi telur því að námssögur auðveldi foreldrum að taka þátt í 

náminu á skilvirkan og auðveldan hátt. 
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3 Rannsóknin 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. 

Markmið og tilgangur rannsóknarinnar verða rædd ásamt rannsóknaraðferð 

og snið. Þátttökuleikskólinn er kynntur ásamt áherslum hans og gerð er 

grein fyrir vali á þátttakendum. Sagt er frá gagnaöflun og greiningu gagna 

ásamt trúverðugleika, réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Eins er 

fjallað um siðferðileg álitamál og styrkleika og takmarkanir rannsóknarinnar.  

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmiðið með rannsókninni er að öðlast frekari innsýn í sýn kennara á 

gildi skráningaraðferðarinnar námssögur í leikskólastarfi. Sérstaklega var 

horft til þess hvort eða hverju skráning námssagna bæti við þær skráningar 

sem fyrir eru í leikskólanum ásamt því að varpa ljósi á hvernig námssögur 

eru nýttar í samstarfi heimilis og skóla og hver upplifun foreldra er af gildi 

námssagna. Tilgangur rannsóknarinnar er að finna svör við neðangreindum 

rannsóknarspurningum með því að nálgast viðhorf kennara gagnvart 

námssögum í tengslum við þróun eigin skráninga og fagmennsku og 

upplifun foreldra af skráningaraðferðinni. Rannsóknin mun því fjalla um 

viðhorf starfsmanna leikskólans og foreldra. 

Rannsóknarspurningarnar eru: 

 Hvaða áhrif hefur skráningaraðferðin námssögur á þróun skráninga í 
leikskólanum? 

 Hvaða áhrif hefur skráningaraðferðin námssögur á viðhorf starfsfólks 
til eigin fagmennsku? 

 Hvernig nýtist skráningaraðferðin námssögur í foreldrasamstarfi í 
leikskólanum og hver er upplifun foreldra af skráningaraðferðinni? 

Hér verður gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. 

3.2 Aðferðarfræði rannsóknar 

Út frá markmiðum rannsóknarinnar tel ég að eigindlegar aðferðir (e. 

qualitative research) eigi vel við. Eigindlegar aðferðir byggjast ekki á 

mælingum heldur eru skoðaðar upplifanir einstaklinga af því viðfangsefni 

sem athugað er. Í eigindlegum aðferðum er þeirri hugmynd hafnað að hægt 

sé að mæla ákveðinn raunveruleika því í huga mismunandi einstaklinga er 
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raunveruleikinn misjafn og þess vegna ekki hægt að finna réttmætt 

meðaltal hjá tveimur mismunandi einstaklingum. Til að rannsaka félagsleg 

fyrirbæri telja margir rannsakendur eigindlegar aðferðir eiga best við þar 

sem hið rannsakaða er eðlilegast í eigin umhverfi. (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003).  

Eigindlegar aðferðir í rannsóknum gefa okkur hugmyndir um víxlverkandi 

áhrif samskipta milli félagslegra þátta svo sem milli barns, foreldra, 

leikskólans og samfélagsins. Þannig getur rannsakandi skoðað það 

samhengi, sem samskiptin fara fram í, og túlkað það. Rannsakandi þarf þó 

að velja það sem áhersla mun vera á og valið er ekki hlutlaust því hann 

túlkar gögn eftir sinni upplifun og tengir við viðhorf annarra. Þegar 

rannsakandi velur að nota eigindlegar aðferðir þarf að hafa í huga hver 

reynsla rannsakanda er í lífinu og hvernig skilning hann hefur á sjálfum sér 

og öðrum. Einnig þarf rannsakandi að vera meðvitaður um eigin fræðasýn 

og viðhorf gagnvart því efni sem á að rannsaka. Eigindlegar aðferðir krefjast 

því all-nokkurrar sjálfskoðunar hjá rannsakanda svo að hann geti valið sér 

rannsóknaraðferð sem hentar honum sjálfum og því efni sem á að rannsaka 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Mun ég styðjast við tilviksrannsókn (e. case study) þar sem hún gefur 

góða mynd af lifandi starfi eins og leiksskólastarfið er. Í tilviksrannsóknum 

er ekki markmið að alhæfa heldur er áhersla á smáatriði og skilning. Þannig 

er túlkun rannsakanda á vettvangi tilgangur rannsóknarinnar. Rannsóknar-

spurning þarf ekki að vera fullmótuð í byrjun heldur getur hún mótast í 

ferlinu. Í tilviksrannsóknum er safnað gögnum sem síðan eru greind og 

flokkuð út frá ákveðnum viðmiðum (Vasconcelos, 2010). Rúnar Helgi 

Andrason og Ársæll Már Arnarson (2013) tala um að tilviksrannsóknir geti 

verið lýsandi (e. descriptive) eða skýrandi (e. explanatory) og leiti eftir 

skilningi á raunverulegum aðstæðum og tilvikum sem vísar oft í reynsluheim 

rannsakanda. Það þykir kostur að hægt sé að safna gögnum með mörgum 

aðferðum en rannsakandi þarf að vera búinn fyrir fram að taka ákvörðun 

um aðferðir og safna gögnum skipulega. 

Hér mun tilvikið , þ.e. rannsóknarefnið vera áhrif og viðhorf starfsmanna 

til þróunar skráningar og viðhorf foreldra í tengslum við skráningu 

námssagna. Þegar tilvik eru fleiri en eitt þarf að meðhöndla hvert þeirra 

sérstaklega. Þar sem ítarleg skoðun og ígrundun er einkenni 

rannsóknaraðferðarinnar verður að hafa í huga eiginleika hvers tilviks 

(Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013). Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir (2013) telur þetta rannsóknarsnið gefa oft mikilvægar 
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upplýsingar um raunverulegar aðstæður og hvernig viðfangsefni standa 

innan þessara aðstæðna.  

Tilviksrannsókn varð fyrir valinu því að mínu mati eiga persónulegar 

rannsóknir vel við leikskólastarf og viðhorf þeirra aðila sem koma að því. 

Reynsla mín og aukin þekking á skráningum í leikskólastarfi var því einhvers 

konar hvati að rannsókninni. 

3.2.1 Lýsing á leikskólanum 

Leikskólinn, sem tekur þátt í rannsókninni, starfar eftir hugmyndafræði 

Reggio Emilia. Þar er horft á barnið út frá félags- og menningarlegu sjónar-

horni og litið á barnið sem virkan þátttakanda í eigin námi. Litið er svo á að 

barnið læri í gagnkvæmu sambandi við umhverfi sitt og samfélag (Rinaldi, 

2006). Rannsakandi hafði unnið að því að innleiða skráningaraðferðina 

námssögur í starf tveggja elstu deilda leikskólans haustið 2014. Markmiðið 

með þeirri innleiðingu var að þróa skráningar áfram og skoða faglega sýn 

kennara gagnvart námssöguaðferðinni. 

Litið er á leikskólastarfið sem samfélag þar sem börn rannsaka viðfangs-

efni og eiga í samskiptum við önnur börn, kennara og foreldra (Brooker, 

2008). Leikskólinn hefur þróað skráningar í starfi síðan árið 2002 en 

uppeldisfræðilegar skráningar eru stór og mikilvægur þáttur í hugmynda-

fræði Reggio Emilia. Áhersla hefur verið lögð á að gera skráningarnar 

sýnilegar börnunum, foreldrum og samfélaginu (Grieshaber og Hatch, 2003) 

þar sem fram kemur hvað börnin eru að fást við og hugmyndir þeirra og 

ferli í námi gert sýnilegt. Dahlberg o.fl. (1999) telja að með uppeldis-

fræðilegum skráningum sé hægt að efla faglegt starf í leikskólum svo að þeir 

öðlist virðingu í samfélaginu sem fyrsta skólastigið.  

Við leikskólann stunda um 100 börn nám á fimm deildum. Starfsmenn 

leikskólans eru 27 talsins, þar af eru 10 leikskólakennarar, grunnskóla-

kennari, fimm leikskólaliðar, félagsráðgjafi og tónlistarkennari. Skólinn 

leggur áherslu á að vinna út frá áhugasviðum barnanna eftir starfsaðferðum 

Reggio Emilia. Áhersla er á útinám og unnið er með könnunaraðferðina í 

stöðvavinnu barnanna að viðfangsefnum sem vekja áhuga þeirra.  

3.2.2 Val á þátttakendum 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir út frá markmiðsúrtaki (e. 

purposive sample). Þar velur rannsakandi þátttakendur út frá markmiðum 

og tilgangi rannsóknar (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003). 

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast innsýn í sýn kennara á gildi náms-
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sagna í leikskólastarfi og kanna hvort eða hverju skráning námssagna bæti 

við skráningar sem fyrir eru í leikskólanum.  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru kennarar og úrtak foreldra tveggja 

elstu deilda leikskólans þar sem innleiðing námssagnanna átti sér stað. Í 

innleiðingarferlinu skráðu þátttakendur niður námssögur einstakra barna og 

ígrunduðu þær hver með öðrum á deildarfundum og í daglegu starfi. 

Námssögurnar voru ígrundaðar með börnunum þar sem þau fengu tækifæri 

til að setja fram sínar hugleiðingar um söguna. Einnig fengu foreldrar 

námssögur barna sinna sendar heim í tölvupósti þar sem óskað var eftir 

rödd að heiman og viðhorfum foreldranna gagnvart skráningaraðferðinni. 

Vali á þátttakendum var því hagað þannig að það henti markmiðum og 

tilgangi rannsóknar. Þátttakendur úr hópi kennara höfðu allir einhverja 

reynslu af skráningum og þóttu því henta vel til að skoða þróun skráninga. 

Þátttakendur úr hópi foreldra þóttu einnig eiga vel við markmið 

rannsóknarinnar sem fól í sér að skoða viðhorf foreldra gagnvart 

námssögum. Foreldrarnir höfðu allir kynnst skráningum leikskólans frá því 

að barn þeirra hóf leikskólagöngu í leikskólanum og ættu því að geta komið 

auga á hvort og hvað er frábrugðið í námssöguskráningum í samanburði við 

þær skráningar sem hafa verið gerðar hingað til. Í rýnihópum (e. focus 

groups) er notast við markmiðsúrtök en þá velur rannsakandi þátttakendur 

með hliðsjón af því sem á að rannsaka (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2013).  

Kennararnir, sem tóku þátt, eru sex talsins, þar af þrír leikskólakennarar, 

einn með B.Ed-próf í grunnskólakennarafræðum, einn leikskólaliði og einn 

leiðbeinandi. Rýnihópur foreldra samanstóð af átta foreldrum. Sex þeirra 

eiga börn á elstu deild leikskólans og tveir af næstelstu deildinni. 

3.3 Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram í janúar 2014 til mars 2014. Í innleiðingarferlinu höfðu 

tvær elstu deildir leikskólans tileinkað sér skráningarformið námssögur yfir 

fjögurra mánaða tímabil og kennarar ígrundað þær hver með öðrum á 

deildarfundum og í daglegu starfi. Einnig voru námssögurnar ræddar við 

börnin til að fá þeirra sjónarhorn. Til að leita svara við rannsóknar-

spurningum voru tekin einstaklingsviðtöl við kennara deildanna til að 

komast að viðhorfum þeirra og sýn á eigin fagmennsku út frá skráningum 

námssagna. Einnig voru myndaðir rýnihópar meðal kennara annars vegar og 

foreldra hins vegar en sá síðarnefndi samanstóð af átta foreldrum, sex af 

elstu deildinni og tveimur af næstelstu deildinni. Í honum var óskað eftir 

viðhorfum þeirra gagnvart skráningaraðferðinni. Einnig voru nýtt gögn frá 
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rýnihópi sömu kennara úr í vettvangsnámi rannsakanda haustið 2014 ásamt 

því að rýnt var í skrifleg gögn og fyrri skráningar skoðaðar. 

3.3.1 Viðtöl 

Viðtölin við kennara voru óstöðluð með opnum viðtalsramma (viðauki A). 

Viðtölin eru mikilvægt tæki til að dýpka skilning annarra á viðfangsefninu 

sem í þessu tilviki er sýn starfsmanna á þróun skráninga eftir innleiðingu 

námssagna (Vasconcelos, 2010). Viðtöl eru góð leið til að komast að viðhorfi 

eða gildismati einstaklinga. Hægt er að nota viðtöl ein og sér eða sem 

viðbót við aðrar aðferðir. Óstöðluð viðtöl teljast til eigindlegra aðferða þar 

sem reynt er að skilja reynslu fólks eins og hún lítur út frá þeirra eigin 

sjónarhorni. Viðtölin byggjast upp af samræðum á jafnréttisgrundvelli þar 

sem innihald viðtalsins er ekki ákveðið fyrir fram, eingöngu umræðuefnið. 

Óstöðluð viðtöl eru oft persónulegri en stöðluð og geta verið mismunandi 

eftir viðmælanda þótt innihaldið sé það sama. Virk hlustun er lykilatriði í 

óstöðluðum viðtölum og er nátengd samhygð. Því þarf rannsakandi að sýna 

hlýju og einlægni í garð viðmælanda. Ákvörðun um að notast við viðtöl í 

gagnaöflun byggist á því að sú leið telst vera áhrifaríkust til að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt er upp með (Helga Jónsdóttir, 2003). 

3.3.2 Rýnihópar  

Myndaðir voru rýnihópar (e. focus groups) með kennurum (viðauki B) og 

foreldrum (viðauki C). Rýnihópar eru hluti af eigindlegri rannsóknaraðferð 

sem er notuð til að nálgast betri skilning og reynslu hjá hópi fólks ásamt því 

að reyna að öðlast innsýn í upplifun fólks af ákveðnu efni. Þessi aðferð er 

notuð til að hlusta á fólk eiga í samræðum og draga lærdóm af því. Í 

hópnum eru einstaklingar sem eiga eitthvað sameiginlegt og viðhorf þeirra 

getur gefið betri heildarsýn á viðfangsefni (Sóley S. Bender, 2013). 

Rýnihópar henta vel þegar skoðuð eru sjónarmið nokkurra aðila í einu. 

Þátttakendur í rýnihópum geta haft hvetjandi áhrif hver á annan í 

umræðum (Lichtman, 2010) og öðlast ákveðna öryggistilfinningu. Í rýni-

hópum getur myndast ákveðin nánd á milli þátttakanda og því geta verið 

meiri líkur á því að viðmælendur opni sig og fái til baka staðfestingu á eigin 

upplifun (Sóley S. Bender, 2013).  

Helstu kostir rýnihópa er tímasparnaður þar sem fjölbreyttum gögnum 

er safnað úr einu rýnihópaviðtali við nokkra aðila (Lichtman, 2010) og í 

hópumræðum koma oft fram upplýsingar sem ekki er hægt að ná fram í 

einstaklingsviðtölum því sú aðferð byggir ekki á samræðum milli 

þátttakenda (Sóley S. Bender, 2013). Ókostir rýnihópa eru hins vegar þeir að 
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erfitt getur verið að ná saman hópi fólks og samræður geta verið 

ruglingslegar sem gera það að verkum að erfitt getur verið að greina gögnin. 

Í rýnihópum geta leynst málglaðir einstaklingar sem stjórna samræðunum 

eða feimnir einstaklingar sem halda sig til hlés og segjast vera sammála því 

sem fram kemur. Þessi aðferð gerir því meiri kröfu til stjórnanda og þarf 

hann að vera vel að sér í efninu, sem um ræðir, ásamt því að hafa góða 

þekkingu á stjórnun umræðuhópa og viðtala. Þessi aðferð byggir ekki á að 

greina svör einstakra þátttakanda heldur hópsins sem heildar og þeirra 

samræðna sem þar eiga sér stað. Talið er að fimm til átta einstaklingar sé 

hæfilegur fjöldi í rýnihópi. Rýnihópa er hægt að mynda í byrjun, á meðan 

eða í lok rannsóknarferlis (Sóley S. Bender, 2013).  

3.4 Greining gagna 

Viðtöl og rýnihópaviðtöl voru tekin upp og afrituð orðrétt. Viðtölin voru 

túlkuð og flokkuð í þemu eins og hefð er í eigindlegum aðferðum (Sigríður 

Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Við úrvinnslu gagna 

var reynsla kennara af starfi með börnum og af skráningum skoðuð ásamt 

viðhorfum þeirra í garð skráninga. Var það gert til að reyna að greina þá 

faglegu sýn, sem var þegar til staðar hjá kennurum, og bera hana saman við 

þá sem varð í lok rannsóknarferlisins sem var síðan rædd í rýnihópum. 

Gögnin voru svo greind niður í þemu sem eru: þróun skráninga, faglegt starf 

og foreldrasamstarf. 

3.5 Trúverðugleiki, réttmæti og áreiðanleiki 

Rannsóknin fór fram í leikskóla sem rannsakandi þekkir vel til. Sigríður 

Halldórsdóttir (2013) talar um að rannsakandi þurfi að vera meðvitaður um 

eigin fræðasýn. Með það viðhorf og þekkingu, sem rannsakandi hefur á 

leikskólanum, getur verið erfitt að skilgreina réttmæti rannsóknarinnar. 

Rannsakandi þekkir vel til starfa leikskólans, til barnanna í leikskólanum og 

þátttakenda og því er hætta á að reynsla og viðhorf hans endurspeglist í 

gögnum. Helga Jónsdóttir (2013) talar um að rannsakandi sé aldrei hlutlaus í 

eigindlegum rannsóknum því hann sé í raun þátttakandi í sköpun 

rannsóknargagna. Það getur líka verið krefjandi fyrir rannsakanda að gera 

eigindleg gögn ópersónuleg; því þarf rannsakandi að vera meðvitaður um að 

fara vel með öll gögn sem hann aflar (Sigurður Kristinsson, 2013). Rúnar 

Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson (2013) segja að í tilviksrannsóknum 

geti hlutverk rannsakanda verið persónulegt og flókið. Líklegt sé að hann sé 

náinn þátttakendum á einn eða annan hátt. Þess vegna er mikilvægt að 

rannsakandi reyni að vera eins hlutlaus og mögulegt er og vandi til verka í 
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mannlegum samskiptum. Rannsakandi þarf að vera góður hlustandi og geta 

túlkað gögn um leið og þau berast. Ef hann verður var við ósamræmi þarf 

hann að átta sig á því að rannsóknarferlið getur breyst. Því þarf hann að 

vera sveigjanlegur til að geta takist á við óvæntar breytingar. 

Leikskólinn, sem tekur þátt í rannsókninni, hefur mikið gildi fyrir 

rannsakanda, persónulegt og faglegt. Þátttakendur rannsóknarinnar 

tengjast rannsakanda á mismikinn átt og því mikilvægt að hafa í huga að 

vanda þarf til verka og vera meðvitaður um að reyna að vera eins hlutlaus 

og mögulegt er við túlkun gagna. Rannsakandi gerir sér grein fyrir því að 

erfitt getur verið að gæta hlutleysis en mun reyna að halda sínum 

persónulegu skoðunum utan við túlkun gagna. Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir (2013) benda á leiðir, sem Lincoln og Guba komu fram 

með árið 1985, til að efla trúverðugleika í eigindlegum rannsóknum. 

Rannsakandi hafði þessi atriði að leiðarljósi í rannsóknarferlinu til að auka 

trúverðugleika rannsóknarinnar. Þessar leiðir eru: 

 Gefa sér aukinn tíma – til að ræða við fólk, hlusta betur og velta 
gögnunum nánar fyrir sér. 

 Ítarlegri athugun – með því að ígrunda nánar og horfa á gögnin með 
gagnrýnu hugarfari. 

 Samþætting. – Þá eru tvær aðferðir notaðar til að auka gæði 
rannsóknarinnar. Rannsakandi notaðist við viðtöl og rýnihópaviðtöl í 
gagnaöflun sinni. 

 Kynning fyrir kollegum – Rannsakandi ræddi rannsóknina og 
framvindu hennar við kollega í námi og starfi. 

 Greining neikvæðra gagna. –  Með ígrundun á efni eða þátttakendum, 
sem skera sig úr, vakna spurningar um ákveðna þætti. 

 Fullnægjandi viðmið – Rannsakandi safnaði gögnum án þess að greina 
þau strax. Vann svo að öðrum gögnum og tók þá fram fyrri gögn.  

 Staðfesting frá þátttakendum meðan á rannsókninni stendur og í lok 
rannsóknarferlis. – Til að auka trúverðugleika var leitað eftir 
staðfestingu frá þátttakendum með umræðum og spurningum um 
efnið.  

3.6 Siðferðileg álitamál 

Í rannsókn sem þessari þarf að gæta sérstaklega að trúnaði við þátttakendur 

þar sem þeir geta verið berskjaldaðir og þarf því að virða þeirra mörk. 

Rannsakandi þarf að hafa í huga að umgangast alla þátttakendur með 

virðingu og óska eftir samstarfi þeirra, sem og láta vita um allar þær 
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upplýsingar sem fram geta komið. Sumar upplýsingar geta verið viðkvæmar 

fyrir þátttakendur og ber því að halda þeim sem einkamáli (Vasconcelos, 

2010). Þátttakendur þurfa að geta treyst því að rannsakandi fari vel með 

þær upplýsingar, sem þeir veita, og að hann hafi áhuga á viðfangsefninu og 

velferð þátttakenda (Helga Jónsdóttir, 2003).  

Mikilvægt er að þátttakendur veiti upplýst samþykki fyrir þátttöku í 

rannsókninni og þarf að gera þeim grein fyrir eðli rannsóknar, til hvers er 

ætlast af þeim, að þeim sé ekki skylt að taka þátt og megi hætta þátttöku á 

hvaða stigi sem er (Coady, 2010). Því var byrjað á að afla tilskyldra leyfa fyrir 

rannsókninni. Leikskólastjóri gaf skriflegt leyfi fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar í leikskólanum. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar 

svo að hún yrði skrásett. Þátttakendum var greint frá markmiðum 

rannsóknarinnar og úrvinnslu gagna. Þeim var heitið nafnleynd og að gætt 

yrði að því að ekki væri hægt að rekja gögn til einstakra þátttakenda. Eins 

var þeim tjáð að öllum gögnum yrði eytt að úrvinnslu lokinni. Allir 

þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki sem má sjá í viðauka D. 

3.7 Styrkleikar og takmarkanir  

Í rannsókninni sem hér hefur verið greint frá, tel ég styrkleika byggjast á því 

notagildi sem niðurstöður sýna fram á. Nútímasamfélag kallar á fjölbreyttar 

aðferðir til að skrá niður vellíðan og nám barna og tel ég að þessi rannsókn 

sýni fram á aðferð sem bæði er leikskólavæn og fellur undir kröfur yfirvalda 

um mat á námi barna. Einnig álykta ég að námssögur séu árangursrík leið til 

að efla samstarf heimilis og skóla ásamt því að vera aðferð sem hvetur 

kennara til faglegrar hugsunar. Ég tel því rannsóknina vera góða viðbót við 

umræðuna um mat á námi og vellíðan ungra barna. 

Sú staðreynd að ég þekkti vel til leikskólans og þátttakanda getur bæði 

falið í sér kosti og galla. Kostirnir eru að ég þekkti ágætlega inn á skráningar 

leikskólans og ég tel að þátttakendur hafi verið opnari í umræðum en ella 

því ég var ekki ókunnugur utanaðkomandi aðili. Hins vegar getur þekking 

mín á leikskólanum verið galli að því leyti að hún getur haft áhrif á túlkun 

niðurstaðna. Ég reyndi að vera meðvituð um það í ferlinu svo að mín 

persónulega skoðun kæmi ekki fram.  

Helstu takmarkanir eru líklega þær að niðurstöður byggja á viðhorfi og 

reynslu kennara og foreldra sem tóku þátt í rannsókninni á þeim tíma sem 

hún fór fram. Því er ekki víst að aðrir einstaklingar við aðrar aðstæður og á 

öðrum tíma myndu gefa sömu niðurstöður. Hætta var á að mín persónulega 

reynsla sem starfsmaður í leikskóla hefði áhrif á túlkun og úrvinnslu 

gagnanna. Var ég meðvituð um þetta og reyndi að forðast það sem verkast 
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mátti. Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandi þó aldrei hlutlaus því hann 

er í raun að taka þátt í að skapa rannsóknargögn.  

3.8 Samantekt 

Í þessum kafa hefur verið sagt frá aðferðafræði rannsóknarinnar. 

Rannsóknin var eigindleg tilviksrannsókn. Þátttökuleikskólinn var kynntur og 

gerð grein fyrir vali á þátttakendum. Gagnaöflun og úrvinnslu gagna var 

gerð skil. Eins var trúverðugleiki, réttmæti og áreiðanleiki rædd ásamt 

siðferðilegum álitamálum, svo og og styrkleikar og takmarkanir 

rannsóknarinnar. 
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4 Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar út frá þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Rannsóknin, sem fram fór í 

einum leikskóla, hafði það að markmiði að skoða hvort eða hverju innleiðing 

námssöguskráninga bætti við þær skráningaraðferðir, sem stuðst var við 

fyrir, ásamt því að kanna áhrif námssöguskráninga á viðhorf kennara til 

eigin fagmennsku. Einnig var markmiðið að leita eftir viðhorfum foreldra til 

aðferðarinnar. Niðurstöður byggja á gögnum sem aflað var með rýnihópa-

viðtölum við sex kennara leikskólans og átta foreldra. Einnig voru tekin 

einstaklingsviðtöl við kennarana ásamt því að rýnt var í skrifleg gögn og fyrri 

skráningar. Niðurstöður voru flokkaðar í þemu sem tengjast rannsóknar-

spurningunum.  

Í fyrri hlutanum eru þátttakendur úr hópi kennara kynntir. Næst er sagt 

frá hvernig skráningum í leikskólanum hefur verið háttað og niðurstöðum 

kennara varðandi þróun skráninga og skráningaraðferðir r. Því verður greint 

frá niðurstöðum kennara í sambandi við faglegt starf, foreldrasamstarf og 

hindranir sem kennarar upplifðu í ferlinu. Niðurstöður foreldra eru 

flokkaðar í þemu eftir viðhorfum þeirra og áhrifum á samstarf heimilis og 

skóla. 

4.1 Kynning á þátttakendum 

Hér kemur nánari lýsing á þátttakendum en nöfnum þeirra hefur verið 

breytt til að halda trúnaði við þá. 

 Dagbjört er 45 ára og hefur unnið með börnum í 30 ár. Hún hefur 
starfað sem leikskólakennari í 21 ár. Hún hefur reynslu sem 
leikskólastjóri, aðstoðarleikstjórastjóri og sinnir deildarstjórastöðu á 
annarri deildinni sem tekur þátt í rannsókninni. Dagbjört hefur unnið 
með skráningar í starfi í 12 ár. 

 Hanna er 41 árs leikskólakennari að mennt og starfar sem sérkennslu- 
og deildarstjóri í leikskólanum. Hún hefur 20 ára starfsreynslu í 
leikskólum og hefur unnið við skráningar í 10 ár.  

 Iðunn er 54 ára leikskólakennari sem hefur unnið með börnum í 30 
ár. Hún lauk námi 1999 og fór fljótlega að nota skráningar í starfi sem 
hafa þróast með tímanum. 
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 Eva er 33 ára, útskrifaðist með B.Ed.-próf í grunnskóla-
kennarafræðum árið 2013, hefur unnið í leikskóla síðan og notast við 
skráningar í starfi. 

 Ósk er 41 árs, leikskólaliði á fyrsta ári í leikskólakennarafræðum. Hún 
hefur 20 ára starfsreynslu í leikskólum. Hún hefur unnið með 
skráningar sem hafa þróast í 10 ár.  

 Bogga er 45 ára leiðbeinandi með 10 ára starfsreynslu í leikskóla. Hún 
hefur unnið með skráningar allan tímann. 

4.2 Niðurstöður úr rýnihópa- og einstaklingsviðtölum við 
kennara 

Hér verður greint frá niðurstöðum úr rýnihópa- og einstaklingsviðtölum við 

kennara og þær settar í þemu tengd rannsóknarspurningum. Leikskólinn og 

skráningar hans eru kynntar og fjallað er um hvernig rannsóknarniðurstöður 

gefa til kynna áhrif námssagna á þróun skráninga í leikskólanum. Þá verður 

fjallað um sýn þátttakenda á áhrif námssöguskráninga á faglegt starf í 

leikskólanum og hvernig þeir tengdu námssögur barna við grunnþætti 

menntunar samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011. Því næst er 

greint frá samstarfi við foreldra og áhrifum námssagna á þá. Í lokin er rætt 

um nokkrar af þeim hindrunum sem kennarar upplifðu í innleiðingarferlinu. 

4.2.1 Skráningar í leikskólanum 

Leikskólinn, sem tekur þátt í rannsókninni, starfar eftir Reggio Emilia-

hugmyndafræðinni þar sem megináhersla er á virðingu fyrir barninu og 

hugmyndum þess. Skráningar eru stór hluti af starfinu og hafa þær verið í 

þróun frá árinu 2002. Skráningarnar eru yfirleitt góðar og markvissar þar 

sem notast er við ljósmyndir, hljóðupptökur, myndbandsupptökur og ritað 

mál. Námsferli barnanna er oftast skráð í stöðvavinnu þar sem börnin fást 

við ákveðin viðfangsefni sem vekja áhuga þeirra. Hver kennari skráir niður 

það sem honum finnst áhugavert og vinnur svo nánar úr skráningunni með 

því að gera hana sýnilega fyrir foreldra og börn. Allir kennarar leikskólans 

vinna með skráningar í leikskólastarfinu en þó á mismunandi hátt. Sumir 

kennaranna hafa eingöngu ljósmyndaskráningar með textaskýringu en aðrir 

hafa þróað skráningar sínar áfram með til dæmis myndbandsupptökum og 

ígrundun á þeim. Meginmarkmiðin með skráningunum er að fylgjast með 

þróun starfsins ásamt því að skrá námsferli og þroska barnanna. 

Skráningarnar hafa verið gerðar sýnilegar börnunum og foreldrum þeirra 

með því að hengja þær upp á vegg í hæð barnanna á göngum leikskólans og 

í fataklefum barnanna.  
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Reglulega eru settar inn fréttir og ljósmyndir á heimasíðu og facebook-

síðu leikskólans en fjárhagslegur niðurskurður kallaði á að kennarar 

leikskólans kæmu með hugmyndir til sparnaðar. Í leikskólastarfi, þar sem 

mikið erum skráningar og áhersla á að gera þær sýnilegar, fer mikið af 

pappír og bleki í útprentun. Því var leitað leiða til að halda þeim kostnaði í 

lágmarki án þess að hætta að skrá eða minnka skráningar verulega. 

Hugmyndir kviknuðu um að stofna hóp á samfélagsmiðlinum facebook. 

Hópurinn er læstur almenningi og er eingöngu ætlaður foreldrum barnanna 

og kennurum á tveimur elstu deildum leikskólans. Áður en til þess kom 

ræddu kennarar deildanna kosti og galla þess að stofna slíkan hóp fyrir 

foreldra og var ákvörðunin tekin í samráði við þá. Allir foreldrar voru 

fylgjandi því að eiga í samskiptum og fá fréttir af starfinu og myndir í 

gegnum lokaðan facebook-hóp. Í hópnum eru settar inn skráningar úr 

stöðvavinnu barnanna, myndbönd, ljósmyndir og fréttir af starfinu.  

Í leikskólanum er hvert barn með ferilmöppu sem fylgir því alla leikskóla-

gönguna. Í möppuna eru settar skráningar, einstaklings- og hópaskráningar 

ásamt teikningum barnanna og því efni sem barnið vinnur með í 

stöðvavinnu hverju sinni. Ferilmappa barnsins er sýnileg inni á deild og geta 

börnin gengið í þær að vild. Foreldrar byrja á því að setja skráningar í 

möppuna áður en barnið byrjar í leikskólanum. Þar eru oftast ljósmyndir af 

viðburðum, sem barnið hefur tekið þátt í, og ljósmyndir af fjölskyldu 

barnsins ásamt skrifuðum texta um ljósmyndirnar þar sem tilgreint er 

hverjir séu á myndunum og hvað er verið að gera. Ferilmappan er geymd í 

leikskólanum en foreldrar og börn bæta gjarnan í hana eftir sumarfrí, jól eða 

afmæli barnsins. Litið er á ferilmöppuna sem tengsl við heimilin og sem 

verkfæri til að hjálpa barni að aðlagast leikskólanum. Börnin koma oft sjálf 

með hugmyndir að efni til að setja í möppuna. Dæmi um það eru hvers kyns 

úrklippur, trjágreinar, blóm eða steinar. Börnin nýta hugmyndaflug sitt og 

útfæra möppuna að vild. 

Til viðbótar var byrjað að skrá námssögur barna í daglegu starfi 

leikskólans þar sem kennarar ígrunduðu skráningar sínar í samvinnu hver 

við annan og með foreldrum í gegnum tölvupóst. 

4.2.2 Áhrif námssöguskráninga á þróun skráninga í leikskólanum 

Flestir kennarar leikskólans voru sammála um að námssöguskráningar væru 

líkar þeim skráningum sem þeir hefðu unnið með hingað til. Það sem þeim 

fannst vera frábrugðið var greining námssagnanna. Við greininguna var 

stuðst við töflu (viðauki E) sem kennararnir fylltu út með því að skrá 
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hneigðir barnanna til náms og markmið hverrar hneigðar. Dagbjört sagði 

þetta um greiningartöfluna: 

Nú er formið svo þægilegt. Þú ert með skráninguna og setur 

kannski inn einhverjar tvær myndir, kannski tvær til þrjár 

myndir, þær þurfa ekki að vera fleiri eins og ég hugsaði fyrst. 

Svo bara greinirðu þetta einhvern veginn og þetta er svo skýrt, 

sko. 

Það sem kennarar horfðu á í greiningunni var áhugi barns og hvernig það 

tilheyrði barnahópnum, innri og ytri virkni og hvernig vellíðan barnsins 

birtist, hvernig barnið tókst á við óöryggi og hvernig það kannaði aðstæður. 

Einnig var horft á hvernig barnið tjáði hugmyndir sínar eða tilfinningar, 

hvernig samskipti þess við aðra voru og hvernig barnið axlaði ábyrgð og 

lagði til leiðir í því sem það var að fást við. Kennararnir ígrunduðu þessar 

hneigðir til náms og tengdu við námsferli og leik barnanna. Þeim fannst 

auðvelt að vinna með skráningarformið en áttu það til að mikla skráninguna 

fyrir sér á þann hátt að þeim fannst að skráningin þyrfti að segja frá 

einhverri ákveðinni uppgötvun. Í ferlinu lærðu þeir þó að námssagan segir 

frá því sem á sér stað á ákveðnum tíma á jákvæðan hátt. Stundum sáust 

samt miklar uppgötvanir í námssögum en það var oftast óvart og í gegnum 

ígrundun kennara.  

Þótt tekið hafi verið tillit til margra þátta, sem tengjast hneigðum til 

náms, í fyrri skráningum í leikskólanum þá vörpuðu námssögur öðru ljósi á 

þá þætti. Kennurunum fannst það reyna meira á sína faglegu sýn að skrifa 

niður og ígrunda þætti tengda hneigðunum og þannig varð skráningin 

markvissari og faglegri. Hanna sagði: 

Mér finnst aðallega það hvernig maður rýnir í, í lokin og virkni 

barns og þátttaka ... Maður hefur ekki verið að skoða þetta 

akkúrat svona á þennan hátt þótt maður sé búinn að að vera 

að skrá og skrá mjög mikið þá hefur maður kannski verið með 

pínulítinn annan fókus. Þetta er „soldið“ nýr vinkill. 

Bogga sagði að þetta væri frábrugðið því sem hún hefði verið að gera. Henni 

fannst hún vera að horfa á svo miklu meira til að skrá en hún væri vön. 

Vanalega væru skráningar hennar lýsingar á því sem börnin fengjust við. 

Núna væri hún að dýpka sig með ígrundun og greiningu á því sem fram fór í 

skráningunni sjálfri. Þannig væri hún líka að kynnast hverju barni fyrir sig og 

hvernig það bætir við þekkingu sína. 
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Kennararnir voru sammála um að þeir hefðu lært mikið nýtt og þá helst í 

tengslum við sérhvert barn. Þeir uppgötvuðu jákvæða og skemmtilega hluti 

í þróun samskipta og í tengslum við erfiðleika sem barnið hefur náð að 

yfirvinna. Það sem kennurum fannst skemmtilegt og nýtt við námssögur var 

rýmið fyrir hugleiðingar barnsins í greiningartöflunni. Rætt var að leikskólinn 

væri sífellt að leita eftir sjónarmiðum barna í sambandi við mat á 

leikskólastarfinu og á þennan hátt væru börnin sjálf þátttakendur í matinu. 

Kennarar töluðu um að námssögur gæfu góða mynd af því sem barnið var 

að fást við og oft kæmu fram atriði frá barni sem kennari hefði ekki endilega 

hugsað út í. Það opnaði fyrir fleiri möguleika í vinnu með barninu. Þeim 

fannst líka líklegt að barnið sjálft hefði ánægju af að skoða skráninguna eftir 

nokkur ár þar sem fram koma skoðanir þess og athugasemdir.  

Þar sem kennarar hafa góða reynslu af skráningum gátu þeir notað 

skráningar sem til voru og greint þær áfram eftir töflunni og þróað þannig í 

námssögur. Það þótti gefa góða raun að geta unnið úr efni, sem til var fyrir, 

og þróað áfram. Námssögur þóttu falla vel að stefnu leikskólans þar sem 

horft væri á styrkleika einstakra barna og hvernig hægt væri að efla og 

draga fram það jákvæða í fari þeirra. Iðunn orðaði sína upplifun svona: 

Í raun og veru, ef maður talar um svona skráningarkerfi, er 

ekkert annað sem hentar jafnvel Reggio-stefnunni. Við erum 

alltaf að reyna að fá gullin til að glóa meira. 

Kennurunum fannst það hjálpa sér að skoða hvernig aðrir kennarar 

framkvæmdu námssöguskráningar. Um það að skoða námssögur hinna 

kennarana sagði Iðunn: „Mér finnst það svo skemmtilegt líka, það er svo 

skemmtilegt að lesa þetta hjá öðrum, maður fær alveg svona, já, hvað þetta 

er skemmtilegt.“ Það hjálpaði þeim við frekari útfærslu skráninga sinna og 

þeir uppgötvuðu atriði sem hjálpuðu til við að spara tíma, sem er alltaf 

kostur í annasömu leikskólastarfi. Dæmi um þetta er kennarinn sem skráði 

niður leik og samskipti tveggja drengja. Hann gat notað sömu skráninguna 

með því að greina hana á tvo vegu, fyrir hvorn dreng fyrir sig. Það þótti 

henta einstaklega vel þar sem leikskólastarf snýst mikið um samskipti og 

námsgetu barna. Kennararnir ræddu um að nú, þegar þeir væru vanir að 

gera námssögu, væri eins og þeir sæju alls staðar tækifæri til að skrá og 

þannig væri tilvalið að nýta leik og samskipti nokkurra barna á sama tíma í 

námssögur. Oft getur mikill tími farið í úrvinnslu skráninga svo að kennari 

þarf að velja og hafna úr því efni sem hann er með. Með því að sameina 

skráningu sem þessa sparast tími en samt er hverju barni fyrir sig gefið rými. 

Þannig gefast líka tækifæri til að gera fleiri skráningar. 
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4.2.2.1 Aðferðir við skráningar 

Kennarar ræddu aðferðir við skráningar námssagna og komust að þeirri 

niðurstöðu að myndbandsupptökur gæfu bestu raunina. Allar deildir 

leikskólans hafa spjaldtölvur til umráða og misjafnt er hvað kennarar nýta 

sér þær mikið. Ekki höfðu allir kennaranna notast við myndbandsupptökur í 

skráningum hingað til. Þó var ákveðið að allir kennararnir myndu skrá 

námssögur í gegnum myndbandsupptökur af starfi barnanna. Kennurum 

fannst upptökurnar hjálpa þeim að ígrunda og kafa dýpra í það nám sem 

átti sér stað með því að geta horft og hlustað nokkrum sinnum á það sem 

fram fór. Iðunn sagði um myndbandsupptökur: „ Maður sér svo marga 

þætti einhvern veginn, maður getur bara skoðað allt. Mér finnst þetta, sko, 

flottasta skráningaraðferðin, þvílíkt sem maður les úr þeim.“ Með tilkomu 

spjaldtölvanna varð auðveldara að vinna með myndbandsupptökur í 

leikskólastarfinu. Kennarar komust nær áhugasviðum barna í gegnum 

myndbandsupptökur og ekki endilega eingöngu áhugasviðum þess barns 

sem myndbandið var af. Þannig heyrðu þeir oft eða sáu hluti, sem tengdust 

öðrum börnum í bakgrunninum, sem varð til þess að farið var að skoða 

nánar þar sem fram fór. Því má segja að námssaga eins barns hafi stuðlað 

að eflingu annars barns.  

Kennurum fannst myndbandsupptökur við gerð námssagna gefa sér nýja 

mynd af aðstæðum og hægt væri að heyra nákvæmlega hvað hvert barn 

væri að segja. Þannig varð upplýsingaöflunin ítarlegri. Einum kennara fannst 

hún þurfa að þjálfa aðferðina betur í sambandi við gerð námssagna því hún 

var ekki vön að ná ljósmyndum úr myndbandinu. Allir kennararnir voru 

sammála um að mikilvægt væri að hafa ljósmyndir í námssögunni til að 

hleypa lífi í skráninguna svo að börnin gætu einnig fengið að njóta hennar. 

Með myndbandsupptökum væri hægt að taka myndband af hópnum í 

verkefnavinnu og vinna úr því seinna þegar tími gæfist til. Það gerist margt í 

stöðvavinnu barnanna, bæði hjá kennara og börnum. Rætt var að kennarar 

þyrftu þjálfun í að skrá niður nám og starf barnanna samtímis og þeir væru í 

markvissri vinnu og samskiptum við börnin. Oft verði óvæntar uppgötvanir í 

stöðvavinnu sem hægt væri að nota í námssögu og kennurum fannst að 

hægt væri að skrásetja þær með myndbandsupptökum. hingað 

4.2.3 Áhrif skráningaraðferðarinnar námssögur á faglegt starf í 
leikskólanum 

Í viðtölum við kennarana kom fram að í gegnum námssögurnar horfðu þeir 

á marga þætti í einu, til dæmis þroska, nám og líðan barnanna, hegðun 

einstakra barna og upplifun þeirra af tilteknum efniviði. Skráningarnar voru 
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einnig hugsaðar sem upplýsingaöflun um einstök börn sem síðan var miðlað 

til foreldra. Kennurum fannst markmið með skráningum sínum vera að gefa 

betri mynd af barninu sjálfu og nýta þær barninu til heilla; einnig til að fá 

innsýn í heim barnsins í leikskólanum og skoða starfið og starfsaðferðirnar. 

Í rýnihópaviðtalinu kom fram í sambandi við áhrif námssagna á faglegt 

starf að kennurum fannst að með því að kafa dýpra í skráninguna væru þeir 

ósjálfrátt að horfa á aðra og fleiri þætti en þeir væru vanir að gera. Einn 

kennari talaði líka um að hann væri ekki aðeins að skoða börnin og þeirra 

nám heldur líka sjálfan sig sem fagmanneskju og sæi hann oft í skráningum 

hvernig hann gæti þróað starf sitt. Þótt ekki kæmi fram námssaga eða 

skráning úr öllum gögnum þá fannst kennurum þeir samt geta notað þessi 

gögn til að efla sjálfa sig og leikskólastarfið. 

Kennurum fannst námssögur gefa möguleika á að skoða hvernig 

ákveðnir þættir skiluðu sér til barnanna. Leikskólinn vinnur að innleiðingu 

ýmissa þátta í starfinu í sambandi við læsi og stærðfræði og fannst 

kennurum þeir geta nýtt námssögur til að sjá þróun og stöðu 

innleiðinganna. Iðunn sagði: 

Svo dettur mér í hug í sambandi við aðrar innleiðingar sem við 

erum að taka inn: Með því að sýna fram á hver er 

mælikvarðinn á námi, sem dæmi. Eins og innleiðing á læsi, 

sumir vilja meina að þetta sé alltaf að verða meira bein 

kennsla. En svona skráning af því [starfinu] og til dæmis í 

vettvangsferðum sýnir fram á þessa óbeinu kennslu í gegnum 

leikinn og gleðina, bara svipbrigðin hjá börnunum og áhuginn 

og krafturinn. Það sést hvað við getum sýnt fram á mikið, eins 

og með innleiðingar, er þetta að virka? 

Að mati kennarana felst mat á námi barna í námssögum og sýna þær hvar 

barnið er statt í félags- og tilfinningaþroska. Þeim fannst námssögu-

skráningar sýna eitthvað áþreifanlegt sem væri að gerast hér og nú. Þegar 

kennararnir ígrunduðu námssögur kom fram að þeir tengdu þær við 

grunnþætti menntunar samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla. Iðunn sagði: 

„Mér finnst svo gaman að lesa námskrána og þetta [námssögur] sýnir fram 

á að við séum komnar með verkfæri sem sýnir hvernig við greinum.“  

Í sambandi við læsi töluðu kennarar um að börnin sköpuðu merkingu í 

það sem þau fengjust við með því að ígrunda og ræða námssögu sína. 

Tæknin við skráningar tengdist stafrænu læsi að þeirra mati. Börnin voru 

meðvituð um samskipti sín við aðra og kennararnir gátu greint virðingu 
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barnsins fyrir umhverfi sínu í gegnum námssöguna. Það fannst þeim 

tengjast sjálfbærni. Leikskólinn gefur sig út fyrir að vinna eftir áhugasviðum 

barnanna og kennarar töluðu um að sú sýn væri ávallt í fararbroddi. 

Lýðræði, réttindi barna og jafnrétti væri nú þegar stór hluti af leikskóla-

starfinu sem skini í gegnum allt starfið. Námssögur væru jákvæðar og fannst 

kennurum það tengjast andlegu heilbrigði að líða vel og draga fram 

styrkleika barnanna. Sköpunargleði barna sýnir sig í öllu leikskólastarfinu, að 

mati kennaranna, og þeim fannst gaman að geta skrásett sköpun í 

námssögum. Með því að skoða áhuga og virkni barna í gegnum námssögur 

fannst kennurum þeir komast nær sjónarhorni barna og að það styddi við 

þekkingarleit þeirra. Þeir töluðu um að þeir yrðu meðvitaðri um einstaka 

barn og þarfir þess og þannig gætu þeir stuðlað að jafnrétti innan 

barnahópsins. Hanna sagði: „Starfið verður mikið faglegra, fær okkur til að 

hugsa um grunnþætti menntunar, lýðræði og svo ofboðslega margt.“ 

Kennurum fannst þeir vera meðvitaðri um framkomu þeirra við börnin 

og foreldra þeirra. Með námssögum væru þeir komnir með verkfæri í 

hendurnar til að meta nám barnanna án þess að flokka þau í fyrir fram 

ákveðna flokka. Með námssöguskráningum fannst þeim þeir gera marktæka 

hluti sem myndu skila sér út í samfélagið og styrkja þannig stöðu leikskólans 

sem skólastigs. Hanna talaði um að námssögur væru fagleg leið til þess að 

sýna fram á hvernig unnið væri í leikskólum:  

Mér finnst þetta styrkja stöðu okkar sem leikskólakennara og 

mér finnst þetta gefa ofboðslega jákvæða og faglega mynd af 

okkar starfi og þetta er partur af því að efla leikskólafræðina. 

Við erum að breiða út boðskapinn í þessari stétt, hvernig við 

vinnum og þú ert að senda til allra heimila. Ef þú ert búin að 

gera þetta í mörg ár, hugsaðu þér sýnina sem sem höfum frá 

almenningi inn á þetta skólastig.  

Kennarar ræddu um að námssögur væru ákveðin heimild um það hvernig 

unnið væri í leikskólanum. Leikskólinn vinnur mikið með læsis- og 

stærðfræðitengda þætti og fannst kennurum það koma fram í námssögum 

að börnin væru að læra í gegnum leikinn, læra hvert af öðru og læra að 

deila. Með námssögum væru allir þessir þættir skráðir niður á leikskóla-

vænan hátt. Kennurum fannst slíkt mat á námi og vellíðan barna eiga heima 

í leikskólanum því þetta væri raunverulegt mat í raunverulegum aðstæðum. 

Iðunn orðaði það svona: „Svo er þetta [námssögur] bara það sem 

námsskráin boðar, hún segir að við eigum að finna styrkleikana í barninu 

alltaf og þannig eigum við að vinna. Þannig er þetta ein aðferð til þess.“ 
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Niðurstöður úr einstaklingsviðtölum við kennara sýna fram á að 

fagmennska í starfi sé nokkuð mikil. Þó gerðu námssögur það að verkum að 

kennarar gátu dýpkað sig í starfi. Greining námssagnanna fékk kennara til 

að rýna betur í gögnin sem gerði hugsunina faglegri. Þeim fannst það ekki 

skipta máli hvort þeir væru faglærðir eða ekki því námssögur fengu þá til að 

horfa á börnin, samskiptin og leikinn ásamt því að opna fyrir faglega 

ígrundun í starfi.  

4.2.4 Áhrif námssöguskráninga á foreldrasamstarf 

Námssögur barnanna voru sendar í tölvupósti heim til foreldra þar sem 

óskað var eftir rödd að heiman. Í rýnihópi kennara var rætt um gildi 

námssagnanna í samstarfi við foreldra. Kennarar voru sammála um að 

námssögur væru skemmtileg leið í foreldrasamstarfi. Þeim fannst mikilvægt 

að eiga í jákvæðum samskiptum við foreldra og að námssögur segðu mikið 

um nám og leik barna á skilvirkan og jákvæðan hátt. Foreldrasamtöl ýttu 

undir að kennarar ynnu áfram með skráningarnar því þeir vildu hafa 

námssögur til stuðnings í samtölum. Því urðu foreldrasamtölin að 

ákveðnum tímaramma sem þeim fannst gott að styðjast við. 

Kennarar töldu að ef börn sýndu aðrar hliðar á sér heima en í 

leikskólanum væru námssögur góð leið til að sýna færni þeirra, bæði þeim 

sjálfum og foreldrunum. Þær sýndu líka fram á að barnið væri að þroskast 

við réttar og öruggar aðstæður. Í leikskólanum borða börnin af tveimur 

elstu deildunum í matstofu. Í matstofunni bjarga börnin sér mikið sjálf. Þau 

skammta sér sjálf mat af hlaðborði, velja hvar þau sitja, með hverjum þau 

sitja og hvað þau tala um við félaga sína. Einnig meta börnin hvernig þau 

borða eftir hvern matartíma með því að merkja við ljósmyndir af skammta-

stærðum með nafninu sínu. Kennarar ræddu um að þá færni, sem börn sýna 

í matstofu, sýni þau ekki endilega heima hjá sér. Þau fá oft meiri þjónustu í 

matartímanum heima og foreldrar átta sig kannski ekki á hæfni þeirra og 

getu í matartímanum. Iðunni fannst matstofan vera áhugaverður staður til 

að skrá niður námssögur barna. Hún sagði: Mér finnst svo frábært að sjá 

þau, ég upplifi þau stundum sem litla fullorðna, ef ég má nota það orð. Eins 

og ég sé komin á kaffihús.” Kennurum fannst þeir staðfesta gagnvart 

foreldrum hæfni barnanna og þannig myndi skapast traust milli kennara og 

foreldra. Það hlyti að vera einhvers konar staðfesting gagnvart foreldrum 

um að barninu þeirra gangi vel. Kennurum fannst að það ætti að vera 

hvetjandi fyrir foreldra að vita að kennari barnsins legði á sig að horfa á 

styrkleika þess og það sem það getur í stað þess neikvæða og það sem 
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barnið getur ekki. Hanna velti fyrir sér hinni jákvæðu hlið námssagna í 

sambandi við foreldrasamstarf: 

… líka þessi vinkill sem er verið að taka á námssögurnar. Það er 

út frá jákvæðum og sterkum hliðum barnsins. Oft eru foreldrar 

svona aðeins að afsaka börnin sín og svona. Þetta er svo 

hvetjandi og vitandi það að kennarar barnsins míns eru að 

horfa á styrkleika þess, best að ég geri það kannski líka. Þetta 

er svona „hint“ um að við eigum að vinna með styrkleikana og 

vekja athygli á þeim og ýta undir þá. 

Um helmingur foreldra svaraði tölvupóstunum sem sendir voru heim. Þá var 

komið inn á hvort foreldrar hefðu þurft að fá nánari útskýringar á 

námssögum og markmiðum þeirra. Kennarar veltu fyrir sér hvort foreldrar 

gætu verið óöruggir með skráningarformið og ekki vitað til hvers var ætlast 

af þeim og hvort betra væri að nýta námssögur eingöngu í foreldra-

samtölum. Þá væri hægt að kynna námssögur og markmið þeirra í 

samtölum að hausti og ræða þær í samtölum að vori. Kennarar komu með 

vangaveltur um hvort foreldrum fyndist námssögur vera of fræðilegar; gæti 

upplifun foreldra verið sú að þeim fyndist þeir ekki hafa forsendur til að 

gefa endurgjöf. Ósk benti á að námssögur virkuðu einmitt ekki svo 

fræðilegar í hennar huga og Hanna sagði:  

Svo erum við í leikskólum í svo kjöraðstæðum því við erum í 

tengslum við foreldra alla daga. Grunnskólinn er það ekki. Við 

erum í tengslum og getum hitt foreldra. Og við eigum að vera í 

tengslum við foreldra, við eigum að sýna fram á hvað við erum 

að vinna. 

Kennarar komu inn á það að í leikskólum komi foreldrar með börnin sín inn 

og það sé alltaf hægt að minna fólk á tölvupósta og annað við það tækifæri.  

4.2.5 Hindranir við skráningu námssagna 

Í rýnihópnum ræddu kennarar um hindranir í starfinu við skráningu 

námssagna. Fram kom að einu hindranirnar að mati kennara voru í 

tengslum við að gefa sér tíma til að skrá og koma sér að verki. Þær töluðu 

um að ekki væri beint skortur á tíma heldur erfiðleikum bundið að gefa sér 

tíma til að skrá og vinna úr námssögu. Þeim fannst það gefast vel að vera 

búnar að setja sér tímaramma fyrir fram eins og að vera búnar með 

námssögur barnanna fyrir foreldrasamtölin. Eins væri gott að vera búnar að 
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ákveða að skráning námssagna myndi eiga sér stað á ákveðnum tíma og 

ákveðnum stað yfir daginn. Hanna sagði frá þegar hún hafði ákveðið að gera 

námssögu: 

Ég náði [að skrá námssögu] þegar ég var inni á deild einn 

daginn; þá var ég bara með ipadinn og var búin að ákveða: ég 

ætla að ná einni námssögu. Ég var búin að taka upp og taka 

upp [efni] sem ég gat ekki nýtt. Svo var þegar … [barn] … var að 

klippa, ég sá bara alveg og náði svona ferli … ég gerði bara 

námssögu um hann … En ég finn alveg að maður þarf eiginlega 

bara að ákveða: í dag ætla ég að gera námssögu. 

Kennararnir ræddu um nokkur atvik þar sem gefist hefði tilvalið tækifæri 

fyrir skráningu námssagna alveg óvart en þá hefði þær vantað verkfæri eins 

og spjaldtölvu eða myndavél. Þar af leiðandi hefði þeim fundist þær hafa 

misst af tækifærinu til að skrá. Ósk sagði frá sinni upplifun: 

Ég hef lent í því núna í vikunni, þá voru þau búin að vera í rosa 

góðum leik og eitthvað, ég var alveg, ohhh, ég hefði getað nýtt 

þetta í námssögu. Ég gleymdi mér bara. Þá byrjaði ég að taka 

upp og þá var þetta ekkert nógu gott. Það var allt búið sem þau 

voru að gera. 

Iðunn var ekki sammála þessu og talað um að þau tækju upp og skráðu 

mikið þótt það yrðu ekki til námssögur úr öllu og því væru þau ekki að missa 

af tækifærum. Hún sagði: 

En maður er náttúrulega svo oft að taka upp, maður er að taka 

upp því mann langar að sjá eitthvað eða skoða eitthvað. Þá 

þarf bara, þú veist, að gefa sér tíma í þetta, maður gerir bara 

námssögu úr því, maður er náttúrulega ekkert lengi að því, 

maður þarf bara að hella sér út í það. 

Leikskólastarf í dag er þéttskipað og á það sérstaklega við um elstu börnin 

þar sem meðal annars þykir mikilvægt að tengja saman leik- og 

grunnskólann til að auðvelda börnum flutninginn á milli. Þessi tenging kallar 

á heimsóknir í grunnskóla sem þarf að gefa sér tíma í. Jafnframt vinna elstu 

börnin að verkefni tengdum listviðburði á vegum bæjarfélagsins sem einnig 

tekur tíma. Kennararnir ræddu um að þær hefðu viljað vera búnar að skrá 
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niður fleiri námssögur og finna tíma í dagskipulaginu fyrir það. Hanna var 

sammála því en bætti jafnframt við: 

Það er, sko, ekki eins og fólk sitji aðgerðarlaust. Það er bara að 

finna þessar stundir sem henta. Það eru þessar frjálsu stundir 

sem maður getur gripið. Bara vera undirbúin og hugsa: núna 

ætla ég að gera skráningu. Ég ætla að taka með mér ipadinn 

eða myndavél og vera búin að ákveða. 

Iðunn tekur undir þetta og bætti við: 

Svo þegar fólk kann orðið aðferðina, eins og þegar það eru 

þrjár á deildinni, þá geturðu beðið annan um að skoða 

myndbandið og kannski gera námssögu. Það má eiginlega segja 

það um leið og við erum farnar að gera það, þá erum við 

kannski farnar að vera allar meðvitaðar um það sama og erum 

þá farnar að ræða meira saman.  

Af þessum niðurstöðum má lesa að það sem kennarar áttu erfiðast með var 

að finna tíma til skráninga og úrvinnslu þeirra en með því að vinna saman, 

deila verkefnum og setja sér tímaramma væri það auðveldara.  

4.3 Niðurstöður úr rýnihópaviðtölum foreldra 

Hér er komið að því að setja fram niðurstöður úr rýnihópaviðtölum við 

foreldra. Niðurstöður eru flokkaðar í þemu tengd rannsóknarspurningunum. 

Fyrsti hlutinn fjallar um viðhorf foreldra gagnvart skráningaraðferðinni en 

seinni hlutinn um viðhorf foreldra gagnvart samstarfi heimilis og skóla. 

4.3.1 Viðhorf foreldra 

Foreldrar voru allir sammála um að skráningarformið væri skemmtilegt og 

færði þá nær starfinu í leikskólanum. Þeim fannst námssögur færa þá meira 

inn í í hið daglega líf barnsins og þeir sæju þá betur hvað barnið væri að fást 

við. Eitt foreldri sagði: „Mér fannst það skipta svo miklu máli að lesa þetta 

og sjá myndir alltaf með. Maður skildi betur til dæmis verkefnið sem hann 

er að gera. Maður komst einhvern veginn betur inn í daginn.“ Foreldrum 

fannst þeir oft ekki fá miklar upplýsingar frá barninu sínu um hvað það 

fengist við í leikskólanum en með námssögu til stuðnings gátu foreldrar og 

börn dýpkað umræðuna um það sem hafði átt sér stað. Eitt foreldrið hafði 

orð á því að námssögur færðu því meiri upplýsingar um daglegt starf hjá 

barninu og þannig væri hægt að sjá nánar það sem barnið hafi fengist við. 
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Þetta foreldri hafði séð í námssögu að í leik í útiveru hefði barnið haft 

mikinn áhuga á að ræða um eld og eldhættu við kennara sinn og félaga. 

Með námssögunni gat foreldrið farið lengra með þá umræðu heima fyrir í 

staðinn fyrir að spyrja barnið enn og aftur sömu spurninganna um hvernig 

dagurinn hefði verið í leikskólanum.  

Fram kom að foreldrum fannst námssögur barnanna gera það að verkum 

að meiri umræða og ígrundun um leikskólastarfið ætti sér stað heima fyrir. 

Foreldrum fannst það fyrirkomulag að senda námssöguskráningar heim í 

tölvupósti henta vel. Foreldrar ræddu að þeim fyndist gott að geta séð á 

markvissan hátt hvað börnin sín voru að fást við í leikskólanum. Foreldrar 

höfðu einnig orð á því að oft gæfist lítill tími til umræðna við kennara um 

daglegt starf þegar komið væri með börnin og þau sótt í leikskólann. Eitt 

foreldrið orðaði það svo: 

Það er svo oft þegar maður er að koma á morgnana og sækja, 

maður hefur bara ekki tíma til að staldra við hér og lesa 

skráningarnar. Þarna er tækifæri til að setjast niður í róleg-

heitunum heima og skoða annað hvort facebook eða 

tölvupóstinn. 

Í gegnum tölvupóstana skapaðist því tækifæri til að rýna í námssögur með 

börnunum heima fyrir þar sem hægt var að gefa sér nægan tíma til að ræða 

það sem þar kom fram. Þegar foreldrar vissu hvað barnið hafði fengist við 

og gátu spurt nánar út í það sögðu börnin foreldrum sínum meira frá 

deginum í leikskólanum en þau höfðu áður gert.  

Foreldrar litu á námssögur sem einhvers konar staðfestingu á því að 

barnið stæði sig vel í leikskólanum, bæði náms- og félagslega, og þannig 

gætu þær gefið foreldrum vísbendingu um að þeir stæðu sig vel í uppeldinu 

og sem foreldrar. Foreldrar upplifðu ákveðið öryggi með hlutverk sitt að sjá 

barnið sitt takast á við aðstæður, sem reyndu á hugsun, og eiga í góðum 

samskiptum við önnur börn. Flestir foreldranna upplifðu einhvers konar 

aðra sýn á barnið sitt í gegnum námssögu. Eitt foreldri sagði: 

Já, það kom mér eiginlega á óvart hvað hann var eitthvað 

öruggur í þessu. Maður hefur séð hann heima náttúrulega en 

þá er hann vanur, en í leikskólanum þá hélt ég ekki að hann 

væri svona öruggur í leik, einhvern veginn. 

Hinir foreldrarnir tóku undir þessi orð og fannst það gefa sér mikið að geta 

séð á lýsandi hátt hvernig börnin takast á við krefjandi aðstæður og sýna 
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fram á öryggi í leik og samskiptum við aðra. Einnig höfðu foreldrar orð á því 

að ljósmyndir, sem fylgdu námssögunum, væru nauðsynlegar. Þannig varð 

námssagan raunverulegri fyrir þau sjálf og barnið og sagan varð meira 

lifandi. Foreldrar sögðust eiga auðveldara með að skilja það sem barnið var 

að fást við og gátu betur sett sig inn í aðstæður þegar ljósmyndir voru til 

stuðnings. Jákvæða sjónarhornið í námssögu þótti skemmtileg viðbót við 

starfið og þeim fannst gaman að kennari barnsins legði sig fram í efla 

styrkleika í staðinn fyrir að einblína á það sem upp á vantar. Þannig álitu 

foreldrar að starfið væri faglegra með tilkomu námssagna.  

Foreldrum fannst tilgangur og skilaboð námssagnanna skýr og töluðu um 

að þeir hafi áttað sig á til hvers var ætlast af þeim þegar þeir fengu 

námssögu senda heim. Ólíkt kennurunum fannst foreldrum ígrundun 

námssagnanna ekki eiga heima í foreldrasamtölum sökum þess að samtölin 

væru eingöngu tvisvar til þrisvar á ári og þeim fannst margt annað þurfa að 

ræða þar. Hins vegar fannst þeim námssögur gefa þeim tækifæri til að koma 

auga á eitthvað sem þau hefðu kannski áhuga á að ræða í foreldra-

samtölunum. 

Í rýnihópnum kom fram hjá foreldrum að með námssögum fyndist þeir 

fá staðfestingu á því sem væri að breytast hjá barninu í sambandi við 

samskipti og tengsl við önnur börn. Þeim fannst félagsleg færni barnanna 

koma sér á óvart og fannst gott að sjá það. Foreldrar töluðu um að þeir 

upplifðu leikskólastarfið meira sem faglegt starf með tilkomu námssagna 

þar sem kennari gæfi sér tíma til að ígrunda nám og leik barna. Foreldrar 

sögðust gera sér grein fyrir því að svona skráningar tækju tíma þótt 

kennarar skiptu þeim kannski niður á milli sín. Þeir kunnu vel að meta 

viðleitni kennaranna til að ná fram leik og starfi barnanna á jákvæðan hátt. 

Námssögurnar gerðu það að verkum að foreldrum fannst barnið sitt fá meiri 

athygli frá kennara sínum þar sem einblínt er á það sem barnið fæst við 

hverju sinni. Eitt foreldrið sagði: „Manni finnst barnið hafa fengið alveg 

„spes“ tíma, ég upplifði þetta „soldið“ þannig, eins og gæðatíma með 

kennaranum sínum“. 

Fram kom að námssögur væru góð viðbót við ferilmöppu barnsins. 

Foreldrum fannst gott að fá einstaklingsmiðaðar skráningar í möppuna og 

ræddu hversu gaman það væri að geta skoðað skráningar í möppunni þegar 

barnið væri hætt í leikskólanum og farið í grunnskólann. Ferilmöppurnar 

væru fjarsjóður bæði fyrir foreldra og börnin sjálf seinna meir. 
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4.3.2 Áhrif á samstarf heimilis og leikskóla 

Niðurstöður úr rýnihópaviðtali við foreldra sýna fram á að foreldrum fannst 

námssögur tengja saman heimili og leikskóla. Foreldrar sögðu að þeir sæju 

tengingu við heimilin í námssögunum þegar barnið hefði verið að fást við 

eitthvað heima sem skein svo í gegnum leikinn í leikskólanum. Eitt barnið á 

föður sem notast við talstöðvar í vinnu sinni. Barnið var í leik með félögum 

sínum og útbjó talstöðvar fyrir sig og hin börnin sem þau notuðu svo áfram í 

leiknum. Svona dæmi fannst foreldrum gaman að sjá í námssögu þar sem 

barnið sjálft tengdi saman heimili og leikskóla.  

Foreldrar töluðu um að þeim fyndist leikskólinn og heimili sífellt færast 

nær hvort öðru og með námssögum fannst þeim báðum foreldrum gefast 

tækifæri til að taka þátt í samstarfinu óháð atvinnu þeirra. Ein móðir sagði: 

„Maðurinn minn kemur mjög sjaldan í leikskólann, hann er að vinna í 

Reykjavík. En svona nær hann að tengjast meira við starfið í leikskólanum“. 

Þessi athugasemd tengist þá líka því fyrirkomulagi að senda námssögur 

heim í tölvupósti. Foreldrum fannst gott að vita af því ef eitthvað kæmi fram 

í námssögu barns ,sem þeir væru óöruggir með, þá væri ekkert mál að 

senda tölvupóst til baka til kennara til að spyrja nánar út í það sem hafði átt 

sér stað. Samskiptin væru ekki alltaf of formleg og að í lagi væri að geta 

spjallað saman á léttum nótum og spyrja út í viðfangsefni.  

Foreldrar sögðu að samstarfið við skólann hefði alltaf verið gott en núna 

væri það mörgum skrefum framar. Þeim fannst samstarfið hafa þróast í 

þann tíma sem þeir höfðu verið í samskiptum við leikskólann. Foreldrar 

töluðu um að samskipti við kennara voru auðveldari þegar það jákvæða í 

fari barnsins væri í brennidepli. Þannig væri líka auðveldara að ræða og 

nálgast erfiðari atriði ef þess þyrfti. Eitt foreldrið sagði: „Hlutirnir verða 

einhvern veginn léttari og jákvæðari þegar allt er svona jákvætt.“ Átti 

foreldrið við að með tilkomu námssagna hefðu samskiptin orðið léttari 

þegar einblínt er á það jákvæða.  

Í rýnihópnum var facebook-hópurinn ræddur. Foreldrar voru allir mjög 

ánægðir með hópinn og minntust á að með tilkomu hans væri upplýsinga-

flæðið enn þá meira en það hefði verið. Foreldrar höfðu orð á því að 

kennarar leikskólans stæðu sig vel í að setja inn á síðuna ljósmyndir, fréttir 

og skráningar af starfinu. Námssögurnar voru þó ekki settar inn á síðuna þar 

sem þær eru skráningar einstakra barna. Foreldrum fannst það eðlilegt því 

námssögur væru persónulegri skráningar og þær væru mjög góð viðbót við 

þær skráningar, sem fyrir eru, þar sem þær væru einstaklingsmiðaðri. 

Þegar rannsakandi spurði foreldra hvort þeir hefðu áhuga á að skrá niður 

námssögur barna sinna heima fyrir tóku foreldrar vel í það. Þeir sýndu 
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áhuga á því að skrá námssögu heima og senda í leikskólann þar sem kennari 

barns gæti ígrundað og reynt að tengja við nám barnanna í leikskólanum. 

Foreldrar töldu sig þó þurfa einhvers konar leiðbeiningar eða 

viðmiðunaramma þar sem kæmi fram hvort þeir ættu að horfa á eitthvað 

sérstakt eða grípa tækifærin þegar þau gæfust.  

4.4 Samantekt niðurstaðna 

Námssögur eru góð viðbót við skráningar leikskólans að mati rannsakanda 

því skráningar eru þegar hluti af daglegu starfi. Í námssögum er 

birtingarform hneigðar til náms skoðað á jákvæðan og markvissan hátt þar 

sem horft er til styrkleika barna og það sem þau gera og geta án fyrir fram 

ákveðinna viðmiða. Þannig getur verið gagnlegt að fá nýtt sjónarhorn 

gagnvart þeim skráningum, sem fyrir eru í leikskólanum, og gefa kennurum 

tækifæri til að þróa skráningaraðferðir sínar í starfi. Einnig fellur aðferðin vel 

að Reggio Emilia-hugmyndafræðinni sem leikskólinn starfar eftir. 

Námssögur greina hugmyndir, skoðanir og nám barna í þessu félagslega 

samhengi. 

Niðurstöður sýna fram á að gildi námssagna í leikskólastarfi er 

umtalsvert. Bæði kennarar og foreldrar kunnu vel að meta aðferðina. 

Kennurum fannst aðferðin efla fagmennsku sína þannig að ígrundun varð 

dýpri og foreldrar upplifðu leikskólastarfið meira sem faglegt starf. Bæði 

kennarar og foreldrar höfðu orð á því að námssöguskráningar væru 

einstaklingsmiðaðar og persónulegri en þær skráningar sem stuðst hefði 

verið við hingað til.  

Kennurum fannst þeir þurfa að finna tíma til að skrá og vinna úr 

námssögum og foreldrar sögðust gera sér grein fyrir að slíkar skráningar 

væru tímafrekar og þeir kynnu að meta að kennarar gæfu sér tíma til að efla 

nám barnanna á þennan hátt.  

Áhugavert er að sjá mismunandi skoðanir kennara og foreldra á að 

foreldrar fengju námssögur barna sinna sendar heim í tölvupósti. Kennarar 

veltu fyrir sér hvort foreldrar væru óöruggir eða vissu ekki til hvers væri 

ætlast af þeim. Foreldrar hins vegar voru hrifnir af þessari leið og fannst hún 

vera ný aðferð til að tengja saman heimili og skóla og jafnframt gefa báðum 

foreldrum kost á að taka þátt í leikskólastarfinu.  
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5 Umræða 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum og þær tengdar 

fræðilega hluta ritgerðarinnar. Eins og fram hefur komið er markmið 

rannsóknarinnar að reyna að öðlast frekari innsýn í sýn kennara á gildi 

námssagna í leikskólastarfi. Tilgangur rannsóknarinnar var að leita svara við 

rannsóknarspurningum með því að leita eftir viðhorfum kennara gagnvart 

námssögum og þróun eigin skráninga og fagmennsku. Einnig var leitað eftir 

upplifun foreldra af námssögum. Rannsóknarspurningarnar eru: 

 Hvaða áhrif hefur skráningaraðferðin námssögur á þróun skráninga í 
leikskólanum? 

 Hvaða áhrif hefur skráningaraðferðin námssögur á viðhorf kennara til 
eigin fagmennsku? 

 Hvernig nýtist skráningaraðferðin námssögur í foreldrasamstarfi í 
leikskólanum og hver er upplifun foreldra af skráningaraðferðinni? 

5.1 Þróun skráninga í leikskólanum 

Eins og fram hefur komið hefur leikskólinn unnið með skráningar síðan árið 

2002. Skráningarnar hafa verið í þróun síðan þá og flestir kennaranna hafa 

unnið lengi við þær. Kennarar þekktu því nokkuð vel til skráninga og 

markmiða með þeim þótt þeir hefðu hingað til ekki skráð námssögur barna 

heldur stuðst að mestu við ljósmyndir og skriflegar lýsingar á þeim. Greining 

og ígrundun námssagnanna efldi kennarana í starfi sínu sem lýsti sér einkum 

í því að þeir lærðu nýja hluti í tengslum við einstaka barn og sáu 

skemmtilega hluti í þróun samskipta og í erfiðleikum sem barnið hafði náð 

að yfirvinna. Þetta er í samræmi við niðurstöður í rannsókn Bryndísar 

Garðarsdóttur og Kristínar Karlsdóttur (2012) en þar fannst kennurum 

ígrundun námssagnanna efla starfið og gera það að verkum að kennarar 

kynntust fleiri börnum. Þeim fannst þeir ræða aðra hluti í tengslum við 

börnin og smáatriðin urðu merkilegri en áður. Grieshaber og Hatch (2003) 

telja að skráningarnar sjálfar séu ekki endilega aðalatriðið í leikskólum 

Reggio Emilia heldur fremur sú lýðræðislega ígrundun sem fer fram í kjölfar 

skráninganna sem um leið gerir þær uppeldisfræðilegar. 

Meðal þess sem kom fram í þessari rannsókn var að kennurum fannst 

þeir uppgötva margt nýtt í tengslum við einstök börn sem hafði áhrif á 
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samskipti þeirra við börnin svo þau urðu sýnilegri í leikskólastarfinu. Eins 

lærðu kennararnir að ekki þyrftu námssögur að snúast um einhverja 

ákveðna uppgötvun hjá barni heldur eru námssöguskráningar um daglegt 

starf í leikskólanum og það sem barnið fæst við og lærir er gert sýnilegt 

(Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012). Bæði kennurum og 

foreldrum fannst námssögur vera einstaklingsmiðaðar og styðja við nám 

barnanna. Því má segja að námssögumat viðurkennir sérstöðu hvers barns 

og hvernig það lærir í umhverfi sínu (Brooker, 2008). 

Kennararnir í þessari rannsókn höfðu orð á því að leikskólinn leitaði 

sífellt leiða til að efla þátttöku barnanna til dæmis í að meta leikskólastarfið. 

Því væru námssögur gott verkfæri sem hentaði vel til að sjónarhorn barna 

fengju notið sín og þau hefðu þannig áhrif á umhverfi sitt. Anna Magnea 

Hreinsdóttir (2008) bendir á að viðhorf fólks til barna endurspeglist í 

framkomu þeirra gagnvart þeim og hvernig er hlustað og tekið mark á því 

sem börn segja og gera. Þetta viðhorf kemur einnig fram í því hvort börnum 

sé gefið tækifæri til að hafa áhrif á umhverfi sitt eður ei. Hugmyndafræðin, 

sem leikskólinn starfar eftir, leggur mikið upp úr þátttöku og sjónarmiðum 

barna þar sem litið er á börnin sem rannsakendur í þekkingarleit sinni.  

Kennarar í rannsókninni ræddu þróun skráningaraðferða og stafræna 

tækni. Þeim fannst myndbandsupptökur gefa góða mynd af því sem börnin 

fengust við. Með myndböndum gátu þeir rýnt enn frekar í gögnin með því 

að heyra og sjá nákvæmlega það sem fram fór. Þessar niðurstöður vísa í 

ummæli Carr (2001) sem fjallar um rannsakendur sem hugsuðu sér að gott 

væri að notast við myndbandsupptökur til að skrá á markvissan hátt nám 

barnanna í tengslum við námssögur. Allir kennarar í þessari rannsókn voru á 

þeirri skoðun að námssaga barns þyrfti að innihalda ljósmyndir af því sem 

fram fór. Þeim fannst ljósmyndir hleypa lífi í skráninguna og að þannig 

fengju börnin líka að njóta námssögunnar. Einnig fannst foreldrum 

mikilvægt að hafa ljósmyndir námssögunum til stuðnings. Carr og Lee 

(2012) fjalla um þróun námssöguskráninga og telja – líkt og þátttakendur í 

þessari rannsókn – að ljósmyndir séu mikilvægur hluti af skráningu 

námssögu. Einnig kom fram hjá foreldrum að ljósmyndir gætu stutt börnin í 

að rifja upp og deila reynslu sinni með öðrum og á þann hátt væru þau 

þátttakendur í því að skapa námssögunni merkingu.  

Skráningar og greiningar þeirra geta verið tímafrekar, sérstaklega þegar 

þær byggjast á sameiginlegri ígrundun kennara (Emilson og Pramling 

Samuelson, 2014). Kennararnir í rannsókninni fundu þó leiðir til að spara 

tíma og voru meðvitaðir um að þurfa að velja og hafna efni sem þeir safna. 
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Með námssögum fannst kennurum þeir gefa góða mynd af því sem 

börnin fengjust við og gefa þeim möguleika á þátttöku í starfinu þar sem 

sýnt er fram á að þau læri í samvinnu hvert við annað og tengist. Með 

þátttöku í eigin námi væru þau að láta í ljós áhuga sinn og sjá samhengi í því 

sem þau hefðu lært (Kinney og Wharton, 2008). 

Iðunn sagði að leikskólakennarar leituðu sífellt leiða til að fá gullin til að 

glóa meira og átti þá við að alltaf væri leitað leiða til að efla hvert barn. 

Hinir kennararnir tóku undir orð hennar og fannst öllum að námssögur féllu 

vel að leikskólastarfi í anda Reggio Emilia. Þeim fannst námssögur snúast 

um að koma auga á samskiptaleiðir barna og milli barna og kennara. Eitt af 

grunngildum í Reggio Emila samkvæmt Thornton og Brunton (2014) eru 

samskipti. Í samskiptum sínum notar barn eitt af fjölmörgu tungumálum 

sínum í samvinnu við aðra í félagslegu samhengi. Það er því hlutverk 

kennarans að leita leiða til að hlusta á þessi mörgu tungumál barna til að 

komast að sjónarhorni þeirra og áhuga (Rinaldi 2006). Samkvæmt Carr 

(2001) var námssöguaðferðin þróuð með það í huga að koma auga á 

birtingarform hneigðar til náms. Hneigð til náms felur meðal annars í sér að 

geta tjáð tilfinningar sínar og hugmyndir ásamt því að eiga í árangursríkum 

samskiptum við aðra. Samskipti eru því stór þáttur í námssögum sem og í 

hugmyndafræði Reggio Emilia. 

Með námssögum fannst kennurum þeir komast nær sjónarhornum 

barnanna og var lögð áhersla á að fylgjast með og skrá áhuga þeirra og 

virkni. Þannig töldu kennararnir að þeir hefðu orðið meðvitaðri um þarfir 

einstaka barns til að því liði betur í barnahópnum. Þannig var hægt að 

stuðla að auknu jafnrétti innan barnahópsins. Þessar niðurstöður eru í takt 

við Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1989) sem fjallar um réttindi barna 

til þátttöku og til að hafa áhrif. Í 13. grein er sagt frá rétti barna til að láta 

skoðanir sínar í ljós ásamt rétti til að miðla hugmyndum sínum. Því má segja 

að námssögur geti verið liður í því að styðja við réttindi barna og jafnrétti í 

barnahópnum. 

5.2 Viðhorf kennara til eigin fagmennsku 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að fagleg sýn kennara hafi 

aukist og sjálfstraust þeirra til að eiga í samskiptum við foreldra. Með því að 

ígrunda námssögurnar hver með öðrum skapaðist vettvangur fyrir faglegar 

umræður um einstök börn og nám þeirra. Ígrundun námssagna hjálpaði 

kennurum við að koma hugsunum sínum í orð. Dahlberg o.fl. (1999) segja 

að kennari, sem ígrundar starf sitt með samstarfsfólki, getur gefið rými fyrir 

líflegar og gagnrýnar uppeldisfræðilegar umræður. Þannig hjálpi skráningar 
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við ígrundun um starfið og hvað það þýðir að vera fagmaður í starfi. Einnig 

fjallar Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) um fagmennsku kennara í sambandi 

við ígrundun þeirra. Hún segir að kennarar, sem hafa það að markmiði að 

elfa samskiptahæfni nemenda sinna, leggi grunn að borgaravitund þeirra í 

lýðræðislegu fjölmenningarsamfélagi. Samskipti eru einmitt einn af stærstu 

þáttunum sem kennarar í rannsókninni skoðuðu. 

Einn kennari í rannsókninni sagði að námssöguskráningar væru 

frábrugðnar þeim skráningum sem hún hefði gert hingað til. Með 

námssögum horfði hún á miklu meira í fari barnsins en áður, kynntist því á 

nýjan hátt og læri hvernig það öðlast þekkingu. Sigrún Aðalbjarnadóttir 

(2007) talar um fagmennsku kennara á þennan hátt. Hún segir að kennari 

eigi ekki aðeins að bæta við þekkingu barnanna heldur efla hugsun þeirra og 

gefa þeim tækifæri til að öðlast þekkingu í starfi. Með námssöguskráningum 

lærir kennari hvernig börn bæta við þekkingu sína og lærir að veita þeim 

það tækifæri. 

Kennararnir fjölluðu um mat á námi barna í dag og viðhorf þeirra 

gagnvart því. Þeim fannst matið eiga að vera raunverulegt mat í 

raunverulegum aðstæðum og fannst að námssögur uppfylltu þær kröfur. 

Eins fannst þeim að námssögur gætu verið liður í því að efla leikskólastarfið 

og þá sjálfa sem fagmanneskjur. Þeim fannst að mat ætti að sýna fram á 

hvar barnið væri statt félags- og tilfinningalega. Einnig fannst þeim að þeir 

gætu notað námssögur til meta stöðuna á hinum ýmsu innleiðingum í 

tengslum við stærðfræði og læsi, sem leikskólinn vinnur að, ásamt því að 

leiða í ljós hverju mætti breyta í leikskólastarfinu (Carr o.fl., 2002). 

Niðurstöður benda til þess að fagleg sýn kennaranna hafi eflst með 

tilkomu námssagna. Þótt ekki sé gerður sérstakur greinarmunur á leið-

beinendum og leikskólakennurum í rannsókninni þá tóku kennarar það fram 

í rýnihópnum að það skipti ekki máli fyrir viðhorf til eigin fagmennsku hvort 

þeir væru faglærðir eða ekki . Með námssögum fannst þeim öllum þeir vera 

að ná betri tökum á skráningum og hugsun þeirra verða faglegri þar sem 

þeir horfðu á börnin og samskipti þeirra. Þessar niðurstöður eru í samræmi 

við niðurstöður í rannsókn Hrannar Pálmadóttur og Þórdísar Þórðardóttur 

(2007) en þar er sagt frá mismunandi uppeldissýn kennara og leiðbeinanda í 

byrjun rannsóknarferlis sem rannsakandi upplifði þó ekki í þessari rannsókn. 

Í rannsókn Hrannar Pálmadóttur og Þórdísar Þórðardóttur fannst leið-

beinendum áhersla vera á að veita börnunum hlýju og bæta þeim upp 

fjarvistir við foreldra. Leikskólakennararnir höfðu hins vegar faglegri sýn þar 

sem litið var á börnin sem þátttakendur í starfinu og áhersla var á samskipti 

og skapa sem bestar aðstæður til náms í lýðræðislegu umhverfi. Hins vegar 
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bentu niðurstöður til þess að með ígrundun á eigin hlutverki og starfs-

háttum jókst fagmennska leikskólakennara og leiðbeinenda í leikskóla-

starfinu. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að kennararnir leituðu leiða til 

að auka áhrif og þátttöku barna í mati á leikskólastarfinu. Eins benda 

niðurstöður til að námssögur hafi stuðlað að því að þátttaka barnanna varð 

sýnilegri en áður. Leikskólinn starfar samkvæmt hugmyndum Reggio Emilia 

þar sem áhersla er á að vinna út frá hugmyndum barna og að þau hafi áhrif 

með þátttöku sinni. Kennurum fannst að börnin tækju á vissan hátt þátt í 

mati á starfinu í gegnum námssögurnar þar sem þau fengu tækifæri til að 

segja frá sínum vangaveltum og hugsunum sem tengdust námssögum 

þeirra. Ef þessar niðurstöður eru tengdar við þátttökustiga Harts (2009) þá 

telur rannsakandi að þátttöku barnanna megi flokka í eitt af efri þrepum 

þátttökustigans. Sambærilegar niðurstöður má finna í rannsókn Guðrúnar 

Öldu Harðardóttur og Baldurs Kristjánssonar (2003) og því má draga þá 

ályktun að Reggio Emilia-hugmyndafræðin, sem leikskólinn starfar eftir, hafi 

áhrif á þátttöku barna því unnið er út frá áhugasviðum þeirra. 

Í rýnihópaviðtali kennara var rætt að námssögur styrktu stöðu 

leikskólans og gæfu jafnframt góða mynd af því faglega starfi sem unnið 

væri í leikskólanum. Kennarar höfðu orð á því að námssögur væru heimild 

um starfið í leikskólanum og að aðferðin væri leikskólamiðuð og jafnframt 

þýðingarmikil fyrir samfélagið. Kennarar töluðu um að svona mat ætti 

heima í leikskólum því það væri raunverulegt í aðstæðum sem börnin 

þekkja. Kennurum fannst hægt að taka mark á námssögumati ásamt því að 

þær væru faglegar og barnvænar (Perry o.fl., 2007). Dahlberg o.fl. (1999) 

fjalla líka um að með ígrunduðum uppeldisfræðilegum skráningum geti 

leikskólar eflt faglegt starf og gert það sýnilegt í þjóðfélaginu svo leikskólinn 

fái sína viðurkenningu sem fyrsta skólastigið.  

Niðurstöður gefa til kynna að með tilkomu námssagna hafi kennarar 

orðið meðvitaðri um eigin framkomu gagnvart börnunum og foreldrum 

þeirra. Þannig speglast viðhorf kennaranna til barnanna sem hefur áhrif á 

hvernig þeir hlustuðu á sjónarmið þeirra og gáfu þeim tækifæri til að hafa 

áhrif á námsferli sitt (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008). 

Niðurstöður gefa einnig til kynna að námssögur séu einstaklingsmiðað 

mat á námi barna í daglegu starfi. Námssögur eru persónulegar skráningar 

og í takt við kröfur yfirvalda um mat á námi. Kennurum fannst námssögur 

vera heimild fyrir leikskólann um hvernig starfið væri þar. Kennarar tengdu 

námssögur við grunnþætti menntunar samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla frá 

árinu 2011. Þeim fannst það greinilega koma fram í gegnum námssögur að 
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börnin lærðu í gegnum leik og hvert af öðru. Eins og fram hefur komið er 

lögð áhersla á læsis- og stærðfræðitengda þætti sem fléttast inn í daglegt 

starf leikskólans og þegar kennarar skoðuðu námssögur hjá hver öðrum 

fannst þeim auðvelt að koma auga á þætti tengda læsi og stærðfræði.  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) fjallar læsi um sköpun 

merkingar og ekki eingöngu á skriflegan hátt heldur í samvinnu við aðra og 

með virkri þátttöku í að umskrifa veröldina. Læsi felst líka í hvernig nemandi 

áttar sig á þeim viðfangsefnum sem hann fæst við og hvort og hvaða 

verkfæri hann notar til að skapa eigin merkingu. Kennarar í rannsókninni 

sögðu að í gegnum námssögu barnsins væri hægt að sjá á hvaða hátt barnið 

byggir við eigin hugmyndir og þekkingu. Hægt er að segja að börnin unnu 

með stafrænt læsi þar sem þau skoðuðu námssögur sínar í gegnum 

myndbandsupptöku og ljósmyndir. Þessar niðurstöður eiga við Carr og Lee 

(2012) sem fjalla um að börn fáist við læsi í víðum skilningi þegar þau fjalla 

um námssögur sínar með ljósmyndir eða myndbandsupptökur til stuðnings.  

5.3 Foreldrar og námssögur 

Foreldrarnir í rannsókninni kunnu vel að meta að kennarar barnanna gáfu 

sér tíma til að fylgjast með og skrá niður námssögur. Foreldrum fannst þeir 

fá frekari innsýn í dag barnsins með markvissum hætti. Námssögurnar voru 

ræddar heima fyrir með fjölskyldunni og í leikskólanum með kennurunum. 

Því má segja að námssögurnar hafi styrkt og stuðlað að enn frekari 

tengslum þeirra aðila og stofnana sem tilheyra nærkerfi barnsins. Foreldrar 

fengu innsýn í það sem börnin fengust við í leikskólanum og með góðum 

samskiptum og samvinnu varð samstarfið auðveldara. Gott tengslanet aðila, 

sem koma að námi barna, stuðlar að farsælu og jákvæðu samstarfi. Á 

þennan hátt var unnið að því að styrkja millikerfið í lífi barnsins með 

námssögum og þar af leiðandi búinn til fjölskylduvænn leikskóli sem styður 

við nám og þroska barnsins (Swick og Williams, 2006). 

Foreldrum fannst námssögurnar tengja saman heimili og leikskóla og 

töldu sig sjá þætti að heiman speglast í leik barna sinna. Þannig ýttu 

námssögurnar undir jákvæð og regluleg samskipti heimilis og leikskóla sem 

er mikilvægt fyrir öryggi og vellíðan barna (Whalley ,2007). 

Áhugavert var að sjá að foreldrum fannst samstarf við leikskólann alltaf 

hafa verið gott en með tilkomu námssagna væri það mörgum skrefum 

framar en áður. Samskipti við kennara urðu auðveldari og jákvæðari og með 

því að setja styrkleika barnanna ofar öðru væri verið að auðvelda samskipti 

milli heimilis og skóla hvort sem þau snerust um jákvæða hluti eður ei. 

Daniels (2013) fær svipaðar niðurstöður í sinni rannsókn þar sem hann segir 



 

69 

að samstarf við foreldra í gegnum námssögur geti verið góður grunnur í 

samskiptum foreldra og skóla. Áhersla er á það jákvæða í fari barnsins sem 

gerir samstarfið þægilegra. Þessi sameiginlegi þáttur kennara og foreldra í 

námssöguskráningum tengir heimili og skóla enn frekar. Í rannsókninni 

töluðu foreldrar um að þeir fengju meiri dýpt í nám barna sinna með 

tilkomu námssagna. Öllum foreldrum fannst markmið námssagnanna skýr 

og höfðu sjálfir áhuga á að skrá nám barna sinna heima fyrir og senda í 

leikskólann. Þannig væri leikskólinn líka að koma til móts við foreldra sem 

vinna mikið og geta ekki tekið mikinn þátt í starfinu á leikskólatíma. Í 

rannsókn Birbili og Tzioga (2014) er sýnt fram á að foreldrasamstarf sé 

mikilvægt vegna þess að það gefur foreldrum tækifæri til að skilja betur 

markmið með mati á námi barna. Þegar foreldrar fá tækifæri til að sjá og 

ígrunda nám barna sinna í samvinnu við kennara skapast ákveðinn 

skilningur á athöfnum barnsins og birtingarmyndum náms.  

Niðurstöður benda til að námssögur og það fyrirkomulag að senda þær 

heim í tölvupósti sé liður í því að styrkja samstarf heimilis og leikskóla og 

geri báðum foreldrum kleift að taka þátt í leikskólastarfinu óháð því hvort 

þeir komi með eða sæki barnið í leikskólann. Þannig geta námssögur verið 

ný leið til samstarfs þar sem samskipti eru regluleg og hluti af lífi 

fjölskyldunnar. Foreldrar hafi þannig tækifæri til að fá frekari innsýn í 

daglegt starf leikskólans og hvað börnin fást við í leikskólanum. Af þessu má 

draga þá ályktun að með námssögum sé verið að styrkja millikerfið í lífi 

barna með góðum samskiptum milli heimilis og skóla (Swick og Williams, 

2006). Í gegnum námssögu barnsins fannst foreldrum þeir fá verkfæri til að 

rifja upp og ræða reynslu barnsins. Þannig gáfust tækifæri til umræðna um 

leikskólastarfið heima fyrir auk þess sem foreldrum fannst þeir bæta við 

þekkingu sína á leikskólastarfinu (Daniels, 2013; Kinney og Wharton, 2008).  

Meðal þess sem rannsóknin leiddi í ljós var ólík sýn foreldra og kennara á 

hvar eða hvernig umræða og ígrundun námssagnanna ætti að fara fram. 

Aðeins um helmingur foreldra svaraði tölvupósti þar sem óskað var eftir 

vangaveltum þeirra um nám barnsins í námssögu. Því veltu kennarar fyrir 

sér hvort það tengdist óöryggi foreldra eða hvort þeir vissu ekki til hvers 

væri ætlast af þeim; einnig hvort ígrundun námssagnanna ætti ef til vill 

frekar heima í foreldrasamtölum þar sem hægt væri að nálgast sjónarhorn 

foreldra á persónulegri hátt. Hins vegar ræddu foreldrar að þeir vildu ekki 

sjá námssögur í foreldrasamtölum því þau eru ekki nægilega mörg yfir 

skólaárið að þeirra mati og mikið annað sem þyrfti að ræða þar. Þeim fannst 

námssögur þó geta gefið þeim mynd af aðstæðum sem þyrfti kannski að 

ræða frekar í foreldrasamtölum. Þessar niðurstöður vísa líklega í ólíka sýn 

kennara og foreldra. Jóhanna Einarsdóttir fjallar um (2010) hugmyndir sem 
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geta tengst ólíkri sýn á leikskólastarfið. Í síðtímahugmyndum um nám ungra 

barna er litið á heiminn og veruleikann sem margbreytilegan þar sem ekki 

er aðeins einn sannleikur. Þannig geta hugmyndir foreldra og hugmyndir 

kennara verið ólíkar því veruleikinn hefur margar ólíkar hliðar. 

5.4 Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að skráningaraðferðin námssögur 

hafi haft jákvæð og fagleg áhrif áhrif á þróun skráninga í leikskóla. Meðal 

þess sem kom fram var að kennurum fannst námssöguformið gera þá 

meðvitaðri um að skrá styrkleika barna sem leiddi til þess að þeir sáu hvert 

barn sem einstakt. Námssögur fela í sér ítarlegri skráningar en kennararnir 

voru vanir og var það helst greiningartaflan, sem skilgreinir hneigðir til 

náms, sem fékk kennara til að ígrunda skráninguna nánar. Í greiningunni 

horfðu kennarar á áhuga barna, virkni, hvernig barnið tekst á við erfiðleika, 

tjáir tilfinningar sínar og tekur ábyrgð. Eins voru foreldrar ánægðir með 

skráningarformið þar sem þeir upplifðu að barnið hefði fengið meiri 

gæðatíma með kennara sínum. 

Kennarar höfðu orð á því að fagmennska þeirra varð meiri með ígrundun 

námssagnanna. Þeirra faglega sýn jókst því þeim fannst námssögur vera góð 

heimild fyrir faglega starfið sem unnið er í leikskólanum. Að þeirra mati skila 

námssögur sér út í samfélagið og efla leikskólafræðina. Kennurunum fannst 

það skipta máli að halda sig við matsaðferðir sem voru leikskólavænar og 

þeim fannst námssögur gera það ásamt því að vera marktækar og faglegar.  

Kennurum fannst námssögur hjálpa til í foreldrasamstarfi á þann hátt að 

samskipti við foreldra urðu auðveldari og jákvæðari. Þeim fannst gott að 

geta sýnt foreldrum fram á hluti sem barnið fékkst við í leikskólanum. Eins 

voru foreldrar ánægðir með skráningaraðferðina og höfðu orð á því að þeir 

kynnu að meta að kennari gæfi sér tíma til að skrá einstaka barn á jákvæðan 

hátt og draga fram styrkleika þess. Eins fannst foreldrum námssögur gera 

báðum foreldrum kleift að taka þátt í leikskólastarfi barnsins óháð því hver 

kæmi með eða sótti barnið í leikskólann. Því má túlka niðurstöður þannig að 

námssögur séu ný leið í foreldrasamstarfi sem efla báða foreldra til þátttöku 

óháð því hvort foreldrið á í meiri beinum samskiptum við leikskólann. 
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6 Lokaorð 

Í vinnu minni við þessa rannsókn hef ég orðið margs vísari um námssögur og 
gildi þeirra. Ég sé að námssögur eru gott verkfæri til að meta nám barna á 
faglegan en jafnframt barnvænan og leikskólamiðaðan hátt. Mér fannst 
sérstaklega áhugavert að sjá áhuga og vilja kennaranna til að reyna nýja 
aðferð í skráningum og leggja á sig vinnu til að innleiða aðferðina í starfið. 
Ég geri mér samt grein fyrir því að innleiðing nýrra starfsaðferða tekur tíma 
og þessi rannsókn er eingöngu lítið skref í þróun skráninga í leikskólanum. 
Áhugi margra kennara á námssögum sýna mér þó að námssögur eru 
komnar til að vera í leikskólanum og hefur þessi áhugi borist til yngri deilda 
leikskólans sem sumar hverjar hafa einnig byrjað að skrá niður námssögur 
barna. 

Í starfi mínu sem tilvonandi leikskólakennari veit ég að ég mun notast við 

námssögur til að meta nám barna í leik og starfi. Mér finnst spennandi að 

taka við yngstu börnunum í leikskólanum og fylgja þeim alla 

leikskólagönguna fram á síðasta ár og skrá námssögur þeirra allan þann 

tíma. Ég tel að það mundi efla mig sem fagmann að geta státað af því að 

hafa skráð námssögur barnahóps í fjögur ár og sjá ferli þeirra í námi. Eins 

mun ég hafa það að markmiði að hvetja foreldra til þátttöku í mati á námi 

barna sinna og jafnvel hvetja þau til að skrá námssögur barna sinna heima 

fyrir. Ég er sammála ummælum Hönnu um þá sýn sem námssögur gefi af 

leikskólastarfinu og að þær séu þáttur í því að efla leikskólafræðina og 

kynna hana í samfélaginu. Ég tel að námssögur hjálpi til við að efla faglega 

sýn almennings á fyrsta skólastigið og mun ég vera stolt af því að vera ein af 

þeim sem notast við þessa matsaðferð í námi ungra barna. 

Mín sýn er tengd síðtímahugmyndum og lít ég á börn sem hæfa og 

sterka einstaklinga sem eru fullfær um að hafa áhrif á eigið starf. Með 

námssögum mun ég komast nær þeirra sjónarmiðum og áhuga svo þau 

verði virkari þátttakendur í mati á eigin námi. 

Það er von mín að þessi rannsókn hvetji leikskólakennara og aðra 

starfsmenn í leikskólum til að rýna í skráningaraðferðir sínar. Einnig vona ég 

að þeir hugleiði eigin uppeldissýn og skoði hvað þeir sem samferðamenn 

barna í þekkingarleit þeirra geta gert til að styðja við nám og vellíðan þeirra. 

Einnig tel ég mikilvægt að kennarar skoði hvaða leiðir þeir geti farið til að 

efla samstarf heimilis og leikskóla og hver ávinningur þessara leiða er fyrir 

þá sjálfa sem fagmenn, börnin og foreldra.   
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Viðauki A 

Spurningarammi til kennara í leikskólanum 

1. Hver er starfsreynsla þín með börnum? 

2. Hver er reynsla þín af skráningum í starfi með börnum? 

3. Hvað leggur þú helst áherslu á að skrá? 

4. Hvers vegna telur þú það sem þú skráir vera mikilvægt? 

5. Hafa skráningar haft áhrif á starfshætti þína eða sýn á starfið? Ef 

svo er – hvernig ?  

6. Hvernig telur þú að skráningarnar geti nýst í starfinu 

7. –fyrir þig sem fagmann 

8. – í samstarfi við samstarfsfólk 

9. – í samstarfi við foreldra 

10. –í samskiptum og sýn á börnin  

11. Hvaða gildi telur þú að skráningar hafi fyrir leikskólastarfið 

almennt,t.d. varðandi gæði, ímynd, mat? 

12. Eitthvað að lokum sem þér finnst ekki hafa komið fram?? 
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Viðauki B 

Spurningarammi fyrir kennara í rýnihóp 

1. Hvernig finnst ykkur skráningar námssagnanna hafa gengið?  

2. Finnst ykkur þið hafa lært nýtt í sambandi við skráningar? 

3. Hver finnst ykkur vera helsti ávinningurinn af því að skrá 

námssögur? Hvað hefur gengið vel? – Hvað hefur verið erfiðara í 

tengslum við að skrá námssögu? 

4. Hverju finnst ykkur námssögurnar bæta við þær skráningar sem 

fyrir eru? 

5. Hvernig finnst ykkur námssögurnar gagnast í samstarfi við foreldra? 

6. Hvaða gildi finnst ykkur námssöguskráningar hafa fyrir ykkur sem 

fagmenn?  
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Viðauki C  
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Viðauki D 

Rannsóknarverkefni til meistaraprófs í leikskólakennarafræðum. 

Kynning 

Ég er nemi í meistaranámi í leikskólakennarafræðum við menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Á síðasta skólaári í náminu starfa ég í leikskólanum XXXXX. 

Lýsing á rannsókn 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að skoða skráningaraðferðina námssögur. 

Þá mun ég skoða hvaða áhrif námssögur hafa á þróun skráninga í 

leikskólanum ásamt því að skoða viðhorf kennara og foreldra gagnvart 

aðferðinni. Leiðbeinandi minn er Bryndís Garðarsdóttir, lektor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Lýsing á framkvæmd 

Rannsóknin er eigindleg rannsókn því hún mun byggjast á rýnihópaviðtölum 

við kennara leikskólans og foreldra ásamt því að rannsakandi tekur 

einstaklingsviðtöl við einstaka kennara. Rannsóknin er tilviksrannsókn þar 

sem ákveðið tilvik er rannsakað, þ.e.a.s. áhrif skráningaraðferðarinnar 

námssögur á þróun skráninga.  

Trúnaður 

Rýnihópaviðtölin verða tekin upp og afrituð. Rannsakandi og leiðbeinandi 

munu einar hafa aðgang að þeim gögnum. Þegar rannsókn lýkur verður 

öllum gögnum eytt. Þess verður gætt að ekki sé hægt að rekja svör 

þátttakenda. Þátttakendur geta hvenær sem er dregið sig út úr 

rannsókninni og verður þá öllum gögnum um hann eytt. Einnig getur 

þátttakandi dregið gögn til baka sem hann vill ekki að komi fram. Þegar 

niðurstöður liggja fyrir eru þær kynntar fyrir þátttakendum 

rannsóknarinnar. 

 

 

_________________________                         _________________________ 

Heiða Mjöll Brynjarsdóttir                   Þátttakandi 

meistaranemi við HÍ 
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Viðauki E 

  


