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Ágrip 

Hér verður litið á gæði, matsferli og opinbert aðgengi að niðurstöðum innra 

mats í sextán leikskólum sem starfa með starfsaðferðum Hjallastefnunnar 

og Reggio Emilia. Athugað var hvort hægt var að sjá af matsskýrslum hvaða 

markmiðum leikskólarnir leituðust við að ná.  

Gagna var aflað með innihaldsgreiningu á skýrslum leikskóla um innra 

mat. Við greininguna voru notuð þýsk gæðaviðmið sem voru staðfærð og 

þýdd hér á landi af Björk Ólafsdóttur (sjá viðauka C, D og E). Viðmiðin ná til 

sex þátta innra mats en þrír þættir viðmiðanna snúa að markmiðum 

rannsóknarinnar og voru gögnin greind út frá þeim: gæðum framkvæmdar, 

matsferli og aðgengi upplýsinga. Hver þáttur er greindur í eitt af fimm 

stigum: 1. engin framkvæmd er til staðar; 2. þróun verklags í innra mati er 

komin stutt á veg; 3. grunnkröfum um verklag í innra mati er mætt; 4. 

verklag í innra mati er vel þróað og staða þess er góð; 5. verklag í innra mati 

er til fyrirmyndar og samofið daglegu skólastarfi. Tekin voru viðtöl við sex 

leikskólastjóra til að fá betri upplýsingar um gæði framkvæmdar, matsferlið 

og opinbert aðgengi að innra mati. 

Helstu niðurstöður í starfsaðferð Hjallastefnunnar sýna að grunnkröfum 

um gæði framkvæmdar og matsferli innra mats er mætt og opinbert 

aðgengi að niðurstöðum er komið stutt á veg. Í starfsaðferð Reggio Emilia 

eru niðurstöður um gæði framkvæmdar á þessa leið: í fjórum leikskólum 

eru gæði framkvæmdar komin stutt á veg, tveir leikskólar standast 

grunnkröfur um verklag innra mats og í tveimur leikskólum er verklag innra 

mats vel þróað. Grunnkröfum um matsferli er mætt í einum skóla og í sjö 

skólum er matsferli innra mats komið stutt á veg. Opinber birting á innra 

mati er komin stutt á veg í starfsaðferð Reggio Emilia. 

Í viðtölum við leikskólastjórana kom fram að í starfsaðferð Reggio Emilia 

er notaðar ólíkar aðferðir við að meta starfið. Í Hjallastefnunni eru notaðar 

matsaðferðir sem Hjallastefnan þróaði út frá markmiðum starfsins. 
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Abstract 

Objective-Oriented Internal Assessment in Preschools 

The research examines quality, assessment process and public access to 

results of internal rating in 16 preschools practising within the Hjallastefnan 

Approach and the Reggio Emilia Approach. Assessment reports were 

examined to see if they reflected which objectives preschools were trying 

to reach. 

Content analysis of internal ratings in preschools’ reports was used for 

data collection. German quality criteria, adapted and translated by Björk 

Ólafsdóttir, was used for the analysis (Annex C, D, E). The criteria covers six 

sections of internal ratings. Three of these sections; quality of performance, 

assessment process and access to information, relate to the research 

objective and are used for data analysis. Each section is divided into five 

stages:  1. No implementation; 2. Early stage procedure of internal rating 

development; 3. Basic procedure of internal rating; 4. Sufficient 

development and level of internal rating; 5. Excellent procedure of internal 

rating reflected in day-to-day operation. 

Six preschool principals were interviewed in order to receive more 

information regarding the quality of performance, assessment process and 

public access to results of internal rating. The main results regarding the 

Hjallastefnan Approach show that quality of procedure and process of 

internal rating is adequate but public access to results is in early stages of 

implementation. Results regarding the Reggio Emilia Approach show that in 

four preschools quality of procedure is in early stages, two preschools show 

basic procedure of internal rating and two preschools show sufficient 

development of internal rating. One preschool fulfills basic procedure of 

assessment process and seven preschools are at an early stage of internal 

rating assessment process. Public access to internal rating is at an early 

stage. 

During interviews with the preschool principals it was obvious that using 

the Reggio Emilia Approach the preschools were using different methods to 

assess their work. At the Hjallastefnan Approach they use assessment 

methods developed from their own obectives. 
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1 Inngangur 

Í þessari rannsókn er innra mat í leikskólum skoðað út frá markmiðs-

miðuðum aðferðum og opinberu aðgengi að niðurstöðum innra mats. Mat 

er tvíþætt, ytra og innra mat. Innra mat felst í því að starfsfólk metur starf 

leikskólans og birtir niðurstöður þess opinberlega fyrir hagsmunaaðila. Ytra 

mat er framkvæmt af utanaðkomandi aðilum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Frá árinu 1994 starfaði ég sem leikskólakennari, sama ár og innra mat  

var lögbundið og sett fram í Aðalnámskrá leikskóla (1994). 

Leikskólakennarar höfðu þó metið starfið fram að því en kröfurnar um að 

meta hafa sífellt aukist bæði hér á landi og í öðrum löndum. Í starfi mínu 

sem leikskólakennari komst ég fljótt að því að mikilvægt er að vinna 

samkvæmt skýrum markmiðum og leiðum og vita hvert stefnt er með 

starfinu. Það er undirstaða þess að ná árangri og efla gæði 

leikskólastarfsins. Ekki er nóg að hafa námskrá, markmið og leiðir heldur er 

mikilvægt að vita hvernig leikskólinn stendur og þá er gagnlegt að hafa 

markmiðsmiðað innra mat til að ná enn betri árangri í leikskólanum. Eftir 

reynslu mína af innra mati vaknaði áhugi hjá mér á að skoða stöðu innra 

mats í nokkrum leikskólum á Íslandi.  

Tilgangur innra mats er markviss leið til að auka gæði leikskóla. 

Grundvöllur þess að hægt sé að meta starfið er að leikskólinn starfi eftir 

skýrum markmiðum og leiðum. Með innra mati fylgjumst við með hvernig 

gengur að vinna að markmiðum leikskólans og drögum fram styrkleika og 

tækifæri til umbóta. Með því að vinna markvisst að innra mati gerum við 

leikskóla að betri leikskóla (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Stjórnvöld víða um heim gera auknar kröfur um innra mat í leikskólum 

og eru ástæður fyrir því meðal annars kröfur um árangur og gæði í 

leikskólastarfi. Í stefnu stjórnvalda og menntastefnum hér á landi og víða 

um heim eru matsaðferðir hluti af stefnu og námskrá. Margar aðferðir eru 

til að meta starf. Á Íslandi hafa tveir erlendir matslistar verið staðfærðir og 

þýddir, ECERS-kvarðinn og Barnið í brennidepli en samkvæmt Aðalnámskrá 

leikskóla (2011) á að meta markmið leikskóla með kerfisbundnum hætti, 

með fjölbreyttum leiðum og birta niðurstöður opinberlega.  

Innra mat hefur verið framkvæmt í hérlendum leikskólum um nokkurra 

ára skeið og þess vegna er bæði áhugavert og tímabært að skoða hvernig 

staða þeirra mála er nú. Tvær rannsóknir hafa verið gerðar á innra mati hér 
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á landi á öðrum skólastigum, önnur í grunnskólum og hin í framhalds-

skólum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar ættu að geta gefið vísbendingar um 

stöðu innra mats í leikskólum á Íslandi sem nýtist stjórnvöldum, 

sveitarfélögum, rekstraraðilum og stjórnendum leikskóla hér á landi.  

Ýmsar aðferðir eru notaðar til innra mats víða um heim og gjarnan eru 

matsaðferðir unnar út frá starfsaðferðum og þeim kröfum sem hvert land, 

skóli eða sveitarfélag vinnur eftir. Ólíkar kröfur geta verið á milli landa um 

gæði og árangur leikskóla og koma menning og hefðir einnig þar við sögu.  

Mennta- og menningamálaráðuneytið (2006) gerði könnun meðal 

leikskólastjóra þar sem þeir voru beðnir að tilgreina hvaða uppeldisstefnu 

viðkomandi leikskóli vinni eftir samkvæmt skólanámskránni. Starfsaðferðir 

Reggio Emilia var oftast nefnd, einnig var talað um Hjallastefnuna.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um starfsaðferðir Reggio Emilia og 

Hjallastefnunnar og markmið aðferðanna dregin fram. Tilurð stefnanna er 

nokkuð ólík en Hjallastefnan varð til á Íslandi og er Margrét Pála Ólafsdóttir 

höfundur stefnunnar. Starfsaðferð Reggio Emilia varð til á Ítalíu rétt eftir 

seinni heimsstyrjöldina og hugmyndafræðin byggir á lýðræði og trú á hið 

hæfa barn. Við öflun gagna var rýnt í skýrslur um innra mat á heimasíðum 

sextán leikskóla. Skýrslurnar voru valdar út frá starfsaðferðum leikskólanna 

og teknar af heimasíðum leikskóla sem starfa eftir Hjallastefnunni og Reggio 

Emilia. Skýrslurnar voru greindar út frá eftirfarandi þemum um gæðaviðmið 

innra mats: gæði mats, matsferli og opinbert aðgengi að innra mati 

leikskólanna. Undir hverju viðmiði eru fimm flokkar sem greint var eftir. Í 

framhaldi af greiningunni voru tekin viðtöl við sex leikskólastjóra til þess að 

fá dýpri upplýsingar um það sem kom út úr greiningunni. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða stöðu innra mats í sextán 

leikskólum á Íslandi og eru eftirfarandi rannsóknarspurningar settar fram til 

að ná markmiðum rannsóknarinnar. 

 

 Hvernig birtast heildarmarkmið Hjallastefnunnar og Reggio 

Emilia í starfsáætlun leikskólans um innra mat? 

 Að hve miklu leyti byggir innra mat leikskóla á kerfisbundinni 

upplýsingaöflun?  

 Hvernig er opinbert aðgengi að skýrslum um innra mat hjá 

leikskólum Reggio Emilia og Hjallastefnunnar? 
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1.1 Uppbygging ritgerðar 

Í ritgerðinni er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar sem beinist 

að innra mati og markmiðsmiðuðum aðferðum. Rætt er um þróun innra 

mats og matsaðferðir á Íslandi sem og í öðrum löndum. Fjallað er um 

námskrá út frá þáttum sem styðja við markmiðsmiðað innra mat og gæði í 

leikskólastarfi. Stuðst er við innlendar og erlendar rannsóknir sem styðja við 

rannsóknina. Þá er kafli um aðferðafræði þar sem rannsóknaraðferð er lýst, 

greiningu gagna og úrvinnslu. Niðurstöðum er lýst í 8. kafla og umræður um 

þær tengdar við fræðilega umfjöllun í 9. kafla. Að endingu eru sett fram 

lokaorð. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessari ritgerð er fjallað um markmiðsmiðað innra mat í leikskólum og 

opinbert aðgengi að niðurstöðum. Í fræðilegri umfjöllun verður greint frá 

mati, ólíkum sjónarmiðum mats og þróun innra mats hérlendis og erlendis. 

Mat er tvíþætt, innra og ytra mat, og verður gerð grein fyrir ytra mati í 

stuttu máli. Farið verður yfir stöðuna á innleiðingu innra mats og þær 

opinberu kröfur sem gerðar eru á Íslandi í lögum og reglugerðum. Fjallað 

verður um markmiðsmiðað innra mat Tylers (1949) og áhrifalíkan sem 

þróað var til að meta markmið starfsaðferða í skólum. 

Kynnt verða helstu matstæki, sem hafa verið þýdd og staðfærð á Íslandi, 

ásamt þeim aðferðum sem mennta- og menningaráðuneytið mælir með að 

leikskólar noti við innra mat. Þá verður einnig sett fram umfjöllun um 

gagnrýni á matsaðferðir og rætt um þær á víðari grundvelli, meðal annars út 

frá menningar- og samfélagstengdum viðmiðum. 

Fjallað verður um námskrár, tilurð þeirra, áherslur og gæði. Námskrár 

gegna mikilvægu hlutverki í markmiðsmiðuðu innra mati. Stefnumótun, 

markmið og leiðir eru mikilvægir þættir í umræðu um markmiðsmiðað innra 

mat og fjallað er um það í samhengi við innra mat og gæði í leikskólastarfi. 

Tvær rannsóknir voru gerðar í innra mati á öðrum skólastigum á Íslandi og 

verður greint frá þeim. Starfsaðferðir Hjallastefnunnar og Reggio Emilia 

verða kynntar hvor um sig og áherslur starfsaðferðanna settar upp í 

áhrifalíkan. 

 

2.1 Almenn umfjöllun um mat 

Í kaflanum verður fjallað um innra mat, þróun innra mats og innleiðingu.  

Þegar fjallað er um innra mat í þessari ritgerð er stuðst við skilgreiningu í 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) þar sem segir að  innra mat sé aðferð sem 

hefur það markmið að auka gæði leikskólastarfsins. Innra mat veitir 

upplýsingar um styrkleika í starfi skólans og um það sem betur má fara. 

Innra mat felur í sér faglega ígrundun og greiningu á gögnum um 

leikskólastarfið þar sem mat er lagt á þau gæði sem stefnt var að út frá fyrir 

fram ákveðnum viðmiðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Við innra mat skal 

taka mið af starfsaðferðum leikskólans og markmiðum hans sem koma fram 



 

18 

í skólanámskránni. Hver leikskóli metur að hve miklu leyti markmiðum hans 

hefur verið náð (Aðalnámskrá leikskóla 2011). 

Ýmsir fræðimenn hafa skrifað um mat á skólastarfi. Hoy og Miskel (2001) 

hafa skrifað um innra mat og stjórnun menntastofnana í bókinni 

Educational Administration. Þeir benda á mikilvægi þess að viðhorf 

stjórnanda stofnunarinnar til innra mats sé jákvætt (Hoy og Miskel, 2001). 

MacBeath (1999) bendir á að nauðsynlegt sé að upplýsa starfsfólk skóla og 

kenna því hvernig það geti orðið sjálfstætt og öruggt varðandi innra mat. 

Hann hefur mikla trú á að öflugt innra mat efli skólastarf almennt. 

Samkvæmt MacBeath á innra mat að vera ein af aðaláherslum skóla við 

þróun skólastarfs.  

Í samantekt OECD (The Organisation for Economic Co-operation and 

Development) (2013) á alþjóðlegum sjónarmiðum um innra mat kemur 

fram að krafa um að meta starfið hefur aukist og matsaðferðir eru 

fjölbreyttari en áður. Þjóðir innan OECD eru komnar misjafnlega langt í að 

innleiða innra mat og eru matsaðferðir milli landa ólíkar. Nokkur atriði koma 

fram sem benda til að ákveðinn samhljómur sé um þætti í innra mati. Flest 

lönd innan OECD nýta matið í þeim tilgangi að móta stefnu skólans; áður var 

meira litið til árangurs nemandans en nú eru fleiri þættir metnir innan 

skólans eins og skólastjórnun og starfshættir. Í löndunum er þess almennt 

krafist að niðurstöður séu settar fram á fjölbreyttan hátt og að niðurstöður 

um innra mat séu opinberar þannig að foreldrar, samfélagið og rekstaraðilar 

hafi aðgengi að þeim. Chapman og Sammsons (2013) benda á að mat gefi 

gagnlegar upplýsingar fyrir stjórnmálamenn og aðra sem móta 

menntastefnur víða um heim í þeim tilgangi að vita hvað virkar á heimsvísu 

(Chapman og Sammsons, 2013). 

Í samantekt OECD (2013) koma fram nokkrir sameiginlegir þættir sem hafa 

áhrif á að almennt eru gerðar meiri kröfur um innra og ytra mat á 

skólastarfi: 

 Auknar kröfur eru gerðar um árangur og gæði í menntun til að mæta 
efnahagslegum og félagslegum kröfum. 

 Stefna og kröfur um að skólar verði sjálfstæðari kallar á þörf á eftirliti 
rekstraraðila og stjórnsýslunnar. 

 Þróun á sviði upplýsingatækni eykur möguleika á miðlun upplýsinga 
um fjölbreytt mat. 

 Aukinn áreiðanleiki á niðurstöðum mats er undirstaða skólaþróunar 
(OECD, 2013). 



 

19 

Í löndum OECD (2013) hafa þjóðir ólíka stefnu um mat og nota ólíkar 

matsaðferðir. Ein af ríkjandi stefnum er að samræma mat og markmið 

stefnunnar en mat verður ekki leið til árangurs fyrr en búið er að hanna 

heildstætt matsferli þar sem markmið og mat er samhangandi heild. Viðmið 

og vísbendingar um gæðastarf eru notuð í vaxandi mæli í umræðu um 

menntun. Tilgangur mats er oftast að efla skóla til að ná markmiðum sínum 

og festa markmið leikskólans í sessi. Þá er mikilvægt að matsaðferðin sé 

hentug fyrir tilgang matsins og upplýsingar um niðurstöður séu skýrar og 

greinandi fyrir hagsmunaaðila.  

Í grein Chapmans og Sammsons (2013) er fjallað um leiðir í skólaþróun 

sem byggir á alþjóðlegum umsögnum um umbætur á skólastarfi. Verkefnið 

var samstarfsverkefni nokkurra háskóla i Englandi, Skotlandi og Kína. Fram 

kemur að innra mat hefur beina tengingu við skólaþróun og er 

grundvallaratriði í að skóli nái árangri. Þar eru kennarar og skólastjórnendur 

í lykilhlutverki. Nokkrir þættir skipta mestu máli er varðar skólaþróun: að 

leggja áherslu á mikilvægi menningar í breytingaferli, nota 

starfendarannsóknir, byggja á þeim þekkingargrunni ,sem fyrir er, og gera 

umbótaáætlun. Innra mat ætti að vera framkvæmt í heildstæðu og 

kerfisbundnu matsferli þar sem safnað er gögnum frá hagsmunaaðilum og 

vísbendingar um faglegt starf liggja til grundvallar.  

Í menntakerfum um allan heim, þar á meðal í Englandi, kalla fræðimenn, 

kennarar og stéttarfélög eftir skilvirku innra mati sem hefur það að 

markmiði að styðja við skólaþróun á árangursríkan hátt. Fram kemur að í 

nokkrum menntakerfum er innra mat helsti áhrifavaldur í skólaþróun. Í 

sumum menntakerfum hefur verið metið eftir starfsaðferðum, en í öðrum 

hafa einstakir skólar og stjórnendur þróað eigin nálgun að matsferlinu. 

Skilgreiningar á matsferlum eru margar, skilningur á ferlum þeirra er einnig 

breytilegur, jafnvel frá einu landi til annars eða frá einu sveitarfélagi til 

annars. Í menntakerfum er almennt viðurkennt að innra mat skuli taka mið 

af skýru matsferli þar sem skilgreind eru markmið og viðmið um árangur. 

Sumir skólar hafa mótað skýra og vel þróaða framtíðarstefnu og aðrir skólar 

nýta innra mat til að auka faglega umræðu um þann árangur sem skólinn 

stefnir að (Chapman og Sammsons, 2013).  

Tilgangur með innra mati getur verið meðal annars að efla umbætur í 

skóla til að þróa faglegt starf eða sem stjórnunartæki til að fylgjast með 

stöðlum. Stjórnendur og kennarar í skólum þurfa að framfylgja stefnu af 

ábyrgð og fagmennsku en í grein Chapmans og Sammsons (2013) kemur 

fram að kennarar, sem sinna innra mati í skólum í Englandi, eru gjarnan 

óvissir um tilgang þess. 
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Í sumum menntakerfum eru niðurstöður mats notaðar sem mælikvarði á 

efnahagslega velferð, til dæmis í PISA-könnunum og í samanburðarskýrslum 

frá OECD. Varasamt getur verið að bera saman skóla og getur það gefið 

rangar upplýsingar þar sem stefna og tilgangur innra mats geta verið ólík 

milli landa. Hér eru nokkur dæmi um tilgang og stefnu innra mats: 

 Efnahagsleg ástæða: Innra mat er ódýrara en ytra mat þar sem 
skólarnir fá rekstrarfé og þeim er gert að nýta hluta þess við innra 
mat. 

 Lagaleg skylda skóla er að upplýsa hagsmunaaðila skólans um innra 
mat. Í Englandi er þetta meginástæða þess að innra mat er 
framkvæmt. 

 Skóli skal gera grein fyrir að að hann nái markmiðum sínum og geri 
umbætur á því sem betur má fara (OECD, 2013). 

Þjóðir hafa átt erfitt með að innleiða innra mat og matsaðferðir og geta 

ástæður verið nokkrar, til dæmis léleg stefnumótun, matsmenning ekki til 

staðar, vanþekking á framkvæmd mats og á tækifærum til umbóta (OECD, 

2013). Þarna er samhljómur við grein Chapmans og Sammsons (2013) þar 

sem segir að fá menntakerfi hafi komist að sameiginlegri niðurstöðu um 

hvaða tilgangi innra mat þjónar.  

Í umfjöllun MacBeath (2012) um gæði kennslu kemur fram að með 

alheimsvæðingunni verður meiri samanburður á gæðum milli skóla og milli 

landa. Við samanburðinn þarf að hafa í huga að hlutverk skóla og 

skilgreining er ólík á milli landa. Muninn er ekki aðeins að finna á milli landa 

heldur einnig á milli sveitarfélaga og hefur það áhrif á skólastarf. Með 

auknum samanburði á skólastarfi með áherslu á stefnumótun verða 

niðurstöður gjarnan einsleitar og gefa ekki rétta mynd þar sem ekki er litið 

til sögu og menningar hverrar þjóðar.  

Flest menntakerfi starfa undir menntastefnu og ramma sem mótar 

markmið skólanna og áætlanir þeirra um starfshætti. Í mörgum kerfum er 

yfirlýst stefna og leiðbeiningar um skólaþróun, starfshætti og leiðbeiningar 

um innra mat (Chapman og Sammsons, 2013).  

2.2 Ytra mat 

Hér verður fjallað um ytra mat, kröfur opinberrar stjórnsýslu og hvernig ytra 

mat getur nýst til að efla innra mat.  

Tilgangur þess að kynna ytra mat hér er að skilgreina betur muninn á 

innra og ytra mati en meginmarkmið ytra mats er að athuga hvort skólar 

fari eftir lögum og reglugerðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í lögum um 
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leikskóla (2008) segir að ytra mat skuli fara fram og bera sveitarfélögin 

ábyrgð á eftirliti og gæðum skólastarfsins. Sveitarfélögum ber að fylgja eftir 

innra og ytra mati og sjá til þess að matið leiði til umbóta á skólastarfi (Lög 

um leikskóla nr. 90/2008). 

Í skýrslu um þróunarverkefni um ytra mat á grunnskólum á heimasíðu 

Sambands íslenskra sveitarfélaga (2013) kemur fram hvernig ávinningur af 

ytra mati auðveldar sveitarfélögum að standa undir kröfum sem gerðar eru í 

grunnskólalögum. Samræmd viðmið og miðlægir matsaðilar tryggja 

samanburðarhæfi úttekta. Sveitarfélög og skólar geta skoðað stöðu sína 

miðað við stöðu heildarinnar en ekki er gert ráð fyrir að gerður sé 

samanburður á einstökum skólum. Afrakstur verkefnisins nýtist þannig 

öllum sveitarfélögum.  

Að meta menntastefnur með ytra mati er gert í þeim tilgangi að bera 

kröfur stjórnvalda (Aðalnámskrá leikskóla 2011) saman við raunverulegan 

árangur stofnananna. Ytra mat er mikilvægt tæki í stefnumótun fyrir þá sem 

stýra menntastefnu í hverju landi fyrir sig (Knill og Tosun, 2012). Stefna 

opinberrar stjórnsýslu í hinum alþjóðlega heimi gerir í auknum mæli kröfur 

um ytra mat á skólastarfi, stefnum og starfsháttum. Flest lönd nýta ytra mat 

í þeim tilgangi að vera stefnumótandi og er í auknum mæli lögð áhersla á 

mat á kennurum og stjórnendum ásamt mati á gögnum skólans. Stefna og 

markmið ytra mats getur verið að gera umbætur í skólum (OECD, 2013). 

Gefin var út skýrsla af Sambandi íslenskra sveitarfélaga (2011) um ytra 

mat í grunnskólum. Í henni eru tillögur að tilhögun ytra mats á Íslandi fyrir 

mennta- og menningamálaráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga. 

Tilgangurinn með þeim leiðum, sem lagðar eru til í skýrslunni, er einkum að:  

 Stuðla að jafnræði skóla gagnvart ytra mati  

 Tryggja að allir skólar fái sambærilegt ytra mat  

 Efla og styðja innra mat og gæðastjórnun skóla  

 Vera skólum hvati til frekari skólaþróunar 

 Styðja skóla, stjórnendur og kennara í umbótum á eigin starfi  

 Hvetja kennara til að vinna saman að því að bæta eigin starfshætti  

 Afla gagna um frammistöðu skóla fyrir frekari stefnumótun í 
skólamálum      

 Hafa eftirlit með skólastarfi 

  Stuðla að sem bestri samvinnu allra aðila í skólasamfélaginu og 
upplýstri umræðu um skólamál  
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Mennta- og menningamálaráðuneytið gerir áætlun um úttektir á öllum 

skólastigum og birtir þær á vef sínum. Reykjavíkurborg gerir ytra mat á 

leikskólunum sem eru í rekstri borgarinnar og má finna þær úttektir á 

heimasíðu Reykjavíkurborgar. Ytra mat í leikskóla var í fyrsta sinn gert árið 

1998 á leikskólanum Furuborg. Sú úttekt og úttektir fram til ársins 2008 

voru gerðar á grundvelli laga frá 1994 og reglugerðar um leikskóla frá 1995 

(Mennta-og menningamálaráðuneyti, 2012). 

Í samantekt OECD (2013) kemur fram að þjóðir leggi almennt meiri 

áherslu á ytra mat og er það nú notað á breiðari vettvangi en áður. Helstu 

markmið ytra mats eru að sýna fram á gæði og árangur. Vaxandi kröfur eru 

um opinbera birtingu á stöðlum og niðurstöðum mats, starfsáætlunum, 

upplýsingum til embættismanna, fjölmiðla og annarra hagsmunaaðila. 

Einnig eru niðurstöður mats í auknum mæli notaðar til að verðlauna skóla 

eða þætti innan skóla. Þetta er gjarnan gert í ytra mati þar sem skólar, 

stjórnendur eða kennarar geta fengið verðlaun fyrir góða frammistöðu. 

 

2.3 Opinber stefnumörkun á Íslandi 

Í þessum kafla verður fjallað um  markmið og tilgang mats og hvernig mat 

hefur þróast á Íslandi í reglugerðum og lögum um leikskóla. 

Innra mat kom formlega til sögunnar fyrir tveimur áratugum þegar krafa frá 

löggjafarvaldinu kom um að nú skyldi starfið metið formlega. Fram að því 

höfðu leikskólakennarar ígrundað og metið starfið á óformlegri hátt. 

Mat á skólastarfi er nokkuð nýtt hugtak í leikskólum enda fagið fremur 

nýtt af nálinni sem fræðigrein í samanburði við önnur fög innan 

háskólasamfélagsins. Samt sem áður á mat sér langa sögu bæði hérlendis og 

erlendis. Það var þó ekki fyrr en 1994–1996 sem lög voru sett á leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla um að meta innra starfið (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013).  

Leikskólastarf á sér sögu á Íslandi aftur til 1894 þegar Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir lagði til að stofnuð yrði uppeldisstofnun fyrir smábörn. 

Barnavinafélagið Sumargjöf var stofnað fyrir tilstilli Bandalags kvenna en 

markmið þess var að stuðla að almennri umræðu og starfi sem myndi efla 

velferð barna. Sumargjöf stofnaði fyrst leikskólann Grænuborg árið 1932 og 

síðan bættust fleiri leikskólar við (Jón Torfi Jónasson, 2006). Mikil 

uppbygging hefur átt sér stað í leikskólamálum á síðustu áratugum. Í dag 

skipar leikskólinn og leikskólastarf stóran sess í samfélaginu og var 

skilgreindur sem fyrsta skólastigið frá árinu 1994, á sama tíma og lög um 

mat á innra starfi voru sett. 
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Tilgangur með mati á skólastarfi er að svara ýmsum spurningum sem 

leikskólar standa frammi fyrir er varða gæði starfsins. Nauðsynlegt er að 

styðjast við traustar og haldgóðar upplýsingar til þess að byggja 

ákvarðanatöku um umbætur á, til þess að gera leikskólastarfið markvissara 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Markmið mats á leikskólastarfi er meðal annars að tryggja að réttindi 

leikskólabarna séu virt og að þau fái þá menntun og þjónustu sem þeim ber 

samkvæmt lögum um leikskóla. Ýmsar aðferðir eru notaðar við að meta 

skólastarf og eru niðurstöður matsins tæki til að veita betri upplýsingar til 

foreldra og samfélagsins í heild um árangur starfsins, umbætur og 

starfshætti (OECD, 2013). 

2.3.1 Þróun innra mats á Íslandi 

Lög um leikskóla og Aðalnámskrá leikskóla eru leiðandi í innleiðingu innra 

mats í leikskólastarfi. Rekja má sögu innra mats aftur til 1985 þegar gefin 

var út uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili, sem skilgreindi opinbert 

hlutverk leikskóla. Í áætluninni var fjallað sérstaklega um innra mat í 

leikskóla og gerð grein fyrir mikilvægi þess. Áætlunin var endurútgefin árið 

1993 og fékk nafnið Uppeldisáætlun fyrir leikskóla. Þar er óbreyttur kafli um 

endurmat úr áætluninni 1985 (Menntamálaráðuneytið, 1993). Á Alþingi 

voru sett lög um leikskóla árið 1994. Þar er kveðið á um innra gæðamat á 

uppeldis- og menntunarhlutverki leikskólans (Lög um leikskóla nr. 78/1994). 

Aðalnámskrá leikskóla var gefin út af menntamálaráðuneytinu árið 1999 og 

var hún byggð á lögum um leikskóla sem sett voru 1994. Í aðalnámskránni 

er kafli um sjálfsmat sem leið til að bæta skólastarfið og gera það skilvirkara 

með því að taka mið af markmiðum og stefnu skólans (Aðalnámskrá 

leikskóla1999). Alþingi setti ný lög um leikskóla árið 2008 þar sem kemur 

fram að leikskólar skuli birta opinberlega skýrslur um innra matið (Lög um 

leikskóla, 90/2008). 

Í töflum 1. og 2. má sjá hvernig innleiðing innra mats þróaðist í lögum 

um leikskóla, uppeldisáætlun og Aðalnámskrá leikskóla. 
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Tafla 1: Innleiðing innra mats í uppeldisáætlun og aðalnámskrá leikskóla 

Uppeldisáætlun fyrir 

dagvistarheimili 1985. 

 

Uppeldisáætlunin var 

endurútgefin 1993 með 

óbreyttum kafla um 

endurmat. 

„Mikilvægt er að athuga og meta, hvernig áætlanir 

hafa reynst í framkvæmd, hvort þeim hafi verið 

framfylgt og hvort þær hafi verkað sem þvingun eða 

veitt stuðning, uppörvun og ánægju. Slíkt endurmat á 

starfseminni er mikilvægur þáttur í allri áætlunargerð. 

Athuga þarf og meta hvort framför hefur orðið í 

uppeldisstarfinu eða hvort eitthvað hefur farið 

úrskeiðis. Meta þarf starfshætti, framkvæmd helstu 

uppeldissviða, framför og líðan barna, samvinnu 

meðal starfsfólks, foreldrasamvinnu, skipulagningu og 

nýtingu húsakynna svo að eitthvað sé nefnt. Í lok hvers 

starfsárs er nauðsynlegt að endurskoða 

uppeldisstarfið í heild og kanna hvort áætlanir hafi 

verið raunhæfar og árangursríkar. Á grundvelli þessa 

endurmats er hyggilegt að undirbúa áætlanir fyrir 

næsta starfsár með þeim breytingum sem þurfa þykir“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1993, bls. 77).  

Aðalnámskrá leikskóla 1999 „Í sjálfsmati skal taka mið af markmiðum og stefnu 

skólans og lýsingu á leiðum til að ná þeim. Mat á að 

leiða í ljós hvort markmiðum hefur verið náð og hvort 

breytinga er þörf. Í aðalnámskrá eru eftirfarandi 

viðmið mikilvæg í vinnu við sjálfsmat: formlegt, altækt, 

áreiðanlegt, samstarfsmiðað, umbótamiðað, stofnana- 

og einstaklingsmiðað, lýsandi, greinandi og opinbert“ 

(Aðalnámskrá leikskóla 1999, bls. 40–41). 

 Aðalnámskrá leikskóla 

2011 

„Innra mat hvers skóla byggist á kerfisbundinni aðferð 

sem lýst er í skólanámskrá. Í starfsáætlun skólans fyrir 

hvert skólaár kemur síðan fram hvaða þættir eru 

viðfangsefni innra mats. Innra mat skóla er markvisst 

fléttað saman við daglegt starf og nær til allra þátta 

skólastarfsins, s.s. stjórnunar, kennslu, námskrafna, 

námsmats og samskipta innan og utan 

kennslustofunnar. Leggja skal áherslu á virka þátttöku 

starfsfólks, nemenda foreldra og annarra 

hagsmunaaðila eftir því sem á við“ (Aðalnámskrá 

leikskóla 2011, bls. 27). 
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Tafla 2: Innleiðing innra mats í lögum um leikskóla 

Lög um leikskóla 1994 „Menntamálaráðherra setur 

leikskólum Aðalnámskrá leikskóla. 

Þar skal kveðið á um uppeldis- og 

menntunarhlutverk leikskólans, 

gildi leiksins og meginstefnu 

varðandi starfshætti og innra 

gæðamat“ (Lög um leikskóla nr. 

78/1994). 

Lög um leikskóla 2008 „Hver leikskóli metur með kerfisbundnum hætti 

árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 17. gr. 

með virkri þátttöku starfsmanna, barna og 

foreldra eftir því sem við á. Leikskóli birtir 

opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl 

þess við skólanámskrá og áætlanir um umbætur“ 

(Lög um leikskóla nr. 90/ 2008). 

Sjá má í töflunum hér að framan að krafan um markmiðsmiðað, 

kerfisbundið og opinbert innra mat í leikskólum hefur sífellt verið að aukast 

á síðustu áratugum í leikskólum á Íslandi.  

2.4 Markmiðsmiðað mat 

Í þessu verkefni verður sérstaklega varpað ljósi á markmiðsmiðað mat sem 

er ein aðferð til að meta starf. Margar aðferðir eru til við að meta starf og 

leiðirnar sem hægt er að fara eru allnokkrar. Ralph Tyler (1949) þróaði 

markmiðsmiðað mat (e. objectives-oriented) upp úr 1930. Hann setti fram 

sjö þrep sem matsfólk á að fylgja. 

 Setja fram markmið starfsins 

 Flokka markmiðin 

 Skilgreina markmiðin sem viðmið 

 Finna aðstæður þar sem hægt er að sýna fram á hvort markmiðin hafi 
náðst 

 Þróa eða velja mælingaraðferðir 

 Safna gögnum um frammistöðu 

 Bera niðurstöður saman við viðmiðin  
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Fleiri fræðimenn hafa sett upp markmiðsmiðuð líkön  á eftir Tyler (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Forsenda þess að hægt sé að nota markmiðsmiðað mat 

er að markmið stofnunarinnar séu skýr í námskránni. Þau eiga að vera 

einföld svo auðvelt sé að skilja þau og meta. Mikilvægt er að vanda valið á 

aðferðunum í markmiðsmiðuðu mati. Gagnlegt er að setja fram 

niðurstöðurnar þar sem koma fram styrkleikar og veikleikar í hverju 

markmiði. Það gefur stofnuninni tækifæri til að endurskoða námskrána sem 

á að vera stöðugt í endurskoðun (Tyler, 1949). 

Viðhorf starfsmanna til markmiðsmiðaðrar nálgunar eru oftast jákvæð 

þar sem starfsfólki finnst þetta sanngjörn nálgun þar sem ekki er verið að 

meta annað en það sem átti hvort sem er að gera samkvæmt markmiðum 

starfseminnar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Markmiðsmiðuð nálgun hefur verið gagnrýnd fyrir það að erfitt er að 

átta sig á hvernig starfsemin fer að því að ná markmiðum sínum. Þá hafa 

áhrifalíkön verið þróuð sem leið til þess að gera starfsemina sýnilegri. 

Venjulega eru áhrifalíkön skilgreind á eftirfarandi hátt: bjargir, aðgerðir, 

árangur og útkoma. Í töflu 3 og 4 aftar í ritgerðinni má sjá hvernig 

starfsaðferðir Hjallastefnunnar og Reggio Emilia eru settar fram í 

áhrifalíkan. Árangur er miðaður við skammtímamarkmið en útkoman við 

langtímamarkmið. Hægt er að setja starfsaðferð leikskóla upp í áhrifalíkan 

og gera sér betur grein fyrir markmiðum og leiðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). 
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3 Matstæki fyrir leikskóla 

Hér verður fjallað um matstæki, sem hafa verið þýdd og staðfærð á Íslandi, 

og fleiri aðferðir sem mennta- og menningamálaráðuneyti, sveitarfélög og 

Samband íslenskra sveitarfélaga hafa gefið út sem stuðning við framkvæmd 

innra mats í leikskólum. Greint verður frá ólíkum sjónarmiðum og varpað 

ljósi á gagnrýni á matsaðferðir.  

Leiðbeiningar og viðmið fyrir sveitarfélög í tengslum við innra mat 

leikskóla var gefið út af Sambandi íslenskra sveitarfélaga (Björk Ólafsdóttir, 

e.d.). Ritinu er ætlað að vera leiðarvísir fyrir leikskóla og styðja við innra mat 

þeirra. Unnið er út frá viðmiðum Aðalnámskrár leikskóla (2011), lögum um 

leikskóla (2008) og reglugerð um mat og eftirlit í leikskólum (nr. 893/2009). 

Í ritinu eru leiðbeiningar er varða helstu þætti innra mats: viðmið um innra 

mat, umfjöllun um innra mat í skólanámskrá og starfsáætlun leikskóla, 

greinargerð, niðurstöður innra mats og umbótaáætlun. 

Tvær matsaðferðir hafa verið þýddar og staðfærðar á Íslandi, það er 

Barnið í brennidepli og ECERS-kvarðinn. Barnið í brennidepli er matsaðferð 

sem hjálpar starfsfólki leikskóla við að meta gæði uppeldis- og 

menntastarfsins, samskipti starfsfólks, foreldrasamstarfið og stjórnun. 

Aðferðin er byggð á skoskri matsaðferð, „The Child at the Centre“, sem 

Hildur Skarphéðinsdóttir þýddi og staðfærði. Helstu markmið og viðmið 

aðferðarinnar eru að leikskólastarfið veiti öllum börnum jöfn tækifæri til 

félagslegrar aðlögunar og samskipta á jafnréttisgrundvelli. Áhersla er einnig 

á gott foreldrasamstarf sem er mikilvæg forsenda fyrir góðri samvinnu um 

uppeldi og menntun barnanna. Mikilvægt er að leikskólinn leitist við að 

svara þörfum hvers barns og hverrar fjölskyldu, að leikskólinn sé hluti þess 

samfélags sem starfsemi hans fer fram í. Í matsaðferðinni er hvatt til þess 

að farnar séu ýmsar leiðir til þess að ná fram viðhorfum barna og skrá það 

sem þau segja en sérstök áhersla er á þátttöku barna í matinu (Hildur 

Skarphéðinsdóttir, 2002). 

ECERS-kvarðinn (Early Childhood Environmental Rating Scale) er 

matsaðferð sem kemur frá Bandaríkjunum og er ætlaður fyrir leikskólabörn 

á aldrinum tveggja og hálfs árs til fimm ára. Kvarðinn metur umhverfi og 

uppeldisstarf leikskólans og starf leikskólakennara. Markmið með 

matsaðferðinni er að auka gæði í starfinu með börnunum. Þættir sem 

ECERS-kvarðinn samanstendur af eru: rými og búnaður, umönnun og 

daglegt líf, mál og hugtakanám, leikur og viðfangsefni, samskipti og skipulag 

og starfsmenn og foreldrar (Environmental Rating Scales, e.d.). 
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Mennta- og menningamálaráðuneytið hefur gefið út Þemahefti um 

námsmat í leikskólum (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013). Í heftinu má finna 

aðferðir til að meta nám og velferð barna eins og Aðalnámskrá leikskóla 

(2011) gerir kröfur um. Aðferðir, sem fjallað er um í þemaheftinu, eru: 

náms- og ferilmöppur, námssögur, uppeldisfræðileg skráning, 

einstaklingsnámskrá og önnur matstæki. Hér að neðan verður greint nánar 

frá tveimur matsaðferðum í þemahefti um mat á námi og velferð barna, 

uppeldisfræðilegar skráningar og námssögur, en þær aðferðir eru einnig 

nýttar við mat á gæðum starfsins. Uppeldisfræðilegar skráningar og 

námssögur barna eru gjarnan varðveittar í ferilmöppum barnanna. Ekki 

verður fjallað sérstaklega um einstaklingsnámskrár í þessu verkefni. 

Reykjavíkurborg gaf út heftið Viðmið og vísbendingar fyrir innra og ytra 

mat á gæðum í leikskólastarfi (Björk Ólafsdóttir o.fl., 2014). Viðmiðin eru 

fyrst og fremst byggð á lögum um leikskóla (2008) og Aðalnámskrá leikskóla 

(2011) auk Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, barnaverndarlögum og 

sveitarstjórnarlögum. Tekið var mið af stefnu- og starfsáætlun Skóla og 

frístundasviðs Reykjavíkur (SFS) fyrir leikskóla borgarinnar. Einnig var tekið 

tillit til áherslna og strauma í skólastefnum Félags leikskólakennara og 

Kennarasambands Íslands, sem og þemahefti mennta- og 

menningamálaráðuneytisins sem fjallað er um hér að framan. Stuðst var við 

viðmið sem koma fram í matsaðferðinni Barnið í brennidepli og litið til 

viðmiða í ytra mati á leikskólastarfi erlendis. Einnig var horft til viðmiða í 

ytra mati mennta- og menningamálaráðuneytis og sveitarfélaga á 

grunnskólum. 

 

 

 

3.1 Uppeldisfræðilegar skráningar og námssögur sem 
matstæki í leikskólum 

Uppeldisfræðilegar skráningar og námssögur sem tæki til að meta nám og 

velferð barna felast í því að safnað er upplýsingum um það sem börn fást 

við og hafa áhuga á. Upplýsingarnar eru notaðar til að styðja við nám og 

velferð barna og við skipulagningu leikskólastarfsins í samstarfi við foreldra.  

Innra mat skóla er fléttað saman við daglegt starf og nær til allra þátta 

leikskólastarfsins. Ferlið á að vera samþætt daglegu starfi leikskólans og fela 

í sér skipulagningu, skráningu, mat og ígrundun á námi, þroska og velferð 

barna. Mikilvægur þáttur í innra mati er að afla fjölbreyttra gagna og að þau 
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gögn, sem lögð eru til grundvallar, taki mið af viðfangsefnum sem unnið er 

að hverju sinni (Aðalnámskrá leikskóla 2011). Aðferðirnar auka fjölbreytnina 

í innra mati og hægt er að nota þær markvisst til að auka gæði starfsins, 

nám og velferð barna út frá markmiðsbundnu innra mati.  

Í Nýja Sjálandi var þróuð skráningaraðferð sem kallast námssögur og er 

hluti af Te Wäriki-námskránni. Hún felst í að leikskólakennarinn skráir 

námssögur/örsögur barna og rýnir í þær með samstarfsfólki, börnunum og 

foreldrum barnsins til þess að túlka hvað barnið lærir og hvernig. Tilgangur 

aðferðarinnar er einnig að tengja þær við vellíðan barnanna og hneigð 

þeirra til náms. Námssögurnar eru nýttar sem matsaðferð með það að 

markmiði að endurskoða skipulag og framkvæmd leikskólastarfsins (Bryndís 

Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012).  

Markmið uppeldisfræðilegra skráninga er að varpa ljósi á styrkleika 

barna og það sem þau uppgötva og nema í námsumhverfi hverju sinni. 

Uppeldisfræðilegar skráningar voru þróaðar í Reggio Emilia á Ítalíu 

(Dahlberg, Moss og Pence, 1999). Skráning felst í að hlusta á raddir barna og 

skrá það sem gerist í námsferli þeirra með því að skrifa lýsingu, taka 

ljósmyndir eða myndband. Skráningin er rædd við börnin, aðra starfmenn 

og foreldra og hún er nýtt til að þróa starfið áfram með barninu (Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2013). 

Hér hafa verið taldar upp helstu aðferðir sem íslenskir leikskólar hafa 

stuðst við í þróun á matsferli leikskólans. Hver leikskóli getur valið þá 

aðferð, sem hann kýs, eða hannað aðferð sem hentar starfsfólki og öðrum 

hagsmunaaðilum út frá markmiðum og stefnu leikskólans.  

 

3.2 Umræða og gagnrýni á matsaðferðir 

Hér verður fjallað um ólík sjónarmið gagnvart matsaðferðum og rannsóknir 

sem tengjast því. 

MacBeath (2012) bendir á að innra mat skóla sé samfellt verkefni innan 

skólans og matsaðferðin, sem notuð er, hefur mikið að segja fyrir gæði og 

árangur í skólastarfinu. Innra mat er gjarnan formfast og kerfisbundið ferli 

sem gerir matið oft leiðinlegt og íþyngjandi. 

Hannaðir hafa verið matskvarðar til að meta leikskólastarf víða um heim 

og einn þeirra er ECERS-kvarðinn. Kvarðinn hefur verið notaður síðan 1980 

en hugmyndin var að búa til heildrænan matslista fyrir leikskóla með 

áherslu á að mæla gæði leikskóla og þroska sem einnig væri hægt að nota 
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við ólíkar starfsaðferðir (Gordon, Fujimoto, Kaestner, Korenman og Abner, 

2013). 

Rannsókn um mat á gæðum leikskólastarfs og tengsl við þroska barna 

var gerð í Bandaríkjunum. Í rannsókninni kom fram gagnrýni á ECERS-

kvarðann en gagnrýnin snýr að því að við hönnun kvarðans var ekki litið til 

rannsókna á þeim þáttum sem tækið mælir, uppbyggingu á gildum og 

réttmæti kvarðans. Fram kemur að niðurstöður úr ECERS-kvarðanum hafa 

lítið að segja um viðhorf barnanna og kennaranna í leikskólanum. Einnig 

kemur fram að nota þarf allan kvarðann til að niðurstöður séu marktækar; 

ef hann er notaður að hluta til þá myndist ósamræmi í niðurstöðum 

(Gordon o.fl., 2013). 

Rannsókn Bryndísar Garðarsdóttur og Kristínar Karlsdóttur (2012) var 

unnin í samstarfi við leikskólakennara og hafði það markmið að varpa ljósi á 

hvernig uppeldisfræðileg skráning og ígrundun á námssögum getur haft 

áhrif á afstöðu leikskólakennara til barna, náms þeirra og hlutverks kennara 

í því. Leikskólakennararnir, sem tóku þátt í rannsókninni, skráðu námssögur 

og ígrunduðu þær. Niðurstöður sýna að leikskólakennararnir gerðu sér 

betur en áður grein fyrir því að hversdagsleg atvik og aðstæður geta gefið 

innsýn í áhuga og hugmyndir barnanna. Með því að skrá námssögur varð 

meira jafnvægi á milli þess að börnin ákváðu hvað þau vildu fást við og þess 

sem fullorðnir ákváðu eða skipulögðu. Skráning námssagna hafði áhrif á 

faglega sjálfsmynd leikskólakennaranna, þeir urðu meðvitaðri um eigin 

fagmennsku, hvað þeir gerðu og hvers vegna. Þeim varð betur ljóst 

mikilvægi starfsins og þeim varð sýnilegt hvernig námssögurnar gátu nýst til 

að styrkja tengslin milli leikskólans og heimilanna (Bryndís og Kristín, 2012). 

Í rannsókn Picchino, Giandomenico og Mussatti (2014) er fjallað um 

notkun uppeldisfræðilegra skráninga sem lýðræðislegt mat á börnum þar 

sem rannsakendur setja fram efasemdir um uppeldisfræðilegar skráningar 

sem notaðar eru í starfsaðferðum Reggio Emilia. Markmið með 

uppeldisfræðilegum skráningum í starfsaðferðum Reggio Emilia er að auka 

sýnileika barna og námsferils barnsins í leikskólagöngunni. 

Uppeldisfræðilegar skráningar eru settar fram á margvíslegan hátt. Á 

stórum spjöldum eru til dæmis myndir af börnum í þekkingarleit þar sem 

sjónum er beint að samskiptum og tilfinningum. Myndbandsupptökur og 

ljósmyndir sýna börn við mikilvægar uppgötvanir og í þekkingarleit. 

Markmiðið með þessu er að sýna ferli barns og virkni í samskiptum. Þroski 

barna er metinn út frá skráningunum og þær eru ræddar við foreldra. 

Rannsakendur gagnrýna að hægt sé að meta eðlilegan þroska barna með 

umræðum um skráningar. Þau telja að það gefi ekki rétta mynd af barninu 
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að meta það þegar það er í þekkingarleit. Skoða þurfi heildarmynd af 

barninu tengda starfinu og félagslegu umhverfi barnsins til þess að geta 

metið þroska þess.  

Rannsakendur bentu á að nota uppeldisfræðilegar skráningar í innra 

mati leikskólans þar sem tekið er saman hvað er verið að gera innan 

leikskólans. Ekki er nóg að huga að samskiptum leikskólakennarans við eitt 

barn, hegðun barnsins eða jafnvel þroska barns í ákveðnum verkefnum. Það 

sem þarf er heildræn nálgun þar sem tekið er tillit til flókins umhverfis, 

reynslu og þroska barna og foreldra. Taka þarf mið af því að börn búa við 

ólíkar félagslegar aðstæður sem fela í sér fjölbreytt og flókin samskipti. Börn 

hafa ólíka stöðu innan hópsins og hefur virkni hópsins og félagsleg hegðun 

áhrif á reynslu barnanna (Picchino, o.fl., 2014). 

Hér hefur verið greint frá sjónarmiðum gagnvart matsaðferðum og ljóst 

er að ýmsar aðferðir eru notaðar en hver skóli þarf að finna matsaðferðir 

sem henta markmiðum stefnu skólans og tilgangi matsins.  
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4 Námskrá og stefna leikskóla 

Í þessum kafla verður fjallað um námskrár leikskóla, tilurð þeirra, áherslur 

og tengingu þeirra við samfélag og innra mat leikskóla.  

Til þess að hægt sé að nota markmiðsmiðað innra mat kerfisbundið og 

markvisst þarf að liggja fyrir stefna leikskólans, markmið og leiðir og eru 

námskrár ramminn utan um það. Ólíkar áherslur eru í námskrám á milli 

landa en þær hafa áhrif á mótun starfsaðferða (Samuelsson o.fl., 2006). 

Rætt er um viðmið um gæði sem geta verið breytileg milli landa. Einnig eru 

námskrár ólíkar milli landa og vandamál geta komið upp við að flytja 

námskrá úr einu menntakerfi í annað. Rannsóknir hafa verið gerðar á 

gæðum leikskóla og greint verður frá nokkrum þeirra.  

 

4.1 Námskrár í leikskóla 

 

Leikskólar víða um heim starfa eftir námskrá eins og gert er á Íslandi. 

Hugtakið námskrá má skilgreina á ýmsa vegu og eru ólík viðhorf til náms og 

kennslu í hverju landi fyrir sig út frá menningarlegum gildum. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið gefur út Aðalnámskrá leikskóla 

sem er ígildi reglugerðar og í henni er kveðið nánar á um útfærslu laga og 

reglugerða. Aðalnámskrá leikskóla hefur að geyma þann ramma sem 

leikskólar starfa innan, hún veitir leiðsögn. Hún birtir heildarsýn um 

menntun og er ætluð stjórnendum leikskóla, leikskólakennurum og öðru 

starfsfólki í skólakerfinu. En hún veitir einnig öðrum hagsmunaaðilum og 

samfélaginu í heild sinni upplýsingar um tilgang og starfsemi leikskóla, innra 

mat og áherslur í innra mati til að auka gæði starfsins (Aðalnámskrá 

leikskóla 2011).  

Í starfslýsingu leikskólastjóra kemur fram að leikskólastjóri starfar eftir 

lögum (nr. 90/2008), og reglugerðum um leikskóla svo og eftir stefnu 

viðkomandi sveitarfélags. Hann ber ábyrgð á gerð námskrár, ársáætlunar, 

ársskýrslu og mats á starfsemi leikskóla (Kennarasamband Íslands, e.d.). 

Hver leikskólastjóri notar Aðalnámskrá leikskóla (2011) sem vegvísi við 

mótun á starfsaðferðum leikskólans og setur þær fram í skólanámskrá 
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leikskólans. Leikskólar geta farið fjölbreyttar leiðir að sama marki með 

hliðsjón af hugmyndafræði leikskólans og aðstæðum á hverjum stað 

(Aðalnámskrá leikskóla 2011). 

Pamela Oberhuemar telur nokkrar ástæður fyrir því að námskrár 

leikskóla komu til sögunnar. Fræðasamfélagið vildi gera leikskólastarf 

sýnilegra með því að gera námskrá fyrir leikskóla. Rannsóknir á þroska 

heilans sýna að reynsla barnsins er mikilvæg á fyrstu árum ævinnar. Einnig 

kröfðust ríki og almennir samfélagsþegnar þess að fá sameiginlega 

reglugerð fyrir leikskóla. Námskrá er rammi og sáttmáli sem starfsfólk 

starfar innan, gefur fræðimönnum, starfsmönnum og öðrum 

hagsmunaaðilum sameiginlegan umræðugrundvöll og hvetur til samvinnu. 

Reglugerð sem leiðarvísir til leikskóla er talin hafa góð áhrif á gæði, 

umbætur og jafnrétti (Samuelsson, Sheridan og Williams, 2006). 

4.1.1 Áherslur í námskrám 

Ólíkar áherslur eru í námskrám þar sem sumar þeirra hafa það að markmiði 

að kennari kenni börnum út frá þörfum samfélagsins á meðan aðrar 

námskrár leggja áherslu á einstaka barn og minni áherslu á vald hins 

fullorðna. Á síðustu tveimur öldum hafa barnmiðaðar hugmyndir verið 

áhrifamestar í námskrá leikskóla. Þar má fyrsta nefna fræðimennina 

Rousseau í Frakklandi og Dewey í Bandaríkjunum (Miller og Soler, 2010).  

Áhersla á beina kennslu hefur ekki verið sterk í leikskóla að undanskilinni 

kennslufræði Fröbels þar sem áhersla er á að kenna stærðfræði. Montessori 

lagði áherslu á að kenndur væri lestur í leikskóla ásamt skrift. Börn eru 

almennt ekki knúin áfram af langtímamarkmiðum eins og fullorðnir, börn 

lifa í núinu ef svo mætti segja og grunnurinn í áætlunum felst í að vekja 

áhuga barnanna og fá þau til þess að taka þátt. Í mörgum starfsaðferðum 

leikskóla er gildi leiksins mikilvægur sem námsleið þó svo að frá sjónarhorni 

barnsins sé enginn munur á leik og námi á leikskólaaldri (Carlsson og 

Samuelsson, 2008). 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) vann 

í samstarfi við ECEC (Early Childhood Education and Care) samanburð á 

fimm námskrám í jafn mörgum löndum til þess að bera saman ólíkar og líkar 

áherslur. Í þessum samanburði er fjallað um gæði og þau rædd út frá 

menningu á hverjum stað. Í öllum námskránum er lögð áhersla á að 

kennarinn sé menntaður og faglegur. Ætlast er til að kennarinn sjái hlutina 

frá sjónarhóli barnsins og líti á barnið út frá lýðræðislegum sjónarmiðum og 

virði réttindi þess. Helsta markmið allra námskránna er að veita börnum 

góða bernsku. Einnig er lögð áhersla á að kennarinn leggi sig fram um að 
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mæta þörfum barna, hagsmunum þeirra og fyrri reynslu (Samuelsson o.fl., 

2006). 

Í Englandi er megináhersla á að undirbúa börnin undir grunnskólann þar 

sem leikskólinn leggur áherslu á læsi og stærðfræði í því skyni að hækka 

staðla. Enska námskráin er andstæðan við Reggio Emilia-starfsaðferðina því 

í henni er ekki gefin út formleg námskrá af rekstaraðilum eða ráðuneyti. 

Áhersla er á mannréttindi, félagslega tilveru og virkt þátttökunám barnsins. 

Líkja má aðferðinni við námskrá Te Wäriki á Nýja- Sjálandi, en sú námskrá er 

byggð á félags- og menningarlegum kenningum og viðhorfum. Námskráin er 

barnmiðuð með áherslu á fjölbreytni og námsaðferðir út frá hverju barni 

(Miller og Soler, 2010).  

Hér hefur verið varpað ljósi á nokkrar ólíkar áherslur og sjónarmið sem 

hafa áhrif á mótun og framkvæmd stefnu og starfsaðferða leikskóla víða um 

heim. 

 

4.1.2 Stefna og stefnumótun leikskóla 

Stefnumótun leikskóla kemur frá ráðuneyti og rekstaraðilum og hver 

leikskóli mótar sér stefnu út frá stefnu stjórnvalda í hverju landi. Mikilvægt 

er að hver leikskóli hafi skýra stefnu og framtíðarsýn til þess að byggja á 

með það að markmiði að ná árangri. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) segir að 

hver leikskóli útfæri skólanámskrá út frá þeirri stefnu sem leikskólinn starfar 

eftir.  

Stefnumótun er grunnur að markvissri starfsemi leikskóla og hefur verið 

skilgreind sem öguð leið til að setja fram grundvallaratriði ákvarðana og 

aðgerða sem móta og leiða það starf sem leikskólinn stendur fyrir, hvað 

hann gerir og hvers vegna (Poister, Aristigueta og Hall, 2015). Gengið er út 

frá því að vinnan við undirbúning, mótun og framkvæmd stefnu sé 

samtvinnuð og ekki auðveldlega slitin í sundur. Algeng skilgreining á stefnu 

er að hún gefi til kynna áætlaðar aðgerðir (Runólfur Smári Steinþórsson, 

2003). Önnur skilgreining á stefnu segir að hún sé nákvæm og heildræn 

útlistun á starfsaðferðum sem stofnunin starfar eftir ásamt 

langtímamarkmiðum og árangri. Mat á markmiðum og leiðum 

stofnunarinnar er hluti af stefnumótun (Poister o.fl., 2015).  

Framtíðarsýn felur í sér takmarkið, sem stefnt er að, og það sem 

viðkomandi stofnun vill verða. Framtíðarsýnin er leiðarljós við þróun á 

starfsaðferðum starfseminnar og er helsta markmiðið. Mikilvægt er að 

draga sérstaklega fram upplýsingar um vinnubrögð og venjur í starfseminni. 

Færni, kunnátta og geta birtist í starfsháttum og þekking skapast í gegnum 
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samvinnu og samtengingu. Mikilvægasta auðlindin, sem starfsemi hefur úr 

að spila, er mannauðurinn. Miklu skiptir að starfsfólk hafi vilja til að vinna 

vel og hafi ánægju af starfinu. Markmið starfseminnar og starfsfólksins 

þurfa að fara saman (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 

Við mótun og gerð matsramma er mikilvægt að hagsmunaaðilar sjái 

fyrirhugað mat og rammann á breiðari grunni og í samhengi við 

stefnumótun. Einstaklingar og hópar eru líklegri til að samþykkja breytingar 

sem henta ekki endilega hagsmunum þeirra ef þeir skilja forsendur fyrir 

breytingum og sjá hlutverk sitt innan rammans og matsins (OECD, 2013). Í 

bókinni Stefnumótunarfærni kemur fram að lykillinn að árangursríkri 

stefnumótun er að starfsmenn stofnunarinnar séu þátttakendur í 

mótuninni. Ef vel tekst til við mótun stefnu munu starfsmenn hafa sömu 

markmið og það er vænlegt til betri árangurs og aukinna gæða í stofnuninni. 

(Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). Mikilvægt er að meta 

stefnuna reglulega.  

Samkvæmt Handbók skólastefnu sveitarfélaga (Björk Ólafsdóttir, 2010) 

er framkvæmd stefnu virkt ferli og það telst eðlilegt að fara árlega í gegn 

um endurskoðun á stefnunni. Endurskoðunin getur leitt til minni háttar 

breytinga á markmiðum og framkvæmd stefnunnar og endurmats á 

mælikvörðum og viðmiðum.  

 

4.1.3 Markmið og viðmið  

Við mótun stefnu og starfsaðferðar skóla er mikilvægt að framsetning á 

markmiðum og leiðum stefnunnar sé skýr. Markmið stofnana eru oft 

almenn og tímalaus en ættu að vera flokkuð niður í smærri áfangamarkmið 

eða leiðir. Ástæða þess er að bein tenging er á milli markmiða og 

árangursmælinga. Markmið í námskrá eru áætlanir um árangur 

stofnunarinnar. Til þess að stofnunin nái þeim markmiðum, sem hún setur 

sér, þarf hún að greina markmiðin niður í smærri áfangamarkmið og vísa í 

þann árangur sem ætlað er að ná. Markmiðin þurfa að vera mælanleg, 

metnaðarfull, raunhæf og tímasett (Poister o.fl., 2015). Markmið þurfa að 

vera stuttorð, gagnsæ, skiljanleg og endurspegla metnað. Kosturinn við að 

hafa markmið skýr er að þá vita allir starfsmenn upp á hár til hvers er ætlast 

af þeim þegar þeir ganga til starfa sinna (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi 

Jónasson, 2011). 

Stjórnendur þurfa að hafa að leiðarljósi að markmið leikskólans sé 

áskorun fyrir stofnunina og skólastarfið. Mikilvægt er setja niður rök fyrir 

aðferðunum og útskýra hvernig leiðirnar að markmiðunum leiði til árangurs. 



 

36 

Velja þarf markmið og leiðir sem fela í sér áskoranir og leiða til framþróunar 

(Curtis og City, 2009).  

MacBeath og McGlynn (2002) benda á nokkur atriði sem gott er að hafa í 

huga við markmiðasetningu í skóla. Markmið þarf að lýsa því sem verið er 

að gera og hvers vegna. Skólinn þarf að setja skýrt fram hvernig á að nota 

niðurstöður. Mikilvægt er að taka eitt skref í einu og greina þann árangur 

sem þegar hefur verið náð – hversu vel er verið að gera? Næsta skref er að 

velja þætti sem mikilvægt er að setja viðmið fyrir. MacBeath og McGlynn 

segja að viðmið felist í að mæla staðla, raunverulegan árangur einhvers og 

setja fram umbótaáætlun þar sem kemur fram hvernig á meta tækifæri til 

umbóta. 

Gjarnan eru viðmið niðurstöður tölfræðilegra gagna en viðhorf og 

væntingar eru einnig viðmið sem hafa mikilvægu hlutverki að gegna. 

Mikilvægt er að starfsmannahópurinn ræði hugtakið viðmið og komi sér 

saman um sameiginlegan skilning á því. Starfsmenn þurfa að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu um hvaða markmið og viðmið á að nota í 

skólanum og hvernig best sé að mæla árangurinn. Algengur misskilningur er 

að viðmið sé það sama og markmið en viðmið er ekki markmið heldur 

mikilvæg gögn sem styðja við markmiðin. Mælikvarðinn eru leiðirnar að 

viðmiðum og markmiðum stofnunarinnar. Við val á viðmiðum er gott að 

nota viðmið menntayfirvalda, það eru lög um leikskóla, Aðalnámskrá 

leikskóla og námskrá og starfsaðferðir skólans (MacBeath og McGlynn, 

2002). Árangursrík leið til að efla gæði skólastarfs er að vinna eftir skýrum 

markmiðum, meta þau og leggja áherslu á leiðsagnarmat (MacBeath, 2012). 

Poister o.fl. (2015) segja að til þess að niðurstöður nýtist sem best sé 

gott að geta borið þær saman við eitthvað, til dæmis núverandi árangur við 

fyrri árangur, bera árangur saman við viðmið eða markmið eða bera saman 

niðurstöður við niðurstöður annarra stofnana. MacBeath og McGlynn 

(2002) benda einnig á þá leið að skóli beri sínar niðurstöður saman við 

niðurstöður annarra skóla.  

4.1.4 Gæði námskrár 

Í grein um samanburð á fimm námskrám OECD segir að sá tími, sem barn er 

í leikskóla, sé gífurlega mikilvægur í þeirra lífi og teljast gæði leikskólans 

hafa þar mikil áhrif. Grundvallaratriði gæða eru hvort markmið og gildi liggi 

til grundvallar í leikskólastarfinu. Annað mikilvægt atriði varðandi gæði er 

að innan leikskólans ríki skilningur á hvað átt sé við með gæðum og að það 

sé skilgreint svo að starfsfólk hafi sameiginlegan skilning á því (Samuelsson 

o.fl., 2006).  
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Gæði námskránna eru skilgreind út frá réttindum barna, að þau séu virt 

og virðing borin fyrir barninu. Hoft er á námsferli hvers og eins barns, 

skilning þess á umheiminum og tjáningu barnsins. Faglegur kennari, sem 

hefur þekkingu á starfsaðferðinni sem leikskólinn starfar eftir, er vísbending 

um gæðastarf.   

Einnig flokkast það undir gæði að námskrá tengist því samfélagi sem hún 

á rætur sínar í. Vandasamt er að flytja námskrá frá einni menningu til 

annarrar og allir menningarheimar þurfa að þróa sína eigin námskrá fyrir 

leikskóla sem byggir á menningalegri sérstöðu og rannsóknum (Samuelsson 

o.fl., 2006).  

Í námskrá yngri barna í Englandi er fjallað um aðferð sem heitir á ensku 

„Sustained Shared Thinking“ (SST) sem er eins konar samtalsaðferð sem 

felst í að viðhalda hugmynd í samtali við börn og hugsun barna – byggja upp 

þekkingu barna með því að hvetja börn til að deila hugsunum sínum og 

finna lausnir. Samtalsaðferðin (SST) kom til sögunnar 2008 undir 

námssviðunum sköpun og skapandi hugsun. Matssérfræðingar i OFSTED 

(Office for Standards in Education, Childrens Services and Skills) í Englandi 

líta svo á að notkun aðferðarinnar í leikskóla sé vísbending um gæði í 

starfinu (Brodie, 2014).  

Aðferðin styður við börn, foreldra og námsumhverfi og felst aðferðin í 

því að tala við börn og nota virka hlustun. Við mótun samtalsaðferðarinnar 

var stuðst við niðurstöður rannsókna. Kennarar, sem tileinka sér aðferðina, 

þurfa ekki að setja sig inn í nýjar hugmyndir og aðferðir. Í megindráttum 

felst aðferðin í því að börn reifa hugmyndir sínar, byggja ofan á þekkingu 

sína, útvíkka hugsanir sínar yfir á aðrar kringumstæður og tengja við aðra 

hluti. Samtalsaðferðin er nýtt í þeim tilgangi að hvetja börn til að lýsa 

hugsunum sínum og koma með hugmyndir að lausnum. Kennarinn leggur 

sig fram um að sýna barninu og áhugamálum barnsins áhuga og fer á sama 

plan og barnið. Aðferðin gefur kennaranum meiri vitneskju um barnið 

heldur en ef kennari gerir færnimat á börnum til þess að fá upplýsingar um 

hvort barnið kunni t.d. að telja upp að fimm. Þetta eru ekki aðeins 

upplýsingar fyrir kennarann heldur upplýsingar sem hægt er að nota í innra 

mat. Dæmi um slíkt er mat á því hvernig á að vinna saman þar sem áskorun 

er ekki ógnandi eða árangursbundin heldur spennandi og gefandi þar sem 

hvatinn er áhugi og skapandi hugsun. Þetta lýsir samvinnu og skapandi 

hugsun sem er lykillinn að SST. Samtalsaðferðin getur nýst bæði í mat og 

einnig í þróun og uppbyggingu í starfinu (Brodie, 2014). 

Mannfræðingurinn Joseph Tobin (2005) skrifaði grein um gæði í 

leikskólastarfi þar sem hann notar dæmi úr mannfræðirannsóknum sínum í 
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umfjöllun um leikskólastarf. Hann telur að gæðastaðlar leikskóla eigi að 

vera tengdir við þá menningu sem er í landinu og endurpeglast  af gildum og 

viðmiðum samfélagsins. Tobin segir það ekki virka að nota sömu 

gæðastaðla á milli landa og jafnvel á milli ólíkra samfélagshópa. Sem dæmi 

má nefna að í Bandaríkjunum eru gæðastaðlar valdir út frá samræðu 

leikskólakennara og foreldra innan hvers samfélags. Tobin nefnir dæmi þar 

sem bandarískir gæðastaðlar yrðu lagðir fyrir í japönskum leikskólum en 

ólíklegt er að japanskir leikskólar myndu standast einn einasta gæðastaðal. Í 

leikskólum í Japan er einn kennari með 30 börn. Aðeins þetta, segir hann, 

yrði til þess að gæði japanskra leikskóla yrðu metin léleg miðað við 

bandaríska. Með áðurnefnt hlutfall kennara og barna í huga, hvernig er þá 

hægt að fullyrða að hvert barn fái að láta ljós sitt skína, að það sé talað við 

börnin, hlustað á þau, börnunum leiðbeint og að þau séu örugg eins og 

gæðaleikskóla sæmir samkvæmt bandarískum stöðlum? 

Hugmyndir Tobins styðja við grein Samuelsson o.fl. (2006) um samantekt 

á fimm námskrám að því leyti að hann segir það vandasamt að flytja 

námskrá leikskóla frá einni menningu til annarrar. Talið er að áherslan á sýn 

á barnið sem birtist í námskránni hafi áhrif á dagskipulagið og þær aðferðir 

sem farnar eru í nálgun og samskiptum við börnin. Gæði leikskóla eru metin 

á mismunandi hátt eftir því hver tengingin er við leikskólafræðin og hvaða 

sjónarhorn er haft sem leiðarljós. Þrátt fyrir ólík viðhorf til innra mats í 

námskrám er algengt að lögð sé áhersla á mat á börnum en farnar eru ólíkar 

leiðir að því markmiði.  

Til þess að hægt sé að flytja námskrá frá einni menningu til annarrar þarf 

menningin að hafa sameiginlegan kjarna hvað varðar gildi, markmið, 

menningu og rannsóknir á sviðinu. Ólík túlkun á gildum tengist þó 

aðstæðum og samhengi út frá viðhorfum á hverjum stað. Sameiginlegu 

gildin eru það sem gerir það kleift að starfsaðferð eins og Reggio Emilia 

breiðist um allan heiminn (Samuelsson o.fl., 2006).   

 

4.1.5 Matsaðferðir í námskrám 

Í námskrám er gjarnan fjallað um aðferðir við mat og hér verður fjallað um 

nokkrar þeirra. 

Í samanburði Samuelsson o.fl. (2006) á fimm námskrám kemur fram að 

eitt af því sem greint er frá í flestum námskránum er aðferðir við mat. Einnig 

er fjallað um gæði og menningarleg einkenni hverrar námskrár, viðmið um 

nám og þroska barna tengt við menningarheim námskránna. Margt 

sameinar námskrárnar og þá helst sú sýn á barnið að því er lýst sem virkum 
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einstaklingi sem leitast við að efla þekkingu sína á umheiminum. Til 

umfjöllunar eru námskrárnar Reggio Emilia á Ítalíu, Te Wäriki á Nýja–

Sjálandi, Experiential Education í Belgíu, High Scope í Bandaríkjunum og 

aðalnámskrá Svíþjóðar.  

Í sömu grein (Samuelsson o.fl., 2006) er fjallað um eftirfarandi stefnur út 

frá áherslum í mati sem grundvallast á viðmiðum um gæðastarf: High Scope 

er námskrá sem þróuð var í Bandaríkjunum og er megináhersla hennar á 

virkni barnsins. Hún er eina námskráin þar sem mati á börnum er fylgt eftir 

og skoðað til lengri tíma. Í belgísku námskránni telst það viðmið um 

gæðastarf að barn sé virkur þátttakandi í leikskólastarfinu og að barnið 

einbeiti sér í verkefnum. Hlutverk kennarans er að sjá til þess að hvert barn 

fáist við viðfangsefni sem vekur áhuga þess. Kennarinn velur það í samstarfi 

við barnið og barnið er þátttakandi í sínu námi. Í Nýja-Sjálandi er stuðst við 

námssögur sem er aðaláherslan í þeirri námskrá. Í sænsku námskránni er 

ekki markvisst fjallað um mat en sum sveitarfélög í Svíþjóð nota ECERS-

kvarðann. Í skýrslunni kemur fram að í Reggio Emilia sé sterk afstaða gegn 

mati. Þar er því haldið fram að uppeldisfræðilegar skráningar á námsferli 

barna gefi hinum fullorðna góða innsýn inn í heim barnsins og ekki sé þörf á 

því að nota fleiri aðferðir. 

4.1.6 Rannsóknir um gæði í leikskólum 

Í Englandi er stefna stjórnvalda að efla gæði og árangur í leik- og 

grunnskólum, verkefnið kallast EPPE (Sylva, Taggart, Siraj-Blatchford, 

Totiska, Ereky-Stevens, Gilden og Bell, 2007) og hafa verið gerðar fjölmargar 

rannsóknir á vegum þeirra. Niðurstöður rannsókna sýna að leikskólastigið er 

mikilvægur grunnur í skólakerfinu. Rannsakendur notuðu ECERS-kvarðann í 

rannsóknum á gæðum leikskóla. ECERS-kvarðinn var valinn sem öflugt og 

viðeigandi tæki til að mæla gæði leikskóla og bera saman við 

vitsmunaþroska barna.  

Niðurstöður í rannsókn, sem byggir á ECERS-kvarðanum, sýndi að í 

leikskólum, sem fá lágt gæðamat, leika börn sér meira ein eða vinna í 

stórum hópum að grunnskólamiðuðum verkefnum. Börn í leikskólum, sem 

fá hátt gæðamat, verja meiri tíma með kennurum og fást við málörvun, læsi 

og skapandi verkefni. En ECERS-kvarðinn greindi ekki á milli leikskóla eftir 

því hversu miklum tíma börnin eyddu í list og sköpun samanborið við 

þátttöku í grunnskólamiðuðum verkefnum (Sylva o.fl., 2007). 

Í rannsókninni benda gögn um gæði námskrár og athafnir í dagskipulagi 

leikskólans til þess að hlutverk kennara sé öðruvísi í gæðaleikskólum heldur 

en skólum sem flokkast til minni gæða. Kennarar í gæðaleikskólum höfðu 
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meiri samskipti við börnin í gegnum samtöl og umræður, þeir notuðu 

markvissa kennslu sem byggði á spurningum og leiðbeiningum. Í leikskólum 

í lægri gæðaflokki eyddu kennarar meiri tíma í að fylgjast með börnunum 

frekar en að vera þátttakendur og tengsl kennarana við börnin 

takmörkuðust gjarnan við að sinna líkamlegri umönnun barnanna (Sylva 

o.fl., 2007). 

Önnur rannsókn (Sylva, Melhuish, Sammsons, Blatchford og Taggart, 

2011), sem gerð var í Englandi í EPPE-verkefninu, var um hvort 

gæðaleikskóli hefði áhrif á þroska barna til lengri tíma. Niðurstöður mælinga 

á gæðum leikskólanna voru eftirfarandi: 10% engin gæði, 15% lítil gæði, 

52% miðlungsgæði og 23% mikil gæði. Börnin voru metin við 11 ára aldur og 

tekið var mið af nokkrum þáttum, prófum, félags- og tilfinningaþroska auk 

annarra mælikvarða á gæðum skólastarfs. 

Fram kemur að mikil gæði og miðlungsgæði í leikskóla hafa áhrif á nám 

barna við 11 ára aldur. Nokkuð svipaðar niðurstöður eru fyrir stærðfræði og 

ensku en þó mælist stærðfræðin aðeins hærri. Munurinn á þeim börnum, 

sem ekki sóttu leikskóla, og þeim sem sóttu leikskóla, þar sem lítil eða engin 

gæði mældust, hafði áhrif á námsárangur 11 ára barna. Börn, sem sóttu 

hágæðaleikskóla, mældust einnig með minni félagsfælni og 

hegðunarerfiðleika en börn sem sóttu leikskóla þar sem minni eða engin 

gæði mældust (Sylva o.fl., 2011).  

Niðurstöðurnar styðja við þá kenningu að mælingar ECERS-kvarðans gefi 

góðar vísbendingar um gæði leikskólans og hafi forspárgildi um 

vitsmunaþroska barna um 11 ára aldur. 

4.1.7 Rannsóknir á innra mati  

Innra mat hefur lítið verið rannsakað á Íslandi. Tvær rannsóknir hafa verið 

gerðar á innra mati; önnur þeirra var gerð í framhaldsskóla og hin í 

grunnskóla. Hér verður gerð grein fyrir þeim. 

Sigurlína Davíðsdóttir og Penelope Lisi (2011) gerðu rannsókn á innra 

mati í íslenskum framhaldsskólum. Markmið rannsóknarinnar var að skoða 

hvað tengdist virkri þátttöku kennara í innra mati og notkun þess í 

skólastofunni. Rannsóknin var tvíþætt. Í rannsókn I var lögð áhersla á að 

athuga hvað myndi hvetja til þátttöku kennara í innra mati skólans. 

Rannsókn II var sett fram til að skoða tímann sem það tæki að koma á 

breytingum á viðhorfi kennara. 

Niðurstöður rannsóknarinnar virtust benda til þess að þar sem kennarar 

eru virkir þátttakendur í að þróa og nota markmið skólans, hafa jákvæð 

tengsl við skólastjórnendur og eru virkir í að þróa sig faglega í starfi, þá eru 
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þeir einnig virkir þátttakendur í innra mati skólans. Kennararnir voru í 

einhverjum skilningi þátttakendur í að ýta skólanum áfram til betri árangurs 

ásamt stjórnendum sínum. Sá þáttur, sem skýrði mest af dreifingunni í virkri 

þátttöku kennara í matsvinnu skólans, var hvort þeir skildu það svo að 

markmið skólans væru notuð. Þannig virðist sem kennarar, sem taka þátt í 

að móta stefnu skólans og eru meðvitaðir um þessa stefnu og markmið 

skólans, séu líka virkastir í matsvinnunni. 

Hins vegar verður einnig að líta til þess að breytingar af þessu tagi taka 

tíma. Í rannsókn II kom í ljós að eftir tvö ár í vinnu við innra mat og aukna 

samvinnu hafði lítið sem ekkert breyst í viðhorfum kennaranna. Ef ekki 

hefði verið athugað aftur hefði sennilega verið hægt að álykta sem svo að 

ekkert hefði breyst í þessum skólum við aukna samvinnu og starf að innra 

mati. En við athugun að fjórum árum liðnum frá upphafi rannsókna hafði 

flest-allt breyst í viðhorfum kennara þannig að þeir voru orðnir miklu 

jákvæðari en áður (Sigurlína Davíðsdóttir og Penelope Lisi, 2011). 

Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir 

(2005) gerðu rannsókn á innra mati í sex grunnskólum. Markmið 

rannsóknarinnar var að varpa ljósi á þá þætti sem hafa áhrif á það hvernig 

skólum gengur að koma innra mati í framkvæmd. Tekin voru viðtöl við 

skólastjórnendur og kennara í sex skólum af mismunandi stærð til að afla 

gagna um innra matið. Talsverður munur kom fram milli skólanna. Í sumum 

hafði lítið mat farið fram en í öðrum mikið. Það sem helst skýrði muninn á 

milli skólanna var forysta skólastjórnenda, þekking á mati og matsaðferðum 

og viðhorf stjórnenda og kennara til gildis innra mats sem aðferðar við 

breytingar og þróun skólastarfs. Þar sem viðhorf til innra mats var jákvætt 

var það orðinn fastur liður í starfsemi skólans og nýtt til þróunar og 

framfara. Þar voru jákvæð viðhorf til þróunar og innra mat var ekki álitin 

kvöð sem þyrfti að uppfylla lögum samkvæmt. Í niðurstöðum kom fram að 

skólastjórnendur þurftu að undirbúa sjálfsmatsvinnuna í skólanum vel til að 

móta virkni, framsækni og heildstæðan skólabrag. 

4.2 Markmið starfsaðferða Hjallastefnunnar og Reggio Emilia 

Í þessari rannsókn voru skoðaðar tvær starfsaðferðir leikskóla. Í köflunum 

að neðan verður fjallað um starfsaðferðir Reggio Emilia og Hjallastefnunnar, 

tilkomu þeirra og helstu markmið. Í töflu 3 og 4 má sjá hvora starfsaðferð 

fyrir sig setta upp í áhrifalíkan til þess að gera sér enn frekar grein fyrir 

aðferðunum. Markmið rannsóknarinnar er að meta stöðuna á 

markmiðsmiðuðu mati, matsferli og opinbert aðgengi innra mats í sextán 

leikskólum sem vinna eftir aðferðum Hjallastefnunnar og Reggio Emilia. 
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4.2.1 Hjallastefnan 

Fjallað verður um markmið Hjallastefnunnar, tildrög hennar og helstu 

áherslur. Hjallastefnan varð til á Íslandi árið 1989 þegar Margrét Pála 

Ólafsdóttir leikskólakennari tók við leikskólanum Hjalla í Hafnarfirði. Á 

heimasíðu Hjallastefnunnar kemur fram að Margrét Pála lagði upp með 

nýjungar í námskrá leikskólans, deildirnar eru kynjaskiptar sem er 

aðaláherslan í stefnu skólans. Engin hefðbundin leikföng eru í Hjalla, þar er 

opinn efniviður sem getur leitt til margs konar leikja og lausna allt eftir 

löngun og hugdettum barnanna. Markmiðið er að hlúa að góðri vináttu, 

jákvæðum samskiptum og að því að allir hafi sama rétt, jafnrétti. 

Hjallastefnan vakti gífurlega athygli fyrir nýjungar í leikskólauppeldinu og 

voru skiptar skoðanir um ágæti stefnunnar. Vakti kynjaskiptingin hvað 

mesta athygli og umræður. Margrét Pála stofnaði fyrirtækið Hjallastefnan 

ehf. árið 2000 og samkvæmt heimasíðu Hjallastefnunnar (Hjalli, e.d.) rekur 

hún nú 13 leikskóla og grunnskóla á grunni þjónustusamninga við 

sveitarfélög. 

Handbók Hjallastefnunnar er skólanámskrá leikskóla sem starfa 

samkvæmt Hjallastefnunni. Handbókin hefur þróast síðan 1993 en þá kom 

út handbók sem fékk nafnið Bláa bókin. Hún fjallaði aðallega um verkferla 

og aðferðafræði fyrir leikskólakennsluna. Handbókin hefur smátt og smátt 

þróast og nú er komin út ný handbók (Margrét Pála Ólafsdóttir, 2014) þar 

sem hugmyndafræðin er orðin stór hluti af bókinni og starfslýsingum hefur 

fækkað. Helstu áherslur í skólanámskrá Hjallastefnunnar eru 

meginreglurnar jafnrétti, lýðræði, kynjanámskrá Hjallastefnunnar, kjarnað 

umhverfi og skapandi efniviður. Stefnunni eru gerð greinargóð skil í 

handbókinni (Margrét Pála Ólafsdóttir, 2014).  

Í rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur (2009) á lýðræðislegri þátttöku 

barna í starfsaðferðum Hjallastefnunnar og Reggio Emilia kemur fram að 

Handbók Hjallastefnunnar er námskrá þeirra leikskóla sem starfa 

samkvæmt Hjallastefnunni. Skólanámskráin tekur ekki mið af sérstöðu 

hvers skóla sem starfsfólk tekur þátt í að móta heldur er handbókin sú sama 

fyrir alla leikskóla Hjallastefnunnar og starfslýsingarnar einnig. 

4.2.1.1 Kynjaskipting 

Í bókinni Æfingin skapar meistarann eftir Margréti Pálu Ólafsdóttur (1992) 

segir að borin sé virðing fyrir fjölbreytileika í Hjallastefnunni óháð kyni, aldri 

og getu hvers og eins. Markmiðið með því að hafa kynjaskipta kjarna í 

Hjallastefnunni er að gefa kynjunum færi á að styrkjast á sínum forsendum. 

Kynjaskipting er forsenda þess að ná árangri í jafnréttisstarfi Hjalla-
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stefnunnar. Skiptingin ein og sér gerir ekki allt heldur þarf að beita 

kynjanámskránni af krafti til að ná markmiðum stefnunnar. Ólíkar áherslur 

eru viðhafðar í vinnu með stúlkur og drengi. Bæði kynin fá þá þjálfun og 

kennslu sem er við hæfi fyrir kynið. Litið er svo á að stúlkur fái of stóran 

skammt af félagsþjálfun og hópathygli á kostnað einstaklingsþjálfunar. 

Drengir hafa fengið nóg af einstaklingsathygli og þjálfun en hópathyglin og 

félagsþjálfunin hefur lotið í lægra haldi (Margrét Pála Ólafsdóttir, 1992). Í 

Hjallastefnunni er iðkuð uppbótarvinna sem hefur það markmið að bæta 

báðum kynjum upp það sem hefur verið vanrækt vegna kynferðis þeirra. 

Bæði kynin fá þjálfun í öllum þáttunum þó að áherslan sé eins og kemur 

fram. Börnin klæðast skólabúningum en markmiðið með því er að styrkja 

liðsheildina í hópnum. 

Fjallað er markvisst um kynjahlutverkin og hlutverk þeirra í nútímasam-

félagi. Vinnustaðir eru heimsóttir og rætt um hvernig bæði kyn geta valið 

sér starfsvettvang út frá áhuga en ekki kynferði. Vakin er athygli á hinum 

stóra heimi í jafnréttisfræðslunni og hlustað á tónlist frá öðrum 

heimshornum (Margrét Pála Ólafsdóttir, 2014).  

Í rannsókn Önnu Magneu (2009) kom fram að þátttakendum fannst 

þjálfun kynjanna í Hjallastefnunni skila tilætluðum árangri og börnin vera 

sérlega kurteis. Drengirnir væru blíðari en ella og stúlkur framfærnari og 

kjarkmeiri en ella. 

Í rannsókn, sem gerð var í Svíþjóð (Taguchi, 2008), voru þátttakendur 

þrír leikskólakennarar ásamt rannsakanda sem greindu teikningar barna. 

Með þessu vildu þeir auka skilning á gildum og viðhorfum kennarans 

gagnvart teikningum barnanna. Ólíkar starfsaðferðir leikskólanna gefa okkur 

tæki og tól til að vinna eftir en í raun eru viðhorf og hugmyndir hvers 

kennara huglæg í kennslu. Markmið með rannsókninni var að auka skilning 

á viðhorfum og gildum kennarans. Rannsóknin sýnir hvernig gagnrýnin 

umræða og siðferðilegt viðnám eflir vitund kennara um ólík fræðileg 

sjónarmið sem og skilningur á því hvernig eigin forsendur þeirra og gildi 

getur haft áhrif á börnin. Kennararnir komust að því að hneigð þeirra og 

mat á vinnu barnanna leiddi til ójafnaðar milli kynjanna.  

Guðrún Alda Harðardóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir (2014) skoðuðu 

kyngervi í einum leikskóla á Íslandi. Fjallað var um skoðanir og trú 

leikskólakennara með tilliti til stráka og stelpna í einum leikskóla og hvernig 

kynhegðun kemur fram í leikskólum. Í rannsókninni leituðu rannsakendur 

að nálgun sem forðast „blindu“ til kynferðis, til dæmis með því að skoða 

gögn frá sjónarhorni femínista. 
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Helstu niðurstöður benda til þess að „kyngervi“ sé áberandi innan 

leikskólans. Það er sterk tilhneiging meðal leikskólakennara að flokka börnin 

í flokkana stráka/strákalegur, stelpur/stelpuleg og viðmið sem beina 

börnunum í ríkjandi kvenlega og karllega flokkun viðhaldast þannig og 

staðalímyndir kynjanna styrkjast. Sterk tilhneiging var hjá leikskóla-

kennurum til að flokka börnin eftir kyni og beina börnunum í ríkjandi átt að 

kvenlegum eða karllegum viðmiðum. Í sumum tilfellum féllu börnin ekki 

undir þessi viðmið en kennari beindi þeim börnum í átt að „viðeigandi“ 

viðmiðum kynjanna. Niðurstöðurnar sýna hefðbundin kynhlutverk barnanna 

bæði í vali á vinum, spilasvæði og leikjum. Þessi rannsókn sýnir hversu 

mikilvægt það er að leikskólakennarar séu meðvitaðir um hvernig 

kynhlutverk barnanna kemur fram og hvernig hlutverk leikskólakennara 

hefur áhrif og mótar það (Guðrún Alda Harðardóttir og Gyða Margrét 

Pétursdóttir, 2014).  

4.2.1.2 Hlutverk kennara 

Ein af megináherslum Hjallastefnunnar er hlutverk kennarans og hvernig 

hann nálgast starfshætti stefnunnar og þær áherslur sem eru í starfi með 

börnunum. Kennarinn breytir starfsháttum sínum eftir aldri, þroska og getu 

þeirra barna sem hann kennir. Starfsmaður fer eftir nákvæmu dagskipulagi 

stefnunnar og temur sér jákvæðni og gleði. Áhersla er á reynslu og nám 

nemandans en ekki beina kennslu kennarans. Hjallastefnan leggur áherslu á 

að mynda gott traust og stuðla að góðri samvinnu við börn, foreldra og 

fjölskyldur þeirra. Einn til tveir starfsmenn sjá um að vera hópstjórar 

nokkurra barna allan veturinn. Hópstjórinn myndar góð tengsl við 

foreldrana í hópnum og er í sambandi við þá að minnsta kosti vikulega 

ásamt því að taka foreldraviðtöl tvisvar á ári og halda skráningar á 

málefnum barnanna í hópnum. Til þess að tryggja að markmiðum varðandi 

börn og foreldra sé fylgt eftir fer fram reglulegt innra mat allt skólaárið þar 

sem gerð er viðhorfskönnun meðal foreldra á hverju ári (Margrét Pála 

Ólafsdóttir, 2014). Starfsmaður tileinkar sér orðalag Hjallastefnunnar en 

mikil áhersla er á að hópurinn sameinist um tiltekin hugtök sem allir skilja á 

sama hátt. Starfsmaður temur sér jákvæð viðhorf og virðingu fyrir börnum, 

starfsmönnum og foreldrum. Sjá nánar áherslur kennarans í áhrifalíkani 

Hjallastefnunnar, Starfsaðferð Hjallastefnunnar, markmið og leiðir, tafla 3. 

4.2.1.3 Umhverfi leikskólans 

Umhverfið á Hjallastefnuleikskólum er einfalt og fastmótað með áherslu á 

að í umhverfinu sé ekkert óþarfaáreiti sem glepur huga barnsins frá kjarna 

málsins. Veggir eru myndir og engar myndir eru á veggjum að ástæðulausu. 
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Leikefni er allt geymt í lokuðum skápum svo að áreiti verði sem minnst. 

Útikennsla og útistarf er í hávegum haft og sótt er í ósnortna náttúru 

(Margrét Pála Ólafsdóttir, 1992). 

Umhverfi leikskólans er hornsteinn leikskólastarfsins og með því að hafa 

það skipulagt og í föstum skorðum er litið svo á að það hafi sjálfstætt 

uppeldishlutverk. Skýr rammi og skipulögð umgjörð skólans hefur þann 

tilgang að létta lífið og gerir bæði starfsfólki og börnum kleift að skilja hið 

daglega starf skólans. Veggir eru auðir nema þegar sýningar barna eru 

settar upp í þeim tilgangi að sýna mikilvæg verk en sýningarnar eru hafðar 

uppi í stuttan tíma. Öll svæði eru kyrfilega merkt með heiti og/eða tákni. 

Merkingar eru settar á gólf og veggi til að sýna hvar og hvernig allt eigi að 

vera. Rými barna á samverusvæðum eru límd/máluð á gólf, allar eigur 

starfskjarna eru merktar, allir hlutir eiga sinn stað merktan skápum og 

hillum og öllu er viðhaldið af umhyggju og virðingu. Dagskipulagið er einfalt 

og nákvæmni er sýnd við eftirfylgd þess. Leikefni Hjallastefnunnar er opinn 

efniviður sem ýtir undir skapandi hugsun barnanna og hvetur til þess að 

hægt sé að nota leikefnið á fjölbreyttan hátt. Efnið, sem er í boði, er kubbar, 

dýnur, púðar, heimagerður leir, einföld gögn til myndsköpunar og áhöld til 

útileikja. Verkefni í hópatímum eru raunveruleikatengd og alvöruverkefni 

fyrir skólann, heimilin eða umhverfið. Lögð er áhersla á að kennarar og börn 

segi sögur frá eigin brjósti og þannig er viðhaldið hinni íslensku 

sagnaarfleifð; börnum er einnig gefin kostur á að segja sögur frá eigin 

brjósti. Einnig er áhersla á þulur, ljóð, ævintýri, þjóðsögur og barnasögur 

(Margrét Pála Ólafsdóttir, 2014). Markmiðið með því að nota umhverfi  

Hjallastefnunnar er fastmótað eins og áður segir og má sjá leiðirnar að 

markmiðinu í töflu 3, Starfsaðferð Hjallastefnunnar, markmið og leiðir. 

4.2.1.4 Lýðræði 

Lýðræði er stór þáttur í starfsemi Hjallastefnunnar og börnin fá að taka þátt 

í skipulagi hópatímanna. Í hópi elstu barnanna eru haldnir lýðræðisfundir 

þar sem fjallað er um mikilvæg mál, teknar ákvarðanir og jafnvel greidd 

atkvæði. Hlustað er á börnin og mannréttindi þeirra eru virt. Þetta er haft í 

heiðri í valkerfi og hópastarfi sem byggir á lýðræði. 

Í Hjallastefnuskólum eru börn þjálfuð í aga og ýmis önnur iðkun er við-

höfð í stefnunni: samskiptaiðkun, vináttuiðkun, sjálfstæðisiðkun, jákvæðni-

iðkun og áræðniiðkun. Ýtt er undir og stutt við samvinnu og virka hlustun til 

að tryggja framgang lýðræðis og ala upp gagnrýna, skapandi einstaklinga 

sem bera umhyggju fyrir sér og samfélaginu. Markmiðið er að undirbúa 

börn til þess að taka þátt í lýðræðissamfélagi.  



 

47 

Í Hjallastefnunni er jafnréttisfræðsla beintengd við kynjaskiptinguna og 

fræðslan er í formi verkefna og umræðu sem fær börn til að hugsa á nýjan 

hátt um stöðu kynjanna. Fræðslan er miðuð við aldur og getu hvers hóps 

(Margrét Pála Ólafsdóttir, 2014). Margar leiðir eru farnar að því að ná 

markmiðum lýðræðis í Hjallastefnunni og má sjá þær í töflu 3, Starfsaðferð 

Hjallastefnunnar, markmið og leiðir. 

Í Hjallastefnunni er stífur rammi sem markar hlutverk kennarans en þrátt 

fyrir rammann kemur það fram í rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur 

(2009) að mikil áhersla er á lýðræði og að börn finni eigin lausnir. Innan stífa 

rammans er frjálsræði þar sem hver og einn hópstjóri getur tekið ákvarðanir 

út frá hópnum. 

 

4.2.2 Áhrifalíkan Hjallastefnunnar 

Áhrifalíkan er notað í markmiðsmiðuðum nálgunum til þess að skipuleggja 

starfsemina þannig að leggja megi mat á hana í innra matinu.  Þannig er 

hægt að sjá hvernig starfsemin nær markmiðum sínum og hvað þarf að 

meta. Í Töflu 3 eru skráð helstu markmið í starfsaðferð Hjallastefnunnar og 

leiðir að markmiðunum. Aðferðin hjálpar starfsfólki að sjá þær leiðir sem 

metnar eru í innra mati til að skoða hvort markmið stefnunnar hafi náðst. 
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Tafla 3: Starfsaðferð Hjallastefnunnar, markmið og leiðir 

Starfsaðferðir Hjallastefnunnar 

↙↓↘ 

Kynjaskiping/Jafnrétti Hlutverk kennara Umhverfi leikskólans Lýðræði 

 ↓                                   ↓                      ↓ ↓ 

Kynjaskiptir 
kjarnar/deildir. 

Stúlkur fá 
einstaklingsþjálfun. 

Drengir fá hópathygli og 
félagsþjálfun. 

Kynin hittast og æfa 
gagnkvæma virðingu. 

Jafnrétti, allir fá sömu 
tækifæri til að sinna 
áhugasviði og 
hugmyndum sínum á 
eigin forsendum. 

Fræðsla um stöðu 
kynjanna. 

Vinnustaðaheimsóknir 

Tónlist frá öðrum 
löndum 

 

Áhersla er á reynslu 
og nám nemandans. 

Einn hópstjóri yfir 
veturinn til þess að 
auka öryggi 
barnanna. 

Notar hugtök 
Hjallastefnunnar. 

Fer eftir nákvæmu 
dagskipulagi 
stefnunnar. 

Temur sér jákvæðni 
og gleði. 

Jákvæð viðhorf og 
virðing fyrir börnum, 
starfsmönnum og 
foreldrum. 

Ábyrgur fyrir góðu 
foreldrasamstarfi. 

Fábreytt. 
Fastmótað. 
Óþarfa áreiti. 
Veggir eru auðir nema 
þar sem ákveðið hefur 
verið að gefa rými 
fyrir mikilvæga og 
tilgangsríka þætti.  

Sýningar eru hafðar 
uppi í skamman tíma. 

Leikefni i lokuðum 
skápum. 

Valin verkefni í 
hópatímum eru 
raunveruleikatengd og 
alvöru verkefni fyrir 
skólann, heimilin eða 
umhverfið. Þannig 
valdeflast börn til að 
hafa áhrif á umhverfi 
sitt. 

Hlustað á börn. 
Mannréttindi virt. 
Valfundir.  
Hópastarf. 
Lýðræðisfundir. 
Agaþjálfun. 
Samskiptaiðkun. 
Vináttuiðkun. 
Sjálfstæðisiðkun. 
Jákvæðniðkun. 
Áræðniiðkun. 
Ýtt er undir og stutt við 
samvinnu og virka 
hlustun til að tryggja 
framgang lýðræðis og ala 
upp gagnrýna, skapandi 
einstaklinga sem bera 
umhyggju fyrir sjálfum 
sér og 
samfélaginu.Nemendur 
og börn klæðast 
skólabúningum til að 
styrkja liðsheildina. 

↓                                               ↓                             ↓              ↓    

 Jafn réttur kynjanna. 
Börnin meðvituð um 
jafnrétti og réttindi sín. 

 

Börn verðskulda 
góða framkomu og 
læra að koma vel 
fram við aðra. 

Valdefling og 
undirbúningur undir 
lýðræðissamfélag. 

 

Ýtir undir skapandi 
hugsun. Hvetur til þess að 
nota efnivið á skapandi 
hátt 
Samvinna og samábyrgð. 

      ↓                                                 ↓                                            ↓                                               ↓                               

Meðvituð  um jafnrétti kynjanna og virkir þátttakendur í samfélaginu sem njóta bernskunnar. 

                                                                                 ↘↓↙ 

Gagnrýnir, skapandi einstaklingar sem eru meðvitaðir um samfélag sitt. 
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4.2.3 Reggio Emilia 

Fjallað verður um starfsaðferð Reggio Emilia, tildrög hennar og helstu 

áherslur. Við lok síðari heimstyrjaldarinnar varð til starfsaðferð sem kennd 

er við bæinn Reggio Emilia (Edwards, Gandini og Forman, 1998). Bærinn er 

á Norður-Ítalíu og liggur á milli Mílanó og Bologna. Loris Malaguzzi var einn 

af þeim sem tók þátt í að þróa starfsaðferðina allt frá upphafi og leiddi hann 

starfsemi leikskólanna allt til 1985. Í dag hafa leikskólar víða um heim 

tileinkað sér hugmyndafræðina, þar á meðal eru íslenskir leikskólar. Árið 

1945, sex dögum eftir að seinni heimstyrjöldinni lauk, ákváðu nokkrar 

alþýðumæður í Reggio Emilia að byggja leikskóla fyrir börn sín úr 

húsarústum í bænum. Foreldrar tóku þátt í uppbyggingu leikskóla með það 

að markmiði að vekja upp nýjar vonir með auknu lýðræði í skólastarfinu. 

Miklar breytingar voru í samfélaginu á þessum tíma og fjöldi fólks flutti úr 

sveit í borg og konur fóru meira út á vinnumarkaðinn en áður. Mikil 

samfélagsþátttaka var áberandi í upphafi en það einkennir starfsaðferðir 

Reggio Emilia enn í dag.  

Ein af megináherslum í nálgun Reggio Emilia er að gefa barninu færi á að 

nýta sér fleiri tjáningarleiðir en áður höfðu tíðkast í hefðbundnu skólakerfi. 

Tjáning og sköpun eru virkir þættir í námi barnanna og hluti af daglegu lífi 

þeirra. Mótandi þáttur í hugmyndum Reggio Emilia er sú sýn að barnið eigi 

að skapa sína eigin þekkingu en ekki vera óvirkur viðtakandi (Edwards o.fl., 

1998). Leikskólinn er menntastofnun sem er hluti af menningu og listum 

samfélagsins í heild. Markmiðið er að vera læs á umhverfi sitt, þekkja 

menningu og gildi samfélagsins og vera fær um að taka þátt í 

lýðræðissamfélagi. Reynsla, þátttaka og menntun eru lykilorð í 

starfsaðferðum leikskóla í Reggio Emilia (Rinaldi, 2001). 

Mannfræðingurinn Joseph Tobin efast ekki um að leikskólar í Reggio 

Emilia séu framúrskarandi leikskólar. Hann veltir fyrir sér hvað það er sem 

hefur gert hugmyndir Reggio Emilia-leikskólanna svo þekktar og 

eftirsóknarverðar víða um heim og fjöldinn allur af kennurum kemur til 

Reggio Emilia til að kynnast aðferðinni. Tobin segir að nokkrar ástæður geti 

verið fyrir velgengninni en bendir á uppruna starfsaðferðarinnar sem byggir 

á foreldrasamvinnu og þátttöku samfélagsins, stjórnmálamanna, kennara og 

stjórnenda. Að hans mati er upphafið og hin mikla samfélagsþátttaka 

lykillinn að velgengninni (Tobin, 2005). 

Helstu áherslur í starfi leikskólanna í Reggio Emilia eru lýðræði, 

skráningar, umhverfið og kennarinn. Lýðræðislegar aðferðir einkenna 

leiðirnar sem farnar eru til þess að ná markmiðum í leikskólum sem starfa í 

anda Reggio Emilia.  
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4.2.3.1 Uppeldisfræðilegar skráningar  

Mikil áhersla er lögð á að nota uppeldisfræðilegar skráningar í 

starfsaðferðum Reggio Emilia. Uppeldisfræðilegar skráningar í starfi gefa 

okkur betri upplýsingar um barnið sem nýtast kennaranum, barninu og 

foreldrunum. Uppeldisfræðileg skráning er notuð til að gera innra starf 

leikskólans sýnilegt. Hún eykur innsýn og skilning barnanna, foreldranna og 

ekki síst kennaranna sjálfra á því sem gerist í leikskólanum hverju sinni og 

hvernig barn lærir. Samkvæmt Rinaldi (2001) er það hlutverk kennarans að 

hlusta og skrá og lesa vandlega uppeldisfræðilegu skráningarnar um leið og 

hann ígrundar skráninguna og deilir henni með öðrum. Skráningarnar hjálpa 

kennaranum að leiða starfið áfram (Rinaldi, 2001).  

Markmið uppeldisfræðilegra skráninga er að varpa ljósi á styrkleika 

barna og það sem þau læra og uppgötva í námsumhverfinu hverju sinni 

(Dahlberg, Moss og Pence,1999). Malaguzzi segir kennarann ábyrgan fyrir 

að fylgja eftir námsferli barnsins og gera það sýnilegt. Hann skráir sterkar 

hliðar barnsins og sýnir þannig fram á hvernig barnið nemur þekkingu og 

færni í gegn um leik og í samskiptum við aðra. Viðhorf kennarans skiptir 

miklu máli þar sem hann hefur þá ábyrgð að sýna færni barns og sterkar 

hliðar þess (Kennedy, 1999). Með uppeldisfræðilegum skráningum fá 

foreldrar betri innsýn í leikskólastarfið og það nám sem á sér stað. 

Skráningarnar eru notaðar til að efla foreldrasamstarf og þær eru ræddar 

við foreldra (Hendricks, 1997). Með því að nota uppeldisfræðilegar 

skráningar eru allir meðvitaðri, barnið sjálft, kennarinn og foreldrarnir. Þær 

leiðir, sem farnar eru að markmiðum skráningar i starfsaðferð Reggio 

Emilia, má sjá í töflu 4, Starfsaðferð Reggio Emilia, markmið og leiðir.  

Í rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur (2009) kemur fram að hlutverk 

starfsfólks var tilgreint í skólanámskrám í þeim leikskólum sem unnu eftir 

Reggio Emilia-aðferðinni. Hlutverk þeirra var að skapa hvetjandi umhverfi 

og leiða börn áfram í þekkingarleit sinni. Mestu skipti að starfsmenn væru 

áhugasamir; ef þeir voru það ekki kom lítið út úr þemavinnunni. 

Uppeldisfræðileg skráning er eitt það mikilvægasta í starfi kennarans í 

Reggio Emilia-aðferðinni. Í rannsókninni kemur fram að þrátt fyrir að 

skráningin þjóni mikilvægum tilgangi fyrir börnin, kennarana og 

starfsmennina þá kom fram í umræðum rýnihóps að uppeldisfræðileg 

skráning væri sá þáttur starfsins sem helst væri ábótavant. 

4.2.3.2 Hlutverk kennara 

Einkennandi fyrir kennara í leikskólum í Reggio Emilia er að kennarinn horfir 

gagnrýnum augum á sjálfan sig með það að markmiði að verða faglegur og 
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meðvitaður kennari. Hann lærir á sama hátt og börnin í gegnum samvinnu 

og samskipti við aðra (Edwards o.fl., 1998). Kennari ber mikla virðingu fyrir 

barninu og lítur á það sem hæfileikaríkan einstakling sem hefur mikið fram 

að færa. Kennarinn tekur virkan þátt í námi barnsins, sýnir áhuga á því sem 

barnið fæst við og notar skráningar til þess að skrá ferlið og skoða námsferli 

barnsins nánar (Edwards o.fl., 1998). Það er barnið sem ræður ferðinni, það 

kemur með hugmyndir og kennarinn styður við áhuga þess og gætir þess að 

miðla ekki of miklu til barnsins því að hugmyndir barnsins eru í öndvegi 

(Cadwell, 1997). Hlutverk kennarans er að vera meðvitaður um að efniviður 

og umhverfið styðji við áhuga barnanna og gefi barninu færi á að þróa sig 

áfram (Edwards o.fl., 2001). Í Reggio Emilia er meiri áhersla á að kennarinn 

hlusti á barnið fremur en að eiga í samskiptum við barnið en það leiðir 

oftast til samvinnu (Samuelsson o.fl., 2006).  

Johnson, Christie og Yawkey telja að í námskrám leikskóla, sem eru í 

hæsta gæðaflokki, sé fjallað um leik og störf barnanna og hlutverk 

kennarans sé að grípa þemu, sem koma upp í leik, og vinna með þau áfram. 

Dagskipulagið í leikskólanum verður ein heild og hlutverk kennarans og 

barnanna eru jafn mikilvæg þar sem allir eru þátttakendur í því að skapa 

það námssamfélag sem er við lýði á hverjum degi (Carlsson og Samuelsson, 

2008).  

Rannsóknir sýna að fagmennska kennarans hefur beina fylgni við gæði 

náms. Námskrárnar, sem OECD bar saman, leggja áherslu á fagmennsku 

kennarans og menntun kennara. Hæfni kennarans ákvarðast einnig af 

tengingu hans við sjálfan sig og hæfni til að hafa samskipti við börn. 

Kennarinn þarf að geta séð hluti frá sjónarhóli barnsins og horft á barnið á 

lýðræðislegum grundvelli (Samuelsson o.fl., 2006).  

Mat á leiðum að markmiðum um hlutverk kennarans í starfsaðferð í 

Reggio Emilia má sjá í töflu 4, Starfsaðferð Reggio Emilia, markmið og leiðir. 

 

4.2.3.3 Umhverfið sem þriðji kennarinn 

Í starfsaðferðum Reggio Emilia er mikið lagt upp úr námsumhverfi barnsins, 

það á að vera vel skipulagt og ögrandi, því litið er á umhverfið sem þriðja 

kennara barnsins. Umhverfinu þarf að vera hægt að breyta fyrirhafnarlaust 

og hafa þarf í huga að það endurspegli samfélagið og heim barnsins. 

Samkvæmt bókinni Designs and Learning þurfa börn umhverfi sem er fullt 

af efnivið og möguleikum fyrir þau (Curtis og Carter, 2003). Umhverfið á að 

efla og styrkja sjálfsmynd einstaklingsins og samtímis hvetja til samskipta og 

vináttu. Þannig er umhverfið þriðji kennari barnsins (Wallin, 1987). 
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Persónuleg svæði fyrir hvert og eitt barn eru einnig mikilvæg. Umhverfið á 

að mæta þörfum barnsins og félagslegri stöðu þess (Wallin, 1987).  

Rýmið á að endurspegla samfélagið og umhverfi leikskólans, þær 

hugmyndir, viðhorf og menningu sem þar ríkja. Ef börnin eru upptekin af 

breytingum í umhverfinu úti við að hausti þá þarf rýmið inni og úti að bjóða 

upp á að þau geti upplifað og rannsakað haustið. Börn skoða, horfa og 

snerta. Vegna þessa er mikilvægt að gefa börnunum tíma og rými til að viða 

að sér efnivið til frekari skoðunar og ígrundunar (Rinaldi og Spaggiari, 1996). 

Í Reggio Emilia-hugmyndafræðinni er talið mikilvægt að hafa spegla í 

umhverfi barnsins. Malaguzzi sagði að speglar væru gott uppeldistæki, þeir 

hjálpi barninu við að skapa mynd af sjálfu sér. Speglar eru handhægir og þá 

er auðvelt að nota. Þegar börnin hafa viðurkennt spegil sem hluta af 

umhverfinu, bjóðast fleiri samskiptaþættir (Wallin, 1987). Umhverfið er 

námsumhverfi og mætir börnunum á þeim stað sem þau eru í 

uppgötvunum og upplifunum. Samkvæmt Carlsson og Samuelsson (2008) 

styðja rannsóknir við mikilvægi þess að bæði kennarar og börn taki þátt í því 

að búa til umhverfi þar sem leikur er hluti af menntun leikskólabarna. Mat á 

leiðum að markmiðum um umhverfi leikskólans í starfsaðferð í Reggio 

Emilia má sjá í töflu 4, Starfsaðferð Reggio Emilia,markmið og leiðir. 

4.2.3.4 Lýðræði 

Við uppbyggingu leikskólanna í Reggio Emilia var helsta markmiðið að auka 

lýðræði barna í leikskólum (Edwards o.fl., 1998). Mikilvægt er að hlustað sé 

á sjónarmið barnsins og það haft að leiðarljósi í starfinu. Áhersla er lögð á 

að stuðla að lýðræðislegu skólasamfélagi sem byggir á þátttöku barna og 

kennara. Í starfinu er lögð áhersla á einstaklinginn fremur en hópinn í heild 

sinni (Edwards o.fl., 1998).  

Mikil áhersla er á að barnið sé mikils megnugt, virkt og hæft til að taka 

sínar eigin ákvarðanir. Barnið er í aðalhlutverki í sínu eigin lífi og er fullgildur 

þátttakandi í samfélaginu. Barnið hefur rétt til þess að segja sínar eigin 

skoðanir og eiga samspil/samskipti við aðra á grundvelli eigin reynslu og 

vitundar. Öll börn eiga sína sjálfsmynd og sín séreinkenni og þau hafa 

ánægju af samskiptum og umræðum við aðra. Hinn fullorðni á að vinna sem 

samstarfsaðili barnsins og aðstoða barnið við að leita lausna og leiðbeina. 

Þátttaka barna í ákvarðanatöku er talin vera grunnatriði skólastarfsins 

(Edwards o.fl., 1998).  

Í rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur (2009) á lýðræðislegri þátttöku 

barna kom í ljós að þátttaka foreldra, starfsmanna og barna í gerð 

skólanámskrár var með takmörkuðum hætti í skólum Reggio Emilia þrátt 

fyrir að stjórnendur skólans væru meðvitaðir um mikilvægi þess. Starfsfólk 
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og börn höfðu áhrif á skipulag starfsins dag frá degi og áætlanagerð var í 

höndum starfsfólks þar sem tekið var mið af áhugasviði barnanna við gerð 

þess (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009). 

Carlsson og Samuelsson (2008) styðjast við rannsóknir á sviðinu þegar 

þær segja að við skipulag á námsferli leikskólabarna verði kennarinn að vera 

meðvitaður um sitt eigið sjónarmið og barnsins. Barnið og kennarinn eru 

þátttakendur í ferlinu. Samskipti og samspil á milli kennarans og barnsins 

eru nauðsynleg þegar kemur að mörgum þáttum eins og frelsi til að velja og 

skapa. Mat á leiðum að markmiðum um lýðræði í starfsaðferð í Reggio 

Emilia má sjá í töflu 4, Starfsaðferð Reggio Emilia, markmið og leiðir. 

4.2.4 Áhrifalíkan Reggio Emilia 

Áhrifalíkan er notað í markmiðsmiðuðum nálgunum til þess að skipuleggja 

matið. Þannig er hægt að sjá hvernig starfsemin nær markmiðum sínum og 

hvað þarf að meta. Í Töflu 4 eru sýnd helstu markmið í starfsaðferð Reggio 

Emilia og leiðir að markmiðum. Aðferðin hjálpar starfsfólki að sjá þær leiðir, 

sem metnar eru í innra mati, til að skoða hvort markmið stefnunnar hafa 

náðst 
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Tafla 4: Starfsaðferð Reggio Emilia, markmið og leiðir 

Starfsaðferðir Reggio Emilia 

                                                             ↙↓↘ 

Uppeldisfræðilegar 

Skráningar 

Hlutverk kennara Umhverfi leikskólans Lýðræði 

              ↓                                       ↓                          ↓           ↓ 

Skráningar á 
námsferli/áhugasviði 
barnsins. 

Metur stöðu barnsins í 
samfélagi við aðra. 

Sýnir hæfni barns. 

Faglegt starf sýnilegt. 

 

 

Skráir 
námsferli/áhugasvið 
barnsins. 

Lítur á sterkar hliðar 
barnsins. 

Kennarar hvetja, 
styðja og draga fram 
það besta hjá 
börnunum og leiða 
þau áfram í 
þekkingarleitinni. 

 

Skipulagt rými með 
það í huga að börnin 
fái tækifæri til að 
skynja, skilja og túlka 
á fjölbreyttan hátt 
með ýmsan efnivið. 

Breytilegt. 
Fallegt. 
Speglar. 
Endurspeglar 
samfélagið. 
Opinn efniviður 
Félagsleg samskipti. 
Endurspeglar 
áhugasvið barna 
hverju sinni. 
Dagskipulagið er 
flæðandi. Tekur mið 
af verkefnum dagsins. 

Hlustað er á sjónarmið 
barna og er það 
leiðarljós í starfinu. 

Skólasamfélagið 
byggir á þátttöku 
barna. 

Lögð er áhersla á að 
hlusta á hvert og eitt 
barn. 

 

 ↓ ↓  ↓          ↓ 

Jákvæð sjálfsmynd 
barnsins. 
Barnið þekkir námsferlið 
sitt. 
Aukin sjálfsvitund barns. 

 

Barnið leiðir í 
námsferli/þekkingarleit 
sinni. 
Sjálfsmynd barnsins 
styrkist. 

Umhverfi sem hvetur 
barn til tilrauna og 
náms. 
Áskoranir í 
umhverfinu. 
Samskipti og vinátta 
barna á milli. 
Uppgötvanir. 

Barnið er í 
aðalhlutverki í eigin 
lífi. 

Barnið er virkt og hæft 
til að taka sínar eigin 
ákvarðanir. 

 

                             ↓                                          ↓                                  ↓ ↓  

Einstaklingur sem er meðvitaður um samfélagið og samskipti við aðra. 

↘↓↙ 

Skapandi einstaklingur með góða sjálfsvitund. 
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5 Samantekt 

Umfjöllun um mikilvæga þætti, sem leiða til gæðastarfs í starfsemi leikskóla, 

hefur nú verið kynnt. Sett hefur verið fram almenn umfjöllun um mat og 

þróun þess, matsaðferðir og opinbera stefnumörkun á Íslandi ásamt 

opinberri birtingu á gögnum. Markmiðsmiðað innra mat á skólastarfi, 

námskrá og mikilvægi stefnumótunar í leikskóla ættu að vera heildstætt 

ferli og er grunnur að gæðastarfi í leikskóla. Kynntar hafa verið 

starfsaðferðir Reggio Emilia og Hjallastefnunnar og dregin fram helstu 

markmið og leiðir hvorrar aðferðar fyrir sig.  

Í fræðilegri umfjöllun um rannsóknarefnið er ljóst að tenging er á milli 

gæða í innra mati í leikskóla og starfsaðferða í leikskólastarfi. Rannsóknir 

sýna að gæði í leikskólastarfi hafa áhrif á þroska og velllíðan barna. Ýmsar 

stefnur eru ríkjandi í mati og niðurstaðan er sú að mikilvægt er að tengja 

mat við heildstætt matsferli þar sem markmið leikskólans eru metin og 

niðurstöður þeirra birtar opinberlega. Í umfjöllun um matsaðferðir koma 

fram ólík sjónarmið um aðferðir mats og gæði staðlaðra matstækja. Innra 

mat er talið vera grundvöllur þess að skólaþróun eigi sér stað í skólum. Í 

námskrám er gjarnan fjallað um viðmið um mat og aðferðir við innra mat, í 

Handbók Hjallastefnunnar er ekki gerð grein fyrir innra mati, sama má segja 

um starfsaðferð Reggio Emilia en þar er sterk afstaða gegn mati.  

Námskrár eru gjarnan mótaðar út frá samfélagi og þeirri menningu sem 

ríkir og umdeilt er hvort gæði starfsaðferðarinnar og gæðastaðlar 

námskránna standist kröfur í öðrum löndum. Hjallastefnan varð til á Íslandi 

og Reggio Emilia kemur frá Ítalíu. Við samantekt OECD (Samuelsson o.fl., 

2006) á fimm námskrám í ólíkum löndum er margt sem sameinar 

námskrárnar og þá helst sú sýn á barnið að því er lýst sem virkum 

einstaklingi sem leitast við að efla þekkingu sína á samfélaginu. Sama á við 

um starfsaðferðir Hjallastefnunnar og Reggio Emilia en markmið þeirra 

beggja er að efla einstaklinginn til skapandi hugsunar og sjálfstæðis og gera 

hann meðvitaðan í samfélagi sínu og í samskiptum við aðra.  

Að birta niðurstöður innra mats opinberlega gefur tækifæri til að bera 

saman niðurstöður við fyrri niðurstöður eða við niðurstöður skóla sem 

styðjast við sömu starfsaðferð. Árangursríkar niðurstöður innra mats eru 

hvatning fyrir leikskóla að halda áfram þróun starfsins. Niðurstöðurnar eru 

upplýsandi fyrir hagsmunaaðila og stuðningur við aðra leikskóla. 
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Leiðir starfsaðferða Hjallastefnunnar og Reggio Emilia að markmiðinu 

eru ólíkar og má þar nefna hlutverk kennarans, umhverfi leikskólans og 

kynjaskiptingu. Í starfsaðferðum Hjallastefnunnar eru skýrar reglur um 

framkomu og hegðun kennarans en í starfsaðferðum Reggio Emilia er 

hlutverk kennarans að hlusta á barnið og styðja við námsáhuga þess. Það á 

samhljóm með áherslum fleiri námskráa þar sem áherslan er á samtal og 

samskipti við barnið sem viðmið um gæði í starfi; sem dæmi má nefna 

samtalsaðferðina í Englandi (Brodie, 2014).  

 Umhverfi leikskóla í starfsaðferð Reggio Emilia er fallegt og hvetur til 

náms en umhverfi Hjallastefnunnar er einfalt og áreitalítið. Í rannsóknum 

kemur fram að leikskólakennarar hafa sterka tilhneigingu til að flokka börn 

eftir staðalímyndum kynjanna. Áhersla er á lýðræði í starfsaðferðum Reggio 

Emilia og Hjallastefnunnar.  

Skráning á námsferli barna er markmið í starfsaðferð Reggio Emilia og 

mikilvægur þáttur í starfseminni. Rannsókn Bryndísar Garðarsdóttur og 

Kristínar Karlsdóttur (2012) styður við ágæti þeirrar aðferðar í skólastarfi. 

Leikskólakennarar fengu innsýn í áhuga og hugmyndir barnanna. Skráning 

námssagna hafði áhrif á sjálfmynd leikskólakennara og þeir urðu meðvitaðri 

um eigin fagmennsku. Í rannsókn Picchinos o.fl. (2014) kemur fram gagnrýni 

á notkun skráninga sem lýðræðislegt mat á börnum og námsferli þeirra. 

Rannsakendur hvetja til þess að skráningar verði notaðar til þess að kynna 

hvað er að gerast innan leikskólans og útvíkka þá umræðu við 

hagsmunaaðila barnsins og nýta uppeldisfræðilegar skráningar sem gögn til 

að meta starfið í innra mati.  

Hjallastefnan er búin til á Íslandi og er höfundur hennar Margrét Pála 

Ólafsdóttir (2014). Starfsaðferð Reggio Emilia varð til á Ítalíu rétt eftir síðari 

heimsstyrjöldina og hefur breiðst út víða um heim. Samkvæmt Joseph Tobin 

(2011) efast hann ekki um að leikskólar í Reggio Emilia séu framúrskarandi 

leikskólar en hann ásamt Samuelsson, Sheridan og Williams (2006) telja 

vandasamt að flytja námskrá leikskóla frá einni menningu til annarrar. Tobin 

(2005) telur að upphafið að starfsaðferð Reggio Emilia og hin mikla 

samfélagsþátttaka sé ástæða fyrir velgengni stefnunnar víða um heim.  
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6 Aðferðafræði  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða markmiðsmiðað innra mat og 

opinbert aðgengi að innra mati í starfsaðferðum Hjallastefnunnar og Reggio 

Emilia. Metin voru gæði framkvæmdar, matsferli og aðgengi upplýsinga. Í 

rannsókninni er leitast við að svara eftirfarandi spurningum. 

 Hvernig birtast heildarmarkmið Hjallastefnunnar og Reggio Emilia í 
greinargerð leikskólans um innra mat? 

 Að hve miklu leyti byggir innra mat leikskóla á kerfisbundinni 
upplýsingaöflun?  

 Hvernig er opinbert aðgengi að innra mats skýrslum hjá leikskólum 
Reggio Emilia og Hjallastefnunnar? 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunum voru notaðar tvær 

rannsóknaraðferðir. Innihaldsgreining (e. content analysis) var notuð til 

þess að greina innra mats skýrslur og opinbert aðgengi að þeim. Hálf-opin  

(e. semi-structured) viðtöl voru notuð til að fá dýpri upplýsingar um 

markmiðsmiðað innra mat og opinbert aðgengi að upplýsingum. Í köflunum 

hér á eftir er eftirfarandi rætt: rannsóknarsnið, innihaldsgreining, viðtöl, 

úrtak, úrvinnsla, siðferðileg álitamál, réttmæti og fyrirliggjandi gögn.  

 

6.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er bæði megindleg og eigindleg en blandaðar aðferðir eru 

gjarnan notaðar í rannsóknum. Blandaðar aðferðir gefa möguleika á að 

skilja betur viðfangsefni rannsóknarinnar (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna 

Ólafsdóttir, 2013). Rannsóknaraðferðirnar eru innihaldsgreining 

fyrirliggjandi gagna og viðtöl. Tel ég þær nálganir hæfa markmiði 

rannsóknarinnar til að fá fram þær upplýsingar sem svara 

rannsóknarspurningunum. 

Við rannsóknina eru notaðar tvær rannsóknaraðferðir, innihaldsgreining 

(e. content analysis) og hálf-opin viðtöl (e. semi-structured) viðtöl. Þessar 

aðferðir eru skýrðar nánar hér að neðan. Í rannsókninni er leitast við að 

skoða hvort markmið leikskóla eru metin og leikskólar fylgi lögum og 

reglugerðum sem kveða á um tengsl markmiða leikskólans við innra mat. 

Innra mats skýrslur á heimasíðum sextán leikskóla, sem nota starfsaðferðir 
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Reggio Emilia og Hjallastefnunnar, liggja til grundvallar. Með því að greina 

innihald skýrslnanna á heimasíðum og bera þær saman er hægt að álykta 

um hvernig staðið er að innra mati í viðkomandi leikskólum með sérstöku 

tilliti til markmiðsmiðaðrar nálgunar og opinbers aðgengis. Til þess að fá 

heildstæðari mynd af innra mati í nokkrum þessara leikskóla eru að auki 

tekin viðtöl við sex leikskólastjóra, þrjá sem fylgja hvorri starfsaðferð, 

Hjallastefnunni annars vegar og Reggio Emilia hins vegar.  

6.1.1 Innihaldsgreining  

Innihaldsgreining er megindleg rannsóknaraðferð sem notuð er meðal 

annars við að greina texta og myndir og gera samanburð. Aðferðin er 

áreiðanleg og þar af leiðandi mikið notuð í rannsóknum. Lögð er áhersla á 

mikilvægi þess að safna gögnum kerfisbundið til að gæta þess að fá þær 

upplýsingar sem leitað er eftir (Krippendorff, 2013). Eftir að gögnin hafa 

verið greind er hægt að skoða gögnin bæði með eigindlegri og megindlegri 

aðferð en aðferðin er skilgreind sem megindleg aðferð (Stokes, 2013). 

Innihaldsgreining gefur góðar upplýsingar um gæði út frá texta en er ekki 

vel til þess fallin að greina frá því hvað liggur að baki greiningunni (McQuail, 

2005). Þess vegna verða tekin viðtöl við leikskólakennara í framhaldi af 

greiningunni. 

 

6.1.2 Hálf-opin viðtöl 

Tekin voru sex hálf-opin viðtöl við leikskólastjóra eftir að 

innihaldsgreiningunni var lokið. Viðtalsaðferðin er eigindleg og er hún mikið 

notuð í rannsóknum. Aðferðin miðar að því að rannsakandinn öðlist skilning 

á ákveðnu fyrirbæri (Flick, 2002). Hálf-opin viðtöl henta vel sem 

gagnasöfnunaraðferð þegar leitað er meðal annars eftir reynslu og upplifun 

þátttakenda. Rannsakandi notaði viðtalsramma (viðauki F) en með honum 

er ætlað að tryggja að rannsakandinn fái svör við rannsóknarspurningunum 

(Silverman, 2013). Viðtalsramminn inniheldur spurningar sem leita svara við 

rannsóknarspurningunum en um leið er ramminn opinn fyrir dýpri 

umfjöllun og lýsingum á upplifun þátttakenda af þáttum innan 

viðtalsrammans (Kvale, 1996). 
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6.2 Úrtak  

Við val á leikskólum til þátttöku í rannsókninni var notað tilgangsúrtak þar 

sem leikskólar og viðmælendur voru valdir út frá markmiðum og tilgangi 

rannsóknarinnar (Silverman, 2013). Innra mats skýrslur til greiningar voru 

valdar út frá starfsaðferð leikskólans en í rannsókninni er gerð grein fyrir 

starfsaðferðum Reggio Emilia og Hjallastefnunnar. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða markmiðsmiðað mat í innra mats skýrslum 

leikskóla og opinbert aðgengi að niðurstöðum.  

Við val á viðmælendum í rannsóknina var óskað eftir þátttöku 

leikskólastjóra með tölvupósti. Tölvupósturinn var sendur á sextán 

leikskólastjóra, þeirra leikskóla sem innra mats skýrslur höfðu verið greindar 

út frá gæðaviðmiðum (viðauki A). Óskað var eftir þátttöku leikskólastjóra og 

voru  valdir þrír leikskólastjórar í Hjallastefnunni og þrír leikskólastjórar í 

starfsaðferð Reggio Emilia. 

6.3 Úrvinnsla gagna 

Í kaflanum verður greint frá úrvinnslu gagna, fyrst innihaldsgreiningunni og 

síðan viðtölunum. 

6.3.1 Innihaldsgreining 

Í rannsókinni var gögnum safnað kerfisbundið þar sem rannsakandi notaði 

gæðastaðla um innra mat sem voru staðfærðir og þýddir á Íslandi af Björk 

Ólafsdóttur matsfræðingi (2014) (viðaukar C, D og E). Sextán innra mats 

skýrslur voru greindar út frá viðmiðunum staðlanna, átta frá heimasíðum 

leikskóla Hjallastefnunnar og átta frá heimasíðum leikskóla Reggio Emilia. 

Viðmiðin ná til sex þátta innra mats og fyrir hvern þátt eru skilgreind 

fimm stig, frá því að engin framkvæmd sé til staðar í það að verklag sé til 

fyrirmyndar.  

Viðmiðin eru góð til að greina markmiðsmiðað innra mat og opinbert 

aðgengi að upplýsingum. Viðmiðin koma inn á þá þætti sem falla undir 

markmið rannsóknarinnar og taka mið af þeim kröfum til innra mats sem 

settar eru fram í Aðalnámskrá leikskóla (2011) og lögum um leikskóla (nr. 

90/2008). Til þess að afmarka rannsóknina út frá markmiði hennar þá voru 

gögnin greind út frá þremur þáttum af sex í innra mati (viðaukar C, D og E):  

1. Gæði framkvæmdar – markmiðsmiðað innra mat sem er 

samofið daglegu skólastarfi. 

2. Matsferli – matsaðferðir og ígrundun – kerfisbundið innra 

mat sem byggir á traustum og fjölbreyttum upplýsingum. 
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3.   gengi  ppl singa    innra matið er opinbert.  

Hver þáttur er metinn á fimm punkta kvarða (Björk Ólafsdóttir, 2014): 

Stig 1: Engin framkvæmd innra mats til staðar. 

Stig 2: Þróun verklags í innra mati er komin stutt á veg og 

ófullnægjandi. 

Stig 3: Grunnkröfum um verklag í innra mati er mætt. 

Stig 4: Verklag í innra mati er vel þróað og staða þess góð. 

Stig 5: Verklag í innra mati er til fyrirmyndar og samofið daglegu 

skólastarfi. 

Hver og ein innra mats skýrsla er metin út frá viðmiðunum hér að framan, 

hakað er í það stig í töflunni sem á við hvern þátt. Niðurstöðurnar eru taldar 

saman og settar fram í súluriti. 

 

 

6.3.2 Viðtal 

 i t lin f r  fra    lei s  l n   og t     a  fr       60 mínútur. Tekin voru 

viðtöl við þrjá leikskólastjóra úr hvorri starfsaðferð fyrir sig, Hjallastefnunni 

og Reggio Emilia. Markmiðið var að fá dýpri upplýsingar um markmiðsmiðað 

innra mat og opinbert aðgengi að innra mati eftir að gögnin voru greind. 

Viðtölin voru tekin upp og afrituð í tölvu og greind eftir þemagreiningu út 

frá gátlista sem notaður var við innihaldsgreininguna. Silverman (2013) segir 

að rannsakandinn finni þau lykilorð sem er ákjósanlegast fyrir rannsóknar-

efnið og lykli gögnin eftir þeim. Líkt og í innihaldsgreiningunni voru notuð 

sömu viðmið við þemagreiningu viðtalanna enda talin góð til að svara 

markmiðum rannsóknarinnar. 

1. Gæði framkvæmdar – markmiðsmiðað innra mat sem er 

samofið daglegu skólastarfi. 

2. Matsferli – matsaðferðir og ígrundun – kerfisbundið innra 

mat sem byggir á traustum og fjölbreyttum upplýsingum. 

3. Aðgengi upplýsinga   innra matið er opinbert. 
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6.3.2.1 Viðmælendur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hér að framan má sjá samantekt á niðurstöðum þeirra leikskóla þar sem 

leikskólastjórar tóku þátt í rannsókninni. Hér að aftan er tafla sem sýnir 

menntunarstig viðmælenda og stjórnunarreynslu þeirra. 

Tafla 5. Yfirlit yfir bakgrunn viðmælenda 

Nafn viðmælenda og 
leikskóli 

Menntun viðmælenda Stjórnunar-reynsla 
viðmælenda 

Svava í Örk Leikskólakennari -1999 
M.Ed í nám og kennsla ungra  
barna – 2007 

9 ár 

Guðrún í Haga 

 

Leikskólakennari -1992 

M.Ed í stjórnun – 2014 

11 ár 

Margrét 
í Tunglinu 

Leikskólakennari-1999 
M.Ed í stjórnun  - 2013 

11 ár 

Hanna í Ási Leikskólakennari 1997 10 ár 

Dagný í Holti Leikskólakennari 1993 

Diploma í stjórnun 2010 

9 ár 

Arndís  

í Kjarnaskógi 

Grunnskólakennari  1996 

Diplóma í stórnun 2006 

10 ár 

 

Mynd 1: Viðmælendur í rannsókninni og niðurstöður þeirra 
leikskóla í innihaldsgreiningunni 
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6.4 Siðfræðileg álitamál 

Að rýna í opinber gögn eins og innra mats skýrslur leikskóla, sem birtar eru á 

heimasíðum, er öllum frjálst og ekki þarf að fá sérstakt leyfi fyrir því. 

Viðmælendur í rannsókninni samþykktu með undirskrift sinni þátttöku í 

rannsókn á markmiðsmiðuðu innra mati í leikskóla (viðauki B). Öll gögn voru 

meðhöndluð sem trúnaðarmál og nöfnum viðmælenda og skóla var breytt 

til að gæta fyllsta trúnaðar (Silverman, 2013). Viðmælendum var kynnt 

umfang verkefnisins og gert ljóst að þeir gætu sleppt því að svara einstökum 

spurningum og dregið sig út úr rannsókninni hvenær sem væri. Ekki voru 

erfið álitamál í rannsókninni, þátttakendur voru sjálfráða og tóku sjálfviljugir 

þátt í verkefninu. 

6.5 Réttmæti 

Silverman (2013) fjallar um réttmæti, mikilvægi þess að rannsakandi sé 

meðvitaður um ályktun sína út frá gögnunum án þess að láta sínar eigin 

skoðanir og reynslu hafa áhrif á túlkun og niðurstöður rannsóknarinnar. 

Reynt var að láta ekki eigin skoðanir og viðhorf rannsakanda koma fram við 

úrvinnslu gagnanna til að tryggja réttmæti og áreiðanleika í rannsókninni. 

Þó að ég sem rannsakandi hafi reynslu af að vinna með starfshætti Reggio 

Emilia tel ég það ekki hafa haft áhrif á rannsóknina þar sem ekki er lagt mat 

á gildi hvorrar starfsaðferðar fyrir sig heldur er markmiðsmiðað mat í innra 

mati í leikskólum skoðað, svo og opinber birting á niðurstöðum innra mats.  

 

6.6 Fyrirliggjandi gögn 

Ásamt fyrrgreindum viðmiðum fyrir innra mat er stuðst við fyrirliggjandi 

gögn, Aðalnámskrá leikskóla (2011) og lög um leikskóla (nr. 90/2008). 

Samkvæmt aðalnámskrá (2011) á hver leikskóli að gera starfsáætlun þar 

sem fjallað er um árlega starfsemi leikskólans, birt skóladagatal og ýmsar 

aðrar hagnýtar upplýsingar um skólahald hvers skóla eins og innra mat og 

umbótaáætlun. Samkvæmt lögum um leikskóla (nr. 90/2008) skulu 

leikskólar birta innra mats skýrslur opinberlega.   



 

63 

7 Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Þær eru 

settar fram í þremur köflum sem vísa til viðmiða um innra mat sem notuð 

voru við greininguna. 

1. Gæði framkvæmdar – markmiðsmiðað innra mat sem er 

samofið daglegu skólastarfi. 

2. Matsferli – matsaðferðir og ígrundun – kerfisbundið innra 

mat sem byggir á traustum og fjölbreyttum upplýsingum. 

3. Aðgengi upplýsinga    innra matið er opinbert. 

Í rannsókninni voru leikskólunum gefin ný nöfn til þess að gæta trúnaðar við 

þá. Nöfn leikskólastjóranna, sem tóku þátt í rannsókninni, eru búin til svo 

gætt sé að fullum trúnaði við viðmælendur.  

Leikskólar Reggio Emilia fengu nöfnin Örk, Hólmur, Kot, Hagi, Bjarg, Sól, 

Tún og Tungl. Leikskólastjórar, sem tóku þátt í rannsókninni, fengu nöfnin 

Svava í leikskólanum Örkinni, Guðrún í leikskólanum Haga og Margrét í 

leikskólanum Tunglinu.  

Leikskólar í Hjallastefnunni fengu nöfnin Lind, Holt, Máni, Stjarna, 

Kjarnaskógur, Sólheimar, Vík og Ás. Leikskólastjórarnir, sem tóku þátt í 

rannsókninni, fengu nöfnin Arndís í leikskólanum Kjarnaskógi, Dagný í 

leikskólanum Holti og Hanna í leikskólanum Ási. 

 

7.1 Gæði framkvæmdar – markmiðsmiðað innra mat sem er 
samofið daglegu skólastarfi 

Innra mats skýrslur skóla með annars vegar starfsaðferðum Reggio Emilia og 

hins vegar Hjallastefnunnar voru greindar út frá gæðum framkvæmdar. Við 

mat á stiginu er stuðst við stigin fimm (Björk Ólafsdóttir, e.d.) (viðauki C): 

 Stig 1: Engin framkvæmd innra mats til staðar. 

 

Stig 2: Þróun verklags í innra mati er komin stutt á veg og er 

ófullnægjandi.  

Lítið innra mat er til staðar og skólaþróun byggir takmarkað á innra 

mati. Framkvæmd matsins er handahófskennd og viðfangsefnið 

hefur lítið gildi fyrir skólann í heild sinni. Matið byggir að mestu á 

ytri könnunum. 
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Stig 3: Grunnkröfum um verklag í innra mati er mætt.  

Innra mat er framkvæmt en matið tengist ekki með skýrum hætti 

markmiðum eða stefnu skólans sem birtist í skólanámskrá; því ekki 

skiljanlegt fyrir utanaðkomandi aðila. 

 

Stig 4: Verklag í innra mati er vel þróað og staða þess góð. 

Innra mat er framkvæmt. Matsþættir eru valdir með markvissum 

hætti, eiga rætur að rekja til markmiða skólans, stefnu hans og 

viðfangsefna og val þeirra er skiljanlegt hagsmunaaðilum og 

utanaðkomandi. Viðfangsefni innra mats stuðlar að því að vinna 

markvisst að þeim markmiðum sem skólinn hefur sett sér í 

skólanámskrá. 

 

Stig 5: Verklag í innra mati er til fyrirmyndar og samofið daglegu 

skólastarfi. 

Reglulega er gagna aflað í tengslum við innra mat skólans. Val á 

viðfangsefnum innra mats er kerfisbundið og augljóst 

hagsmunaaðilum og utanaðkomandi. 
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7.1.1 Gæði framkvæmdar – Reggio Emilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á Mynd 2 má sjá fjölda leikskóla á lóðrétta ásnum og kvarða sem notaðir 

eru við greiningu á innra mat á lárétta ásnum. Þróun verklags í innra mati er 

komin stutt á veg og er ófullnægjandi í 4 leikskólum af þeim 8 skólum sem 

nota starfsaðferð Reggio Emilia og voru skoðaðir í þessari rannsókn. Hér að 

aftan verður þetta skýrt nánar fyrir hvern skóla fyrir sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd 2: Gæði framkvæmdar í leikskólum sem nota starfsaðferð 
Reggio Emilia 

Mynd 3: Gæði framkvæmdar innra mats, niðurstöður fyrir hvern 
leikskóla í Reggio Emilia 
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Á Mynd 3 má sjá niðurstöðu hvers leikskóla fyrir sig og á hvaða stigi hann 

greinist í viðmiðum um gæði í innra mati. Í leikskólunum Koti, Haga, Bjargi 

og Tunglinu er lítið innra mat til staðar og skólaþróun byggir takmarkað á 

innra mati. Leikskólarnir Hólmur og Tún eru á stigi 3 sem þýðir að innra mat 

er framkvæmt (t.d. kannanir, viðtöl og greining gagna). Val matsþátta 

tengist ekki með skýrum hætti markmiðum og/eða stefnu skólans og er því 

erfitt fyrir utanaðkomandi að átta sig á hvað ræður vali þeirra. 

Grunnkröfum í innra mati er mætt. Leikskólarnir Örk og Sól eru á stigi 4 sem 

þýðir að innra mat er framkvæmt. Matsþættir eru valdir með markvissum 

hætti, þ.e. eiga rætur í markmiðum skólans, stefnu hans og viðfangsefnum. 

Valið er skýrt fyrir hagsmunaaðilum. Viðfangsefni innra mats stuðlar að því 

að vinna markvisst að þeim markmiðum sem skólinn hefur sett sér í 

skólanámskrá. Verklag í innra mati er vel þróað og staða þess er góð. 

7.1.2 Viðtöl um gæði framkvæmdar við þrjá leikskólastjóra sem 
nota starfsaðferð Reggio Emilia 

Rætt var við skólastjórana í þeim leikskólum sem nota starfsaðferð Reggio 

Emilia, Margréti í leikskólanum Tungli, Svövu í leikskólanum Örk og Guðrúnu 

í leikskólanum Haga. Margrét í Tungli sagði að hún leiti leiða til að hafa 

matið sem fjölbreyttast og að hún gæti þess að sjónarmið sem flestra komi 

fram. Hún telur að endurmatið sé „út um allt“ og hún sé ávallt með innra 

matið í huga. Henni er það mikið í mun að foreldrar komi að matinu, 

starfsfólkið einna mest og hún er að leita leiða til að ná til barnanna. 

Margrét sagði að í hennar skóla sé reynt að meta út frá skólanámskrá og 

áherslum skólans, sérstaklega nú þar sem búið er að gera nýja námskrá út 

frá Aðalnámskrá leikskóla 2011. Margrét nefndi dæmi sem lýtur að 

sjálfbærni. Hún sagði frá því að það hefði komið fram í endurmati skólans 

að ekki væri til nóg af leikefni. Þá benti hún á markmið sjálfbærninnar í 

skólanámskránni, að nýta hluti, sem til falla, frekar en kaupa alltaf eitthvað 

nýtt. 

Svava í Örk sagði að hún sem leikskólastjóri beri fulla ábyrgð á að innra 

mat sé framkvæmt. Framkvæmdin sjálf er á herðum deildarstjóra en þeir sjá 

um að starfsfólkið á deildinni svari þeim spurningum sem lagðar eru fyrir. 

Deildarstjórar eru ábyrgir fyrir sinni deild. Svava telur innra mat hafa mikla 

þýðingu fyrir skólann einkum vegna þess að hún getur ekki alltaf verið til 

staðar á deildum til að fylgjast með starfinu. Með innra mati fær hún 

nauðsynlegar upplýsingar sem stjórnandi. Hún sagði innra mat vera gott 

tæki til að fylgjast með því að skólinn vinni það starf sem hann segist gera. 
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Annað sem Svava nefndi sem mikilvægi innra mats er lykillinn að 

skólaþróun. 

... til þess að maður geti svona haldið áfram og haldið áfram að 

þróa sig, þá verður maður að hafa innra mat. 

Svava sagði að hún hefði alltaf notað innra mat í starfi sínu og kom með 

dæmi þar sem metin eru markmið skólans. Meðal áherslna leikskólans eru 

uppeldisfræðilegar skráningar, skráningar á ferli og námsferli barnsins. 

Skráningarnar hafa verið skoðaðar á skráningafundum. 

Höfum alltaf metið starfið, það er alltaf metið, við erum líka 

mikið með skráningar og skráum starfið, bæði starfið og 

skráningar um ferli, svona ferli náms fyrir barnið, við höfum þá 

tekið svona skráningafundi og skoðað.  

Svava sagði að starfsmenn hefðu unnið að þróun lýðræðis í innra mati 

síðustu tvö til þrjú ár með því að spyrja börnin markvisst um starfið. Með 

árunum gengur sú vinna betur og betur. 

Guðrún leikskólastjóri í Haga var þeirrar skoðunar að innra mat hafi 

mikla þýðingu fyrir leikskólastarfið, mikilvægt sé að sjá hvað gert er vel og 

hvar má gera umbætur. Guðrún ber ábyrgð á matinu ásamt 

aðstoðarleikskólastjóra. Niðurstöðum er skilað til leikskólaskrifstofu annað 

hvert ár og birtar á hverju ári í starfsáætlun. Á móti ECERS-kvarðanum, sem 

er notaður annað hvert ár, er unnið starfsmannamat hitt árið. Þá felst innra 

matið í að skoða starfsmannahaldið, samstarf við stjórnendur, líðan barna 

og upplýsingaflæði svo eitthvað sé nefnt. 

Þá erum við bara að skoða okkur sjálf. Hvernig líður 

börnunum? Er ég með frumkvæði? Hvernig samstarf er við 

stjórnendur og hvernig er upplýsingaflæði og það?  

Sveitarfélagið, sem Guðrún vinnur hjá, gefur fyrirmæli til leikskólanna um 

að nota ECERS-kvarðann annað hvert ár. Hún er ánægð með kvarðann og 

sagði hann koma inn á alla þætti leikskólastarfsins og henta vel í leikskóla 

sem notar starfsaðferð Reggio Emilia. Í honum er til dæmis hlutverk 

kennarans metið, efniviður leikskólans og aðgengi að efniviðnum. Ef þessir 

þættir koma ekki vel út þá þarf að fara í umbætur á þáttunum. 
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Út frá Reggio, já. Bara eins og með efniviðinn. Er nóg af 

skapandi efnivið? Og er nóg af málningu? Og er þetta 

aðgengilegt fyrir börnin? Og við erum með heilt herbergi sem í 

er bara skapandi efniviður. En er hann nógu aðgengilegur fyrir 

börnin? Nei. Þá þurfum við að taka úr honum og setja fram, 

fyrir börnin. Þetta erum við alltaf að meta á hverju einasta ári, 

að gera þetta betur. 

Við mat á skráningum, sem er einn af mikilvægum þáttum í starfsaðferð 

Reggio Emilia, þá sagði Guðrún þau vera búin að vera slök í skráningu en 

þau stefna á að meta þann þátt starfsins. 

Gæði framkvæmdar í innra mati í leikskólum Reggio Emilia er komin 

mislangt á veg samkvæmt innihaldsgreiningunni. Helmingurinn af skýrslum 

leikskóla eru ófullnægjandi, sem þýðir að þróun verklags í innra mati er 

komin stutt á veg. Í samtölum við leikskólastjóra kemur fram að þeir telja 

sig meta stefnuna og markmið skólans í innra mati en ekki er samhljómur 

við greiningu á innra mats skýrslum. Leikskólastjórar eru sammála um að 

innra mat sé mikilvægt til að auka gæði starfsins og skólaþróun.   

 

 

 

7.1.3 Gæði framkvæmdar í Hjallastefnunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 4: Gæði framkvæmdar í leikskólum sem 

nota starfsaðferð Hjallastefnunnar 
Mynd 4: Gæði framkvæmdar í leikskólum sem 

notað starfsaðferð Hjallastefnunnar 
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Á Mynd 4 má sjá fjölda leikskóla á lóðrétta ásnum og kvarða sem notaðir 

eru við greiningu á innra mat á lárétta ásnum. Eins og sést á Mynd 4, sem 

sýnir greiningu á innra mats skýrslum í leikskólum sem nota starfsaðferð 

Hjallastefnunnar, eru allir leikskólarnir á stigi 3 sem þýðir að grunnkröfum 

um verklag í innra mati er mætt. Innra mat er framkvæmt. Í skýrslunum 

kemur ekki fram hvernig þeir matsþættir, sem valdir voru, tengjast með 

skýrum hætti markmiðum skólans. Erfitt er fyrir utanaðkomandi að átta sig 

á hvernig unnið er með þær upplýsingar sem safnað er. Hér að aftan má sjá 

hverig niðurstaðan birtist fyrir hvern leikskóla fyrir sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.4 Viðtöl um gæði framkvæmdar við þrjá leikskólastjóra sem 
nota starfsaðferð Hjallastefnunnar 

Rætt var við leikskólastjórana Arndísi í leikskólanum Kjarnaskógi, Hönnu í 

leikskólanum Ási og Dagnýju í leikskólanum Holti. 

Í viðtölum við þrjá leikskólastjóra kom fram að matsþættir eru valdir 

með markvissum hætti og eiga rætur í markmiðum skólans, stefnu hans og 

viðfangsefnum Viðfangsefni innra mats stuðlar markvisst að þeim 

markmiðum sem skólinn hefur sett sér. Reglulega er gagna aflað í tengslum 

við innra mat skólans og er val á viðfangsefnum kerfisbundið og mikil 

áhersla hefur verið á innra mat í Hjallastefnuleikskólunum frá opnun þeirra. 

Mynd 5: Gæði framkvæmdar í hverjum leikskóla í Hjallastefnunni 
Mynd 5: Gæði framkvæmdar innra mats, niðurstöður fyrir hvern 

leikskóla í  Hjallastefnunni 
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Arndís í Kjarnaskógi og Hanna í Ási lögðu áherslu á að innra mat sé hluti 

af Hjallastefnunni. Arndís sagði það vera samofið daglegu starfi skólans. Hún 

sagði að í Hjallastefnunni sé alltaf metið út frá skólanámskrá Hjalla-

stefnunnar sem byggir á Aðalnámskrá leikskóla 2011. Matið er samofið 

daglegu starfi og leikskólastjórinn ber ábyrgð á matinu. Arndís nefndi dæmi 

um matsþátt á kynjanámskránni en þar er skoðað hvað verið er að gera í 

uppbótarvinnu með drengjum og stúlkum og hvernig blöndun kynjanna fer 

fram. 

Hlutverk kennarans er metið árlega með viðhorfskönnun þar sem báðir 

foreldrar hafa tök á að svara. Eitt af markmiðum viðhorfskannana er að 

meta starfsfólkið og koma kannanirnar einnig inn á marga þætti 

leikskólastarfsins. 

... þetta eru svona þjónustukannanir í rauninni og þær eru mjög 

viðamiklar og, og, og þær gefa okkur, það er allt undir, það er 

skólastarfið, það er starfsfólkið, það er ramminn í kring um 

starfið, þannig að við…, það eru opnar spurningar líka þannig 

að foreldrar geta komið með athugasemdir í leiðinni sem hafa 

nýst okkur mjög vel. 

Arndís nefndi annað dæmi um hvernig unnið er með markmið 

starfsaðferðarinnar, lýðræði, en haldnir eru lýðræðisfundir, þar eru málefni 

skólans rædd og börnin segja sína skoðum eins og til dæmis á matseðli. 

Óskað var eftir því að pizza væri á matseðli og tekin var ákvörðun um að 

elda holla pizzu og leyfa börnunum að vera þátttakendur í því. 

... og svo voru þau látin vita að það verður pítsa á matseðlinum 

næst, og þarna finna þau að, sko, að það að hafa skoðun getur 

skipt máli. 

Dagný sagði að hún sem leikskólastjóri beri ábyrgð í innra mati en hún 

treystir kjarnastjórum fyrir því að halda utan um það. Kjarnastjórar eru 

ábyrgir fyrir skráningum og gátlistum í sínum kjarna. Hún nefnir að í 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 sé kveðið á um að staðið sé að fjölbreyttu mati. 

Dagný sagði starfsfólkið meta gæði leikskólans, framfarir einstaklinga séu 

metnir með gátlistum. Hún sagði frá því að innan dagskipulagsins séu einn 

valtími og tveir hópatímar þar sem lítill hópur barna er með einum kennara. 

Viðfangsefni þessara stunda er skráð á eyðublöð og eru blöðin sýnileg fyrir 

foreldrana í fataklefunum. Mánaðarlega eru skráningar tímanna bornar 

saman við sérstakt matsblað Hjallastefnunnar sem er unnið út frá 
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Aðalnámskrá leikskóla og skoðað hvort farið sé eftir þeim kröfum sem 

aðalnámskrá gerir. 

Eftir hvern mánuð þá teljum við … erum við sem sagt búin að 

búa til matsblað út frá aðalnámskránni og teljum hversu, 

hérna, ... hvernig … eee … við eða sem sagt hverju verkefnin 

tengdust, var það tölvur og tölvulæsi, var það tónlist, var það 

hreyfing, var það samfélagsverkefni, og, hérna, þessir flokkar 

eru teknir upp út aðalnámskránni þannig að … þannig erum við 

að meta hvort við séum að fara eftir ... hvort við séum að 

uppfylla skilyrði aðalnámskrár. 

Dagný talaði um mikilvægi þess að hlúa að umhverfinu í skólanum en þar 

sem markmiðið er að hafa sjaldan myndir eða annað á veggjum þá er einkar 

mikilvægt að sjá til þess að veggir og umhverfi skólans sé snyrtilegt. Það er 

liður í að kenna börnum að sýna umhverfi sínu virðingu. Tvisvar á ári er 

metið hvernig hægt er að gera húsnæðið fallegra og meira aðlaðandi. Dagný 

segir þetta vera gott dæmi um hversu fjölþætt innra mat Hjallastefnunnar 

er. 

Hanna í leikskólanum Ási sagði innra mat vera samþætt Hjallastefnunni 

og er innra mat meðal annars í grunni stefnunnar. í grunni að stefnunni er 

innra mat meðal annars. Í leikskólum Hjallastefnunar hafa allir starfsmenn 

hlutverk sem hópstjórar og þeir eru ábyrgir fyrir matinu enda er skráningin 

á hópatímunum og valtímunum einn af grunnþáttum innra mats í stefnunni. 

Gæði framkvæmdar í innra mati í leikskólum Hjallastefnunnar eru 

samkvæmt innihaldsgreiningunni komin jafn langt á veg í öllum skólunum 

átta. Í samtölum við leikskólastjóra í Hjallastefnunni kom fram að gæði 

framkvæmdar í innra mati eru komin lengra á veg en greina má í skýrslum 

Hjallastefnuskólanna. Samkvæmt viðtölum við leikskólastjórana er innra 

matið markmiðsmiðað og er samofið daglegu skólastarfi í Hjallastefnunni. 

 

7.2 Matsferli – matsaðferðir og ígrundun – kerfisbundið innra 
mat sem byggir á traustum og fjölbreyttum upplýsingum 

Innra mat skóla með annars vegar starfsaðferðum Reggio Emilia og hins 

vegar Hjallastefnunnar var skoðað út frá matsferli. Við mat er stuðst við 

stigin fimm (viðauki D): 

Stig 1: Engin framkvæmd innra mats til staðar. 

 



 

72 

Stig 2: Þróun verklags í innra mati er komin stutt á veg og er 

ófullnægjandi. 

Matsaðferðir, sem notaðar eru í mati skólans eða við einstaka 

matsþátt, eru vanhugsaðar. Ekki er sýnilegt að matið sé 

kerfisbundið og matsáætlun er ekki til staðar. Matsspurningar liggja 

ekki til grundvallar. 

 

Stig 3: Grunnkröfum um verklag í innra mati er mætt. 

Matsáætlun liggur fyrir og matsferlar hafa verið framkvæmdir í 

samræmi við viðurkennd skref í mati. Notuð hafa verið tæki og tól, 

sem þróuð hafa verið af ytri sérfræðingum, án þess að mikil 

gagnrýni liggi að baki því vali. Matsaðferðirnar eru ekki aðlagaðar að 

þörfum skólans og lítill sveigjanleiki er til staðar með tilliti til 

notkunar þeirra. 

 

Stig 4: Verklag í innra mati er vel þróað og staða þess góð. 

Markvisst hafa verið byggðar upp eigindlegar og megindlegar 

gagnaöflunaraðferðir og matstæki sem hafa verið aðlöguð að 

þörfum skólans og prófaðar. Meginreglur skilvirkra og gildra 

matsaðferða eru þekktar og þær virtar. 

 

Stig 5: Verklag í innra mati er til fyrirmyndar og samofið daglegu 

skólastarfi. 

Sama og stig fjögur og að auki endurmetur skólinn reglulega 

matsaðferðir sínar, metur reynsluna af þeim, endurmetur markmið 

og niðurstöður og endurbætir matsferli, aðferðir og tæki. 
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7.2.1 Matsferli í Reggio Emilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á Mynd 6 má sjá fjölda leikskóla á lóðrétta ásnum og kvarða sem notaðir 

eru við greiningu á innra mat á lárétta ásnum. Eins og sést á Mynd 6, sem 

sýnir greiningu á matsferli í leikskólum Reggio Emilia, eru 7 leikskólar af 8, 

sem skoðaðir voru í rannsókninni, á stigi 2 sem þýðir að matsaðferðir eru 

ekki kerfisbundnar og matsáætlun ekki til staðar í innra mati. Hér að aftan 

má sjá niðurstöður hvers leikskóla fyrir sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8: Matsferli í hverjum leikskóla fyrir sig 
Mynd 7: Matsferli í hverjum leikskóla fyrir sig í Reggio Emilia 

Mynd 6: Matsferli í leikskólum sem nota starfsaðferð Reggio 
Emilia 

Mynd 7: Matsferli innra mats, miðurstöður fyrir hvern leikskóla í Reggio 
Emilia 
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Á Mynd 7 má sjá hvernig niðurstöður á greiningu gæða innra mats eru á 

hverjum leikskólafyrir sig. Leikskólarnir Örk, Hólmur, Kot, Hagi, Bjarg, Tún og 

Tungl eru á stigi tvö og er þróun verklags í innra mati er komin stutt á veg og 

er ófullnægjandi. Leikskólinn Sól er á stigi 3 sem þýðir að grunnkröfum um 

mat hefur verið mætt. Þegar grunnkröfum hefur verið mætt þýðir það að 

matsáætlun liggur fyrir. Fyrstu matsferlar skólans hafa verið framkvæmdir í 

samræmi við viðurkennd skref í mati. Notuð eru tæki og tól, sem þróuð hafa 

verið af ytri sérfræðingum, án þess að mikil gagnrýni liggi að baki því vali. 

Matsaðferðirnar eru ekki aðlagaðar að þörfum leikskólans og lítill 

sveigjanleiki er til staðar með tilliti til notkunar þeirra. 

. 

7.2.2 Viðtöl um matsferli við þrjá leikskólastjóra sem nota 
starfsaðferð Reggio Emilia 

Margrét í leikskólanum Tungli, Svava í leikskólanum Örk og Guðrún í 

leikskólanum Haga svöruðu spurningum um matsferlið. Margrét er ekki 

alveg sannfærð um að það sé gott að setja niður matsáætlun fram í tímann. 

Ástæðan fyrir því að hún gerir ekki áætlun er sú að hún vill hafa það opið 

hvað verður metið hverju sinni og geta metið það sem henni finnst að gangi 

ekki vel. 

… en svo vil ég líka hafa það opið að skoða það í ferlinu þegar 

við sjáum að eitthvað er að hiksta, þá sjáum við að … við 

skulum bara taka púlsinn á þessu núna og þá get ég ekkert 

verið að gera áætlunina núna. 

Margrét tók dæmi um útinám sem ekki virki sem skyldi á einni deildinni í 

leikskólanum. Við því verði brugðist með því að ákveða að skoða það saman 

og út frá því yrði gerð áætlun og endurmat. Matsaðferðir, sem Margréti 

finnst gagnast best í mati, eru umræður en hún gat þess að til þess að 

umræðumat nýtist sem best þá þurfi að vera góð skráning á umræðunni. 

 

Í umræðu um matsaðferðir sagðist Svava í leikskólanum Örk aðallega 

nota spurningalista, sem eru búnir til í leikskólanum, eða nota spurningar úr 

Barnið i brennidepli. Þau keyptu ECERS-kvarðann og nota hann að hluta til, 

sérstaklega til að meta rými og búnað, einnig aðra þætti eins og innra 

starfið. Leikskólinn hefur nýlega keypt aðgang að „Survey Monkey“-forritinu 

og er búinn að senda spurningalista einu sinni. Svava ætlar að nýta sér 
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forritið til þess að senda könnun á starfsfólk varðandi líðan í starfi og vinna 

úr niðurstöðum fyrir starfsþróunarsamtölin. 

... þannig að það verður þá hægt að fara ítarlega í ef einhver 

ágreiningur eða einelti kemur upp eða eitthvað svoleiðis, það 

verður þá farið ítarlegar í það í starfsviðtali. 

Varðandi matsaðferðir þá hefur Svava reynt að finna leiðir til að efla lýðræði 

barnanna og fá fram raddir þeirra um starfið. Starfsfólkið hefur unnið að 

þróun aðferðinnar í tvo til þrjú ár. 

Svava sagði að starfsfólkið hefði markvisst verið að efla sig í því að meta 

hugmyndafræði leikskólans síðustu þrjú árin, að meta umhverfi deildanna, 

skráningar og efniviðinn. Hún segist leggja mikið upp úr því að kanna viðhorf 

starfsfólks til námsins, barnanna og til skólans. 

Svava nefndi dæmi um innra mat sem þau framkvæmdu og notuðu 

ECERS-kvarðann. Þau mátu hvernig tekið er á móti börnum og þau kvödd í 

lok dags. Starfsfólk tók þátt í þessu mati. Svava sagðist gera tímaáætlun 

varðandi matið, ákveða tímasetningu á því sem á að meta hverju sinni.  

Guðrún sagði ECERS-kvarðann hefa verið notaðan til innra mats í 

sveitarfélaginu síðan árið 2000. Hún sagði að rætt hefði verið um að 

endurskoða kvarðann. En hún taldi að tækið mældi þá þætti sem komu nýir 

inn í aðalnámskrá 2011 eins og sjálfbærni og vísindi. Guðrún sagði frá 

matsferlinu í ECERS-kvarðanum, mælieiningum og viðmiðum sem kvarðinn 

setur fram og hvernig unnið er með það í starfsmannahópnum. 

 ..... eins og aðbúnaður hérna, eða bara leikefni hérna til 

dæmis. Sandur og vatn og hlutverkaleikir   þá gefur þú 

hlutverkaleiknum stig frá einum og upp í sjö og við höfum verið 

að meta þetta hver og einn og tvisvar höfum við haft þetta 

bara deildaskipt.  

Guðrún taldi að betra sé að hver deild fari yfir matskvarðann og 

niðurstöðurnar séu settar í umbótaáætlun, það sem þarf að bæta. 

Varðandi ECERS-mælikvarðann og viðmiðin þá sagði Guðrún að hún 

sé farin að skilja þetta tæki betur eftir því sem hún noti það meira. Í 

ECERS-kvarðanum er mælikvarðinn frá einum upp í sjö. Hún sagði 

leikskólann aldrei skora hæsta gildi og talaði um að það geti verið 

erfitt og nefndi dæmi um mat á hvíldinni því til stuðnings en þar er 

erfitt að fá hæsta gildi vegna aðstæðna sem leikskólinn býr við. 

Samkvæmt kvarðanum þá þyrfti leikskólinn að hafa notalegt herbergi 
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undir hvíldina til að skora hærra. Önnur ástæða fyrir að leikskólinn 

skorar ekki hæsta gildi er að starfsmenn vilja skora frekar lægra en 

hærra til að gera umbætur. 

Við getum þess vegna verið til dæmis hérna í hvíldinni, það 

getur til dæmis verið ófullnægjandi, við erum til dæmis bara 

með hvíldina í hreyfisalnum. Ef við værum með svona sér kósí 

herbergi þá gætum við kannski skorað 7. Því það er alveg 

miðað við … sko, alveg, stundum erum við á milli 5 og 6 og 

hérna. Þá setjum við á milli 5 og 6. Við setjum frekar minna en 

meira til að laga. Svo reiknum við þetta svona út. 

Guðrún taldi mikilvægt í ferlinu að gera umbótaáætlun sýnilega starfsfólki 

til þess að minna alla starfsmenn á hvað leikskólinn ætlar að gera betur. 

Hún sagði mikilvægt að minna sig og aðra starfsmenn stöðugt á hvað maður 

ætli að gera betur. Hver starfsmaður þurfi að vera meðvitaður.  

Hvað var það sem ég ætlaði að reyna að gera betur? Þetta 

skiptir mjög miklu máli, maður þarf líka alltaf að vera bara í 

þessari sjálfskoðun sjálfur. 

Matsferli í innra mati á leikskólum Reggio Emilia er komið stutt á veg 

samkvæmt innihaldsgreiningunni. Meirihluti skýrslna greinast ófullnægjandi 

sem þýðir að þróun verklags er komin stutt á veg og er ófullnægjandi. Í 

samtölum við leikskólastjóra kemur fram að matsferlið er komið mislangt á 

veg og leikskólastjórar leita leiða við að þróa matsferlið og finna leiðir til að 

nota kerfisbundnar aðferðir sem henta stefnunni og markmiðum skólans. 
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7.2.3 Matsferli í Hjallastefnunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á Mynd 8 má sjá fjölda leikskóla á lóðrétta ásnum og kvarða sem notaðir 

eru við greiningu á innra mat á lárétta ásnum. Eins og sjá má á Mynd 8 um 

greiningu á matsferli í leikskólum, sem nota starfsaðferð Hjallastefnunnar, 

eru 8 leikskólar eða allir leikskólar, sem skoðaðir voru, á stigi 3 sem þýðir að 

grunnkröfum um innra mat er mætt. 

 

 

  

 

 

 

 

Mynd 8: Matsferli í skólum sem nota starfsaðferð 
Hjallastefnunnar 

Mynd 9: Matsferli niðurstöður úr hverjum leikskóla fyrir sig í 
Hjallastefnunni 

Mynd 9: Matsferli innra mats, niðurstöður úr hverjum leikskóla fyrir sig 
í Hjallastefnunni 
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Mynd 9 sýnir að leikskólarnir átta eru á sama stað í ferlinu. Matið er í ferli 

og einstökum skrefum í mati er fylgt. Fjallað er um leiðir sem farnar eru í 

gagnaöflun en ekki er skilgreining á viðmiðum, matsspurningum eða nánari 

útlistun á umbótaáætlun, framkvæmd og niðurstöðum. Notast við tæki sem 

þróuð hafa verið af sérfræðingum og eru nýtt í ytra mati leikskólans, 

foreldrakönnun sem fer fram árlega. Fjallað er um skráningablað og 

talningablað og gátlista fyrir foreldraviðtöl og fleiri matstæki sem notuð eru 

og hafa verið aðlöguð að þörfum skólans. Almenn umfjöllun er um ferlið og 

ekki er fjallað um framkvæmd matsins.  

7.2.4 Viðtöl um matsferli við þrjá leikskólastjóra sem starfa við 
starfsaðferð Hjallastefnunnar 

Viðtöl voru tekin um matsferli við þrjá leikskólastjóra sem nota starfsaðferð 

Hjallastefnunnar. Arndís í Kjarnaskógi, Hanna í Ási og Dagný í Holti voru 

spurðar um matsferlið sem notað er í þeirra leikskólum. Í viðtölum við þær 

kom fram að matið er kerfisbundið og viðurkennd skref í mati eru notuð. 

Foreldrakönnun og starfsmannakönnun fer fram árlega og er matsferlið í 

föstum skorðum. Matsaðferðirnar eru aðlagaðar að þörfum skólans og er 

matsferlið mjög skýrt. Allir starfsmenn taka þátt í innra mati sem byggir á 

traustum og fjölbreyttum upplýsingum. 

Arndís sagði að leiðirnar, sem farnar eru, séu kerfisbundnar og í föstum 

skorðum. Hún lýsti ferli eins skólaárs þar sem starfsfólk er gert meðvitað um 

starfsáætlun og námskrá. Starfsmenn fá í hendurnar matslista fyrir 

foreldraviðtöl sem þeir eiga að hafa stöðugt til hliðsjónar þar sem bæði 

félagslegir þættir og almennur þroski einstaklingsins eru metnir. 

Foreldrakönnun og starfsmannakönnun er gerð á haustmánuðum sem gerir 

leikskólanum kleift að nýta vorönn til að gera umbætur. 

Innra matið er alltaf á haustönn þannig að við getum nýtt 

vorönnina til að fara þá í umbætur. Sum ár höfum við verið 

með foreldrakannanir tvisvar, sum ár einu sinni og þetta er 

auðvitað stórt umfang, við erum komin með góðan handraða 

þannig að við erum svona að stefna í þá átt, hugsa ég, að vera 

með kannanir bara einu sinni á önn nema ef eitthvað kemur 

upp á, þá eigum við alltaf tæki til þess að endurmeta á vorönn 

og skoða hvernig til tókst með umbætur.  

Í viðtali við Arndísi kom fram að eitt af viðmiðum í innra mati 

Hjallastefnuskólanna sé að bera sig saman við þá skóla sem skora hæst í 

Hjallastefnunni. 



 

79 

Við erum, við vitum hvaða skólar eru kannski að skora hæst og 

þá er það orðið alltaf ákveðið viðmið, við viljum ná að vera með 

alla skólana okkar þarna. 

Varðandi þau viðmið, sem eru notuð í starfsaðferð Hjallastefnunnar, sagði 

Dagný að Hjallastefnan hefði ekki skilgreint viðmiðin sérstaklega, viðmiðin 

væru Aðalnámskrá leikskóla. Dagný sagði til dæmis frá litlum hópi barna þar 

sem allir héldust í hendur og tengdust og sögðu: „Velkomin í hópatíma.“ Þá 

var verið að æfa samkennd. Hópurinn vann með leir og þá var sköpun á 

dagskrá. Síðan var sungið og það var málörvun. Þetta var allt skráð. 

Sem dæmi um matsaðferð, sem hefur verið aðlöguð að stefnunni og 

áherslum hennar, sagði Dagný frá því hvernig myndasafnið er metið árlega 

út frá markmiðum í kynjanámskrá Hjallastefnunnar. Myndasafnið er á 

heimasíðu leikskólans og tekur hver kjarni 200 - 300 myndir á mánuði. 

Myndirnar eru skoðaðar mánaðarlega taldar eru hversu margar ljósmyndir 

eru af einstaklingum og hversu margar eru af hóp. 

Af því tilhneiging hjá okkur er að taka hópmyndir af stelpunum 

og einstaklingsmyndir af drengjunum. Og það er bara svona 

„world wide“-tilhneiging, þú sérð það bara, þú gúgglar 

barnaleikföng, það eru alltaf fimm stelpur saman og einn 

súperman. Þannig, þarna, skoðum við, það gerum við líka.  

Dagný nefndi líka hvernig þroski barnanna er metinn út frá verkefnum sem 

þau gera. Börnin gera sex myndir yfir árið sem tengjast lotunum, myndirnar 

eru bornar saman og skoðaðar út frá þroska barnanna. Starfið er metið með 

skráningum í hópatíma og valtíma, á hverjum degi er skráð hvað er gert. 

Sérstakt skráningarblað er fyrir þessa þætti. Talning fer fram á vali barnanna 

um viðfangsefni svo að foreldrar geta séð í hverjum mánuði hvað barn 

þeirra valdi. Hópatímarnir eru metnir út frá námsþáttum, allir 

námsþættirnir eru skráðir. 

Var þetta söngur? Var þetta lýðræði? Og allt þetta samkvæmt 

námskránum og því öllu. Síðan er valið, þar sem börn velja úr: 

föndur, leir, kubba, sulla. Það er alltaf skráð og alltaf gerð 

samantekt á því. Þannig að við hérna ... það liggur voðalega 

ljóst fyrir hjá okkur og í rauninni rosalega mikil skráning hérna í 

gangi. Þannig að við erum að vinna úr miklum gögnum og við 

eigum alveg öll hópablöðin. 
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Hlutverk hópstjóra er að skrá niður sinn hópatíma. Skráð er 

það sem hann gerir í sínum hópatíma. Svo er þetta 

talningablað fyrir hópatíma og reglulega telur hópstjórinn 

saman það sem hann hefur verið að gera. Kemur hann inn á 

alla þessa þætti, uppeldis- og námsþættina, þannig sér hann 

hjá sér, ég er búin að gera þetta og þetta og þetta. Þannig er 

hann með púlsinn á því hvar hann kemur inn á alla þættina 

sem hann á að koma inn á. 

Hanna sagði að þættir stefnunnar séu metnir, kynjaskipt skólastarf og 

kynjablandað skólastarf ásamt skólanámskránni. Hún nefndi dæmi um 

verkefni sem verið er að gera út frá áherslum kynjanámskrárinnar. 

En það sem við erum með sérstakt er kynjanámskráin og hún í 

rauninni felur það í sér að þú ert kannski að mála með hópnum 

þínum og þú ert með drengi og þá ertu að æfa þá í að deila 

blaðinu. Ef þú ert með stúlkur þá er stúlka með eitt blað. En þú 

ert að mála með hópnum þínum og það fer hingað inn (bendir 

á matsblöðin). Þá ertu búin að gera þína uppbótarvinnu í 

Hjallastefnunni og svo ertu búin að gera myndsköpun og 

myndmál. 

Hópstjóri leggur mat á samskiptin og hvernig hópatíminn gekk fyrir sig og 

hvort öllum börnum hafi gengið vel. Hanna telur nauðsynlegt að gætt sé að 

því að leikskólinn sinni öllum námsþáttum samkvæmt námskránni og 

skólanámskrá Hjallastefnunnar. Hún lítur á það sem hvatningu fyrir 

kennarann. 

 Það er mjög nauðsynlegt fyrir okkur að geta verið með púlsinn 

á starfinu okkar og þannig að við getum passað … að við eigum 

að gera allt samkvæmt námskránni, samkvæmt 

Hjallastefnunni, þannig að við séum með alla námsþættina 

inni. Það er bara mjög mikilvægt. Þetta er mjög hvetjandi fyrir 

mann sem kennara.  

Varðandi mat á kynjastefnu Hjallastefnunnar þá segir Hanna að starfsmenn 

séu með kynjagleraugun á nefinu allan daginn. 
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Það er bara alltaf á hverjum degi, þú ert með kynjagleraugun á 

nefinu allan daginn. Þetta er bara gullið í þessu. Fókusinn er á 

samskipti. 

Hanna talar um námskrá Hjallastefnunnar sem er sífellt í endurmati og 

markmið og leiðir stefnunnar eru starfsaðferðir leikskólans. 

 Við erum með námskrá, okkar eigin Hjallastefnunámskrá, og 

svo erum við með námskrána okkar og það eru markmiðin og 

leiðirnar okkar sem við notum.  

Og námskráin okkar er alltaf í endurmati og auðvitað er það 

þannig að við sem erum á gólfinu     við höfum áhrif á mótunina    

af því að það erum við sem erum með púlsinn á því hvað er að 

virka og hvað er ekki að virka, hvað er gott og hvað má fjúka, 

sko. 

Hanna segir að matsferli geti verið ólíkt innan Hjallastefnuskólanna þar sem 

misjafnt er innan hvers skóla hvað þarf að vinna sérstaklega með í innra 

mati.  

Grunnkröfum í matsferli í leikskólum Hjallastefnunnar er mætt 

samkvæmt innihaldsgreiningunni. Viðtöl við leikskólastjóra styðja við 

greininguna og fram kemur að Hjallastefnuskólarnir hafa byggt upp 

gagnaöflunaraðferðir sem hafa verið lagaðar að stefnunni.  

 

7.3 Aðgengi upplýsinga – innra mat er opinbert 

Innra mat skóla með annars vegar starfsaðferðum Reggio Emilia og hins 

vegar Hjallastefnunnar verður skoðað út frá aðgengi upplýsinga. Við mat á 

stiginu er miðað við stigin fimm (viðauki E): 

Stig 1: Engin framkvæmd innra mats er til staðar. 

 

Stig 2: Þróun verklags í innra mati er komin stutt á veg og er 

ófullnægjandi. 

Greinargerð um innra mat er annað hvort ekki birt á heimasíðu eða 

birtar óreglulega. Nýlegar niðurstöður eru ekki aðgengilegar á 

heimasíðu. Sumar niðurstöður eru kynntar fyrir starfsmönnum eða 

hluta starfsmannahópsins en aðrar ekki. 
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Stig 3: Grunnkröfum um verklag í innra mati er mætt. 

Niðurstöður matsins eru kynntar fyrir starfsfólki skólans en ekki fyrir 

öðrum hagsmunaaðilum með formlegum hætti. Greinargerð um 

innra mat er birt á heimasíðu. 

 

Stig 4: Verklag í innra mati er vel þróað og er staða þess góð. 

Niðurstöður eru formlega kynntar fyrir hagsmunaaðilum og 

umbóta- og þróunarstarf einkennist af samvinnu hagsmunaaðila. 

Greinargerð ásamt umbótaáætlun er birt á heimasíðu. 

 

Stig 5: Verklag í innra mati er til fyrirmyndar og samofið daglegu 

skólastarfi. 

Niðurstöður eru formlega kynntar fyrir hagsmunaaðilum og þeir fá 

tækifæri til að taka þátt í samræðum og koma sjónarmiðum sínum á 

framfæri varðandi umbætur og þróunarstarf. Greinargerð um innra 

mat og áætlun um umbætur er lifandi plagg og birt á heimasíðu 

leikskólans. 

7.3.1 Aðgengi upplýsinga í Reggio Emilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á Mynd 10 má sjá fjölda leikskóla á lóðrétta ásnum og kvarða sem notaðir 

eru við greiningu á innra mat á lárétta ásnum. Eins og sést á Mynd 10, sem 

Mynd 10: Aðgengi upplýsinga í 

Mynd 10: Aðgengi upplýsinga í leikskólum sem 
nota starfsaðferð Reggio Emilia 
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sýnir greiningu á aðgengi upplýsinga í starfsaðferð Reggio Emilia, eru 5 

leikskólar af 8 á stigi 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á Mynd 11 má sjá aðgengi upplýsinga í hverjum leikskóla fyrir sig í 

starfsaðferð Reggio Emilia. Leikskólarnir Kot, Hagi, Sól, Tún og Tungl eru á 

stigi 2 sem þýðir að niðurstöður innra mats eru annað hvort ekki kynntar 

sérstaklega eða með ómarkvissum hætti. Greinargerðir um innra mat eru 

annað hvort ekki birtar á heimasíðu eða birtar óreglulega. Nýlegar 

niðurstöður eða skylt efni frá núverandi eða nýliðnu skólaári eru ekki 

algengar á heimasíðu. Þróun verklags í innra mati er komin stutt á veg og er 

ófullnægjandi.  Leikskólinn Bjarg er á stigi 3 sem þýðir að grunnkröfum um 

innra mat er mætt. Leikskólarnir Hólmur og Örk eru á stigi 4  sem þýðir að 

niðurstöður eru formlega kynntar fyrir hagsmunaaðilum og umbóta- og 

þróunarstarf einkennist af samvinnu hagsmunaaðila. Greinargerð um innra 

mat ásamt umbótaáætlun er birt á heimasíðu.  

 

 Mynd 11: Aðgengi upplýsinga innra mat, niðurstöður fyrir hvern leikskóla  
í Reggio Emilia 
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7.3.2 Viðtöl um aðgengi upplýsinga við þrjá leikskólastjóra sem 
nota starfsaðferð Reggio Emilia  

Leikskólastjórarnir Margrét í leikskólanum Tungli, Svava í leikskólanum Örk 

og Guðrún í leikskólanum Haga svöruðu spurningum um aðgengi 

upplýsinga. Margrét sagði að hún fjalli um innra mat í starfsáætlun og finnst 

það nýtast stjórnendum leikskólans vel þar sem það er helst í höndum 

þeirra að gera umbætur á því sem betur má fara. Henni finnst annað 

starfsfók ekki vita alltaf hvað hún á við þegar hún talar um innra mat. Hún 

sem leikskólastjóri getur alltaf vísað í það sem ákveðið er að gera 

samkvæmt starfsáætluninni. 

… þá get ég og eins og ég geri, ég get alltaf vísað í, hér er 

verkefnalisti sem við gerðum okkur fyrir næsta skólaár sem 

byggir á endurmatinu okkar þó að fólkið nái ekki alveg úr hvaða 

endurmati það var … og ég er kannski pínulítið á bremsunni að 

það er að gera áætlun um endurmat. 

Margrét sagði að þau geri matsáætlun ef þau ætla í eitthvað sérstakt 

verkefni. Hún vísaði í lög um leikskóla (2008) og aðalnámskrá (2011) þegar 

hún sagði að samkvæmt þeim eigi skólinn að gera endurmat og gefa út 

sjálfsmatsskýrslu. Margrét sagðist ekki hafa séð þessar skýrslur og þær sem 

hún hefði séð séu hvorki fugl né fiskur nema þegar gerðar eru stórar 

kannanir af sveitarfélögunum. Margrét sagði að hún láti foreldrana vita 

þegar sjálfsmatsskýrslan er komin á heimasíðu leikskólans. 

Foreldrar fá bréf um það að nú sé sjálfsmatsskýrslan komin og 

þeir eru hvattir til að lesa hana, þá er það bæði sett á forsíðu 

leikskólans. Ég veit að það eru ekki margir að skoða hana 

þannig að við höfum sent „email“ og foreldrar þá hvattir til að 

glugga í þessi plögg og koma þá með spurningar,; það kemur 

aldrei neitt úr því samt.  

Margrét kynnir niðurstöður fyrir foreldrum eins og á fundi fyrir nýja 

foreldra og á aðalfundi foreldrafélgsins. Hún sagði að þeim sem mæta 

þangað fari fækkandi. 

Ég er náttúrulega alltaf með fundi fyrir nýja foreldra og þá 

kynni ég þetta, ég hef reynt að kynna á aðalfundi 

foreldrafélagsins. Það er sama sagan, sko, það hefur farið 

fækkandi þar og við erum búin að reyna alla tíma. 
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Margrét kynnir gjarnan niðurstöður úr foreldrakönnun sérstaklega, sem 

sagt setur það ekki inn í innra mats skýrsluna. Kynning á niðurstöðum fyrir 

starfsfólk fer fram á starfsmannafundi eða á skipulagsdegi. Hún sagði það 

einnig fléttast inn í vinnu við skólanámskrá og starfsáætlun. 

 Það er kynnt á starfsmannafundi eða skipulagsdegi, tekið alltaf 

og kynnt niðurstöður, og auðvitað líka ef það eru …, við erum 

náttúrulega að vinna saman skólanámskrána og 

starfsáætlunina, þegar hún er komin og matið frá deildum og 

búið að setja það og hún náttúrulega sendi á allar deildar og 

allir starfsmenn lesa hann og svo erum við líka með kynningu á 

starfsáætluninni, hvað við ætlum að fara að gera næsta ár og 

svona. 

Guðrún í Haga sagði að niðurstöður innra mats séu kynntar fyrir starfsfólki 

leikskólans og umbótaáætlun sé gerð sýnileg á veggjum leikskólans. 

Varðandi aðkomu foreldra í innra mati þá er gerð foreldrakönnun annað 

hvert ár og unnið er með þær niðurstöður. Foreldrar koma ekki að ferli 

innra mats sérstaklega. Guðrún sagði að niðurstöður séu birtar á heimasíðu 

leikskólans. Niðurstöður innra mats eru ekki kynntar foreldrum á annan 

hátt.  

Við erum eiginlega, sko, erum með heimasíðu og „facebook“-

síðu og þetta er allt, gengur eins og smurt. Foreldraráð les yfir 

starfsáætlun og þeir eru bara mjög sterkir þegar á þarf að 

halda. 

Aðgengi upplýsinga á innra mati í leikskólum Reggio Emilia er komið stutt á 

veg samkvæmt innihaldsgreiningunni þar sem upplýsingarnar, sem þar eru, 

lýsa ekki markmiðsmiðuðu, kerfisbundnu innra mati. Ekki er samhljómur 

með því sem kemur fram í viðtölum við leikskólastjóra í starfsaðferð Reggio 

Emilia. Að þeirra mati er aðgengi upplýsinga innra mats gott fyrir starfsfólk 

og foreldra á heimasíðum leikskólanna. 
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7.3.3 Aðgengi upplýsinga í Hjallastefnunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Á Mynd 12 má sjá fjölda leikskóla á lóðrétta ásnum og kvarða sem notaðir 

eru við greiningu á innra mat á lárétta ásnum. Eins og sjá má á Mynd 12 á 

greiningu á aðgengi upplýsinga í starfsaðferð Hjallastefnunnar eru allir 

leikskólarnir 8 á stigi 2 sem þýðir að nýlegar niðurstöður eru ekki 

aðgengilegar á heimasíðu. Þróun verklags í innra mati er komin stutt á veg 

og er ófullnægjandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12: Aðgengi upplýsinga í leikskólum sem nota starfsaðferð 
Hjallastefnunnar 

 Mynd 13: Aðgengi upplýsinga innra mats, niðurstöður fyrir hvern 
leikskóla í Hjallastefnunni 



 

87 

 

Á Mynd 13 má sjá niðurstöður fyrir hvern leikskóla fyrir sig í Hjallastefnunni. 

Á heimasíðum 8 leikskóla Hjallastefnunnar mátti finna starfsáætlanir með 

kynningu á matsaðferðum en niðurstöður innra mats eru ekki birtar þar og 

ekki heldur umbótaáætlun. 

7.3.4 Viðtöl um aðgengi upplýsinga við þrjá leikskólastjóra sem 
nota starfsaðferð Hjallastefnunnar 

Samkvæmt viðtölum við þrjá leikskólastjóra Hjallastefnunnar, Arndísi í 

leikskólanum Kjarnaskógi, Hönnu í leikskólanum Ási og Dagnýju í 

leikskólanum Holti, þá eru foreldrar vel upplýstir um niðurstöður kannana 

og aðrar niðurstöður sem snúa að innra mati skólanna. Innra mats 

skýrslurnar á heimasíðum gefa þó alls ekki rétta mynd af stöðu innra mats á 

heildina litið.  

Arndís sagði að niðurstöður séu kynntar sérstaklega fyrir foreldraráði 

skólans en að flestir Hjallastefnuskólar láti foreldra vita þegar 

niðurstöðurnar eru komnar og skýrslan er tilbúin. Arndís sagði að það sé 

misjafnt hvort Hjallastefnuskólar birti niðurstöður á heimasíðu. Hún sagði 

að umræða sé í gangi þar sem stefnt sé að því að samræma ferli um 

opinbera birtingu innra mats í Hjallastefnunni. Dagný sagði niðurstöður ekki 

skráðar í skýrslu eða greinargerð en hún nefndi að umræða er um opinbera 

birtingu á innra mats skýrslum í Hjallastefnunni og að stefnt sé að því að 

bæta þennan þátt. Þarna er samhjómur við það sem Arndís sagði.  

Sko, það er nefnilega annað sem við höfum kannski ekki verið 

að gera nógu vel af því að við höfum ekki verið að setja nógu 

mikið á vef. 

... Ja , bara klaufaskapur. Við höfum bara ekki ... já. 

Í leikskólanum Holti hjá Dagnýju er starfandi foreldraráð og hún kynnir þeim 

helstu niðurstöður úr matinu. En niðurstöður eru ekki birtar á heimasíðunni 

en foreldraráð fær kynningu. Dagný sagði að Hjallastefnan geti bætt sig í 

þessu en hver skóli skili umbótaáætlun til skrifstofu Hjallastefnunnar. 

Við getum bætt okkur hér og við getum bætt okkur þar. Við 

skilum hérna umbótaáætlun til Hjallastefnunnar, til 

skrifstofunnar. 
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 Ekki mikið, nei, og í sjálfu sér höfum við ekki verið nógu dugleg 

að setja þetta inn á vef þannig að þau hafa ekki mikið aðgengi 

að. En foreldraráðið hefur, þú veist, við kynnum þetta fyrir 

þeim, já. 

Dagný sagði að umræður séu innan Hjallastefnunnar um leiðir að því að 

bæta þennan þátt sem snýr að birtingu niðurstaðna úr innra mat 

leikskólanna. Dagný setti fram tilgátu um ástæðuna fyrir því að þessi þáttur 

er ekki kominn lengra í raun þrátt fyrir að hann hafi verið lögbundinn í sjö 

ár. Hún taldi að kröfurnar um að meta séu jafnvel ógnandi fyrir 

leikskólakennarastéttina og það vanti leiðbeiningar með kröfu um innra 

mat. 

Við erum með margt …, kannski lenska, en hérna … iiiii … ég 

held að leikskólakennarastéttin er ekkert sérstaklega 

skrifstofumiðuð, við sinnum fyrst og fremst því sem hreyfist og 

gerum það vel. Og þessar auknu kröfur eru ógna okkur bara 

örugglega, mörgum. 

Þetta er búið til úti í bæ og okkur er sagt að gera þetta en í 

sjálfu sér koma ekki kannski miklar leiðbeiningar um það, 

kannski, hvernig það skal fara fram. 

Í leikskólanum Ási, þar sem Hanna er leikskólastjóri, eru foreldrarnir vel 

upplýstir. Nýir foreldrar fá góða kynningu á matinu, skráningar úr hópastarfi 

eru aðgengilegar á hverjum degi og þeir fylgjast einnig með valinu. 

Foreldrar fá umbótaáætlun og er lögð mikil áhersla á að foreldrar séu vel 

upplýstir um allt sem fram fer á Ási. 

 Þeir lesa hópablöðin á hverjum degi. Þeir lesa allt sem við 

erum að gera og þeir þekkja námskrána okkar og fylgjast með 

valinu og þeir hafa alveg möguleika á að koma ef það er 

eitthvað sem þeir eru að sjá. Upplýsingaflæði er gott til 

foreldranna. 

 Já allir fá líka úrbótaáætlun, allt saman, það er rosalega mikið 

flæði og upplýsingar. Upplýsingar fara óheftar til foreldra, því 

meiri upplýsingar því betra. Við liggjum ekki á upplýsingum og 

við erum ekki að halda upplýsingum fyrir okkur. Við erum ekki 

að halda upplýsingum fyrir okkur við þurfum þess ekki.  
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Aðgengi upplýsinga um innra mat í leikskólum Hjallastefnunnar er 

ófullnægjandi samkvæmt innihaldsgreiningunni. Í viðtölum við 

leikskólastjóra Hjallastefnunnar kemur fram að foreldrar eru upplýstir um 

niðurstöður innra mats en opinber birting er komin stutt á veg. 

Hjallastefnan vinnur að því að finna leiðir til að bæta aðgengi upplýsinga á 

heimasíðum leikskólanna. 
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8 Umræða og ályktanir 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar og svör við 

rannsóknarspurningunum rædd í ljósi fræðilega hluta verkefnisins. Þrjár 

spurningar liggja til grundvallar: Hvernig birtast heildarmarkmið 

Hjallastefnunnar og Reggio Emilia í starfsáætlun leikskólans um innra mat? 

Að hve miklu leyti byggir innra mat leikskóla á kerfisbundinni 

upplýsingaöflun? Hvernig er opinbert aðgengi að innra mats skýrslum hjá 

leikskólum Reggio Emilia og Hjallastefnunnar? 

Svara var leitað með innihaldsgreiningu á innra mats skýrslum sextán 

leikskóla sem nota starfsaðferðir Hjallastefnunnar og Reggio Emilia. Viðtöl 

voru tekin við sex leikskólastjóra, þrjá úr hvorri starfsaðferð fyrir sig.  

 

8.1 Gæði framkvæmdar innra mats í leikskólum 

Í þessum kafla verður leitað svara við spurningunni: Hvernig birtast 

heildarmarkmið Hjallastefnunnar og Reggio Emilia í starfsáætlun leikskólans 

um innra mat? 

8.1.1 Umræða um gæði framkvæmdar markmiðsmiðaðs innra 
mats í starfsaðferð Reggio Emilia 

Hér verður umræðu um markmiðsmiðað mat í starfsaðferð Reggio Emilia 

gerð skil út frá niðurstöðum rannsóknarinnar og fræðilegum hluta 

verkefnisins. Fram kemur að leikskólastjórar bera ábyrgð á því að innra mat 

sé framkvæmt og eru jákvæðir fyrir matinu en fræðimennirnir Hoy og 

Miskel (2001) benda á mikilvægi þess að stjórnandi hafi jákvætt viðhorf til 

innra mats.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að gæði framkvæmdar innra 

mats í leikskólum Reggio Emilia eru komin stutt á veg samkvæmt 

innihaldsgreiningunni. Aðeins 25% leikskólanna standast kröfu um viðmiðin 

og þar er verklag vel þróað, 25% leikskólanna standast kröfu um gott 

verklag í innra mati og í 50% leikskólanna er framkvæmdin stutt á veg 

komin. Aðeins tveir leikskólar af átta, sem nota starfsaðferð Reggio Emilia, 

meta markmið stefnunnar og gera greinargóð skil á því mati í starfsáætlun. 

Draga má þá ályktun að skerpa þurfi á markmiðum í helmingi skólanna en 

fræðimenn tengja markmiðsmiðað mat við gæði og árangur í leikskólastarfi. 

Þetta á t.d. við um Tyler (1949) en hann segir að forsenda þess að hægt sé 

að nota markmiðsmiðað mat sé að markmið stofnunarinnar séu skýr í 
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námskránni og einföld svo auðvelt sé að skilja þau og meta (Tyler, 1949). 

MacBeath og McGlynn (2012) leggja áherslu á að árangur í skólastarfi 

vinnist fyrst og fremst með skýrum markmiðum og markmiðsmiðuðu mati.  

Í viðtölum við þrjá leikskólastjóra, sem nota starfsaðferð Reggio Emilia, 

kemur fram að þeir eru á ólíkum stað hvar varðar markmiðsmiðað mat. 

Staða þeirra er allt frá því að sjá ekki tilganginn með að meta markvisst og 

kerfisbundið og að því að meta markmið leikskólans markvisst. Allir 

leikskólastjórarnir telja matið mikilvægt fyrir skólaþróun leikskólans. 

Samkvæmt samantekt OECD á mati í nokkrum löndum þá nýta flest lönd 

innan OECD matið í þeim tilgangi að móta stefnu skólans þar sem gerðar 

eru auknar kröfur um árangur og gæði í menntun. Bein tenging innra mats 

er við skólaþróun og er undirstaða þess að skóli nái árangri (Chapman og 

Sammsons, 2013). Rannsóknir benda til að gæði í leikskólum hafi mikið að 

segja fyrir þroska barna til lengri tíma. Í rannsókn um gæði leikskóla og 

þroska barna um ellefu ára aldur kom fram að börn, sem sóttu leikskóla af 

góðum gæðum, mældust með betri félagsfærni og minni 

hegðunarvandamál en önnur börn á sama aldri (Sylva o.fl., 2011). 

Uppeldisfræðilegar skráningar eru ein af aðaláherslum starfsaðferðar 

Reggio Emilia og mikilvægt að meta þær í markmiðsmiðuðu innra mati. Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar eru uppeldisfræðilegar skráningar lítið 

metnar og má tengja þessar niðurstöður við niðurstöður í rannsókn Önnu 

Magneu Hreinsdóttur (2009). Þar kemur fram að þrátt fyrir að skráning 

þjóni mikilvægum tilgangi í stefnunni þá er þeim þætti starfsins mest 

ábótavant. Í rannsókn Picchinos o.fl. (2014) eru uppeldisfræðilegar 

skráningar gagnrýndar fyrir það að horft sé á barnið án samhengis við 

félagslegt umhverfi þess og bent á að nýta skráningarnar til að að meta 

innra starfið. Í Englandi er samtalsaðferðin SST (Sustain Shared Thinking) 

vísbending um gæði í leikskólastarfi. Aðferðina má tengja við starfsaðferð 

Reggio Emilia. Aðferðin er nýtt sem leið til þess að meta nám barna og 

einnig sem aðferð í innra mati leikskólanna (Brodie, 2014). Við mat á námi 

og velferð barna eru skráningar meðal gagna sem aðalnámskrá 2011 bendir 

á að nota og leikskólar geta einnig nýtt þau gögn til að meta markmið í innra 

starfi. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar á mati á lýðræði í starfsaðferð Reggio 

Emilia er þessi þáttur metinn í aðeins einum leikskólanum þrátt fyrir að við 

mótun stefnunnar sé lýðræði meginmarkmið starfsaðferðarinnar. Eitt af 

gæðaviðmiðum í námskrám er að réttindi barna séu virk og virðing sé borin 

fyrir barninu (Samuelsson o.fl., 2006). 
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Hlutverk kennarans í starfsaðferð Reggio Emilia er ekkert metið í innra 

mats skýrslum sem lágu til grundvallar í rannsókninni og erfitt er að tengja 

niðurstöður við rannsóknir hér. Fram kom að ECERS-kvarðinn mæli meðal 

annars hlutverk kennarans. Niðurstöður í rannsókn um gæði og daglegar 

athafnir í leikskóla benda til að kennarar, sem eiga markviss samskipti og 

samtöl við börnin og spyrji börnin spurninga og leiðbeini, séu vísbending um 

gæðastarf (Sylva o.fl., 2007). 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar eru tvö dæmi um mat á umhverfi sem 

þriðja kennarann, annars vegar hvort skapandi efniviður sé aðgengilegur og 

hins vegar hvort endurnýtanlegt leikefni fyrir börnin sé í boði. Fram kom að 

ECERS-kvarði sé góður mælikvarði á starfsaðferðir Reggio Emilia þar sem 

hann mæli helstu þætti starfsaðferðarinnar.  

8.1.2 Markmiðsmiðað innra mat í starfsaðferð Hjallastefnunnar 

Hér verður umræðu um markmiðsmiðað mat í starfsaðferð Reggio Emilia 

gerð skil út frá niðurstöðum rannsóknarinnar og fræðilegum hluta 

verkefnisins. Í Hjallastefnunni eru allir starfsmenn þátttakendur og ábyrgir 

fyrir innra mati. Innra mat í Hjallastefnunni var þróað um leið og stefnan og 

dæmi eru um að við aðrar starfsaðferðir hafi þessi leið verið farin og 

sérstakt matsferli og aðferðir verið hannaðar (Chapman og Sammsons, 

2013).  

Í gæðum framkvæmdar á innra mati í leikskólum Hjallastefnunnar er 

grunnkröfum mætt í 100% tilfella samkvæmt innihaldsgreiningunni. Í 

samtölum við leikskólastjóra kom fram að matið sé reglulegt og samofið 

daglegu starfi. Markmið stefnunnar eru metin eins og farið er fram á í 

Aðalnámskrá leikskóla (2011). Samuelsson o.fl., (2006) undirstrika að 

grunnur að gæðum í leikskóla sé sá að markmið séu skýr og að starfsmenn 

hafi sameiginlegan skilning á þeim. 

Fram kom í niðurstöðum rannsóknarinnar að Hjallastefnan metur 

kynjanámskrá Hjallastefnunnar og uppbótarvinnu kynjanna reglulega og 

kerfisbundið á degi hverjum. Það er gert með skráningum á hópatímum og 

valtímum; einnig er myndasafn leikskólans skoðað út frá markmiðum í 

kynjanámskránni. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja við mikilvægi þess að 

meta þennan þátt; samhljómur er með niðurstöðum úr rannsókn Guðrúnar 

Öldu Harðardóttur og Gyðu Margrétar Pétursdóttur (2014) sem benda til að 

það sé sterk tilhneiging meðal leikskólakennara að flokka börnin í drengja- 

og stúlknahópa, svo og að beina þeim ómeðvitað í ríkjandi kvenlega og 

karllega flokka.  
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Markmið og hlutverk kennarans í Hjallastefnunni eru metin árlega með 

viðhorfskönnun meðal foreldra. Samkvæmt viðtali við Arndísi eru 

kannanirnar viðamiklar þar sem allt er undir og sérstaklega starfsfólkið og 

skólastarfið almennt og er unnið með niðurstöður í umbótaáætlun. Í 

Hjallastefnunni er kennarinn með ramma sem hann vinnur eftir sem lýtur 

að framkomu og jákvæðni með áherslu á reynslu og nám nemandans. En 

samkvæmt samanburði á fimm námskrám OECD kemur fram að kennari, 

sem hefur góða þekkingu á þeirri starfsaðferð sem leikskólinn starfar eftir, 

er vísbending um gæðastarf (Samuelsson o.fl., 2006).  

Í viðtali við Dagnýju kom fram að umhverfi Hjallastefnunnar sé metið í 

innra mati allt að tvisvar á ári. Markmið stefnunnar er að hafa sjaldan 

myndir á veggjum og þá er einkar mikilvægt að veggir og umhverfi skólans 

sé snyrtilegt. Þarna er verið að meta markmið starfsaðferðarinnar. 

Lýðræði í námskrá Hjallastefnunnar er tryggt með valkerfi og hópastarfi 

sem byggir á lýðræði, allir valtímar og hópatímar eru skráðir og metnir í 

innra mati Hjallastefnunnar. Í rannsókninni kemur fram að haldnir eru 

lýðræðisfundir þar sem málefni skólans eru rædd, börnin segja sína skoðun 

og hlustað er á sjónarmið þeirra. Þarna er samhljómur við niðurstöður 

rannsóknar Önnu Magneu Hreinsdóttur (2009) þar sem kemur fram að 

innan hins stífa ramma dagskipulagsins ríki frjálsræði.  

 

8.2 Matsferli – matsaðferðir – kerfisbundið innra mat sem 
byggir á traustum og fjölbreyttum upplýsingum 

Í þessum kafla verður leitað svara við spurningunni: Að hve miklu leyti 

byggir innra mat leikskóla á kerfisbundinni gagnaöflun? 

8.2.1 Matsferli í innra mati í starfsaðferð Reggio Emilia 

Hér verður umræðu um matsferli og matsaðferðir í innra mati í starfsaðferð 

Reggio Emilia gerð skil út frá niðurstöðum rannsóknarinnar og fræðilegum 

hluta verkefnisins. Í skýrslu OECD á samanburði fimm námskráa 

(Samuelsson o.fl., 2006) kemur fram að í Reggio Emilia er sterk afstaða gegn 

mati og talið er að uppeldisfræðilegar skráningar gefi nægar upplýsingar um 

starfið. Þegar starfsaðferð Reggio Emilia á Ítalíu er notuð á Íslandi þarf að 

meta starfið samkvæmt reglugerðum hér á landi og finna viðeigandi 

aðferðir til að meta markmið starfsaðferða Reggio Emilia markvisst og 

kerfisbundið.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar á matsferli í innra mati í Reggio Emilia 

segja að um 87% leikskóla séu komnir stutt á veg í að þróa matsaðferðir í 

innra mati. Í 13% leikskólanna er grunnkröfum mætt og enginn skóli er með 

gott verklag í þessum hluta rannsóknarinnar. Draga má þá ályktun af 

niðurstöðu þessa þáttar að leikskólar í rannsókninni noti ekki matsaðferðir 

kerfisbundið til aukins árangurs í leikskólastarfinu. Í samantekt OECD (2013) 

kemur fram að mat verði ekki leið til árangurs nema matsferlið sé 

heildstætt og markmið og mat sé kerfisbundin heild. Í rannsókn Barkar, 

Ólafs og Steinunnar (2005) var markmiðið að að skoða þætti sem hafa áhrif 

á hvernig skólum gengur að koma innra mati í framkvæmd. Það sem skýrði 

mest muninn á framkvæmd innra mats í skólanum var stjórnun, þekking á 

mati og matsaðferðum og viðhorf stjórnenda og starfsmanna til innra mats. 

Hoy og Miskel (2001) benda á mikilvægi þess að viðhorf stjórnenda til innra 

mats sé jákvætt. 

Í niðurstöðum setur einn leikskóli af átta fram matsáætlun og aðlagar 

matsaðferðirnar að stefnunni að hluta til. Í viðtali kom fram það sjónarmið 

að ekki sé endilega gott að setja fram áætlun um innra mat fram í tímann en 

Curtis og City (2009) undirstrika mikilvægi þess að setja fram rök fyrir 

aðferðum og tilgreina hvernig leiðirnar að markmiðum leiði til árangurs. 

Poister o.fl., (2015) benda á beina tengingu á milli markmiða og 

árangursmælinga og að við markmiðasetningu þurfi að vísa í þann árangur 

sem stofnunin ætlar að ná; einnig að markmiðin séu mælanleg, 

metnaðarfull, raunhæf og tímasett. Tyler (1949) telur einmitt mikilvægt að 

vanda valið á matsaðferðum í markmiðsmiðuðu mati.  

Einn leikskóli þróaði spurningalista út frá starfsaðferðinni og samkvæmt 

Tyler er það hluti af markmiðsmiðuðum aðferðum að þróa eða velja 

aðferðir út frá markmiðum stefnunnar (1949). 

Tveir leikskólar nota staðlaða kvarða; annar notar ECERS-kvarðann 

annað hvert ár og hinn styðst við Barnið í brennidepli. Ýmsir fræðimenn 

hafa fjallað um stöðluð matstæki og meðal þeirra eru MacBeath og 

McGlynn (2002) sem telja mikilvægt að starfsfólk ræði hugtakið viðmið og 

komist að niðurstöðu um hvaða viðmið á að nota og hvernig best sé að 

mæla árangurinn. Ef stofnun tekur inn staðlað matstæki er mikilvæg 

umræða starfsmanna fyrir bí.  

ECERS-kvarðinn er notaður í einum leikskólanum annað hvert ár en 

stuðst er við hann í öðrum. ECERS-kvarðinn var rannsakaður og gagnrýndur 

fyrir að vera ekki byggður á rannsóknum á því sem tækið mælir og hann er 

talinn segja lítið um niðurstöður út frá barninu og kennaranum. Einnig 

kemur fram að til þess að kvarðinn sé marktækur þá sé mikilvægt að nota 
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allan kvarðann (Gordon o.fl., 2013). Niðurstöður rannsóknar á gæðum 

leikskóla og áhrif hans á þroska barna styður þá kenningu að mælingar 

ECERS-kvarðans gefi góðar vísbendingar um gæði leikskólans (Sylva o.fl., 

2011). 

Niðurstöður rannsóknarinnar á matsferli innra mats í Reggio Emilia 

aðferðinni hefur samhljóm við önnur lönd en þjóðir eiga oft erfitt með að 

innleiða matsaðferðir (OECD, 2013). 

8.2.2 Matsferli í innra mati í starfsaðferð Hjallastefnunnar 

Hér verður umræðu um matsferli og matsaðferðir í innra mati í starfsaðferð 

Hjallastefnunnar gerð skil út frá niðurstöðum rannsóknarinnar og 

fræðilegum hluta verkefnisins. 

Niðurstöður rannsóknarinnar á matsferli í innra mati í Hjallastefnunni 

eru þær að 100% leikskóla mæta grunnkröfum samkvæmt 

innihaldsgreiningunni. Enginn skóli er með vel þróað verklag í þessum þætti. 

Hér eru skólarnir komnir vel á veg í matsferlinu og viðtöl við 

leikskólastjórnendur studdu enn frekar við það. Niðurstöðurnar úr 

innihaldsgreiningunni og viðtölum við stjórnendur í Hjallastefnunni benda til 

þess að innra matið byggi á traustum og fjölbreyttum upplýsingum. 

Matsferlið í Hjallastefnunni tengist beint við markmið og áherslur 

starfsaðferðarinnar og Tobin (2005) telur það mikilvægt að gæðastaðlar séu 

tengdir við menningu og endurspegli gildi samfélagsins.  

Í viðtölum við stjórnendur kom fram að þau viðmið, sem notuð eru í 

Hjallastefnunni við mat á innra starfinu, eru í Aðalnámskrá leikskóla (2011), 

kynjanámskrá Hjallastefnunnar og Handbók Hjallastefnunnar. Poister o.fl. 

(2015) færa rök fyrir mikilvægi þessa og telja gott að nota viðmið 

rekstraraðila, námskrá og starfsaðferðir skólans. Til þess að niðurstöðurnar 

nýtist sem best er gott að geta borið þær saman við aðrar niðurstöður eins 

og fyrri árangur og niðurstöður annarra stofnana. Í niðurstöðunum kom 

fram að eitt af viðmiðum í innra mati Hjallastefnunnar er að bera sig saman 

við þá skóla sem skora hæst í Hjallastefnunni. Það er einnig í samræmi við 

það sem MacBeath og McGlynn (2002) mæla með en þeir mælast til þess að 

skólar beri sig saman við aðra skóla með það í huga hvar hægt sé að ná betri 

árangri.  

Í niðurstöðunum kemur fram að matsferli Hjallastefnunnar sé 

kerfisbundið. Það er aðlagað að þörfum starfsaðferðarinnar og hannað út 

frá henni. Viðmið um árangur eru skýr og matsaðferðir byggja á traustum og 

fjölbreyttum gögnum. Matsferlið er einfalt og allir starfsmenn taka þátt í 

matinu, það er hluti af stefnunni. Það er í takt við það sem MacBeath (1999) 
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segir að leið til árangurs sé að upplýsa starfsfólk um innra mat og stuðla að 

því að starfsfólk verði öruggt í matsferlinu því að öflugt innra mat eykur 

gæði skólastarfs. Í rannsókn Sigurlínu og Penelope (2011) á þátttöku 

kennara í innra mati kemur fram að þeir kennarar, sem eru meðvitaðir um 

að unnið sé eftir markmiðum skólans og eru meðvitaðir um stefnuna, eru 

virkastir i matsvinnunni. 

8.3 Aðgengi upplýsinga – innra mat er opinbert 

Hér verður leitast við að svara spurningunni: Hvernig er opinbert aðgengi að 

innra mats skýrslum leikskóla í starfsaðferðum Reggio Emilia og 

Hjallastefnunnar? 

8.3.1 Aðgengi upplýsinga um innra mati í starfsaðferð Reggio 
Emilia 

Hér verður rætt um aðgengi upplýsinga um innra mat í starfsaðferð Reggio 

Emilia út frá niðurstöðum rannsóknarinnar og fræðilegum hluta 

verkefnisins. 

Í niðurstöðum kemur fram að aðgengi upplýsinga um innra mat í 

leikskólum Reggio Emilia sé komið stutt á veg samkvæmt 

innihaldsgreiningunni en 62% leikskóla eru með ófullnægjandi upplýsingar 

um innra mat í skýrslum sínum. Aðeins 13% leikskóla mæta grunnkröfum 

um opinbera birtingu og 25% leikskóla eru með vel þróað verklag í aðgengi 

upplýsinga á heimasíðu leikskólans. Stjórnendur segja að aðgengi 

hagsmunaaðila að niðurstöðum og umbótaáætlun sé gott og að foreldrar og 

starfsmenn séu vel upplýstir. Segja má að það sem fram kemur í skýrslunum 

gefi ekki skýrar og greinargóðar upplýsingar um innra matið, matsferlið eða 

umbótaáætlun eins og ætlast er til enda er þarna samhljómur við 

niðurstöðu rannsóknarinar um matsferlið. MacBeath og MvGlynn (2002) 

benda einmitt á mikilvægi þess að ræða viðmiðin við hagsmunaaðila, setja 

fram skýr og mælanleg markmið ásamt umbótaáætlun þar sem kemur fram 

hvernig á að bæta árangur og setja fram áætlun um árangursmat. Í 

markmiðsmiðuðum aðferðum Tylers (1949) er áhersla á að setja fram 

niðurstöður þar sem koma fram styrkleikar og veikleikar hvers markmiðs. 

8.3.2 Aðgengi upplýsinga um innra mat í starfsaðferð 
Hjallastefnunnar 

Hér verður umræðu um matsferli og matsaðferðir í innra mati í starfsaðferð 

Hjallastefnunnar gerð skil út frá niðurstöðum rannsóknarinnar og 

fræðilegum hluta verkefnisins.  



 

97 

Í niðurstöðunum kemur fram að aðgengi upplýsinga um innra mat í 

leikskólum Hjallastefnunnar er í 100% tilfella ófullnægjandi samkvæmt 

innihaldsgreiningunni. Í viðtölum komu fram þær upplýsingar að matið sé 

opinbert innan stefnunnar bæði fyrir starfsmenn og foreldra og aðra 

leikskóla Hjallastefnunnar en ekki fyrir utanaðkomandi aðila.  

Miller og Solar (2010) leggja áherslu á að markmið námskrár sé að vinna 

að markmiðum stofnunarinnar ásamt því að þjóna hagsmunaaðilum og ytri 

reglugerðum. Auknar kröfur eru um opinbera birtingu innra mats í öðrum 

löndum eins og hér á Íslandi. Krafa er um að birta upplýsingar um mat, 

stjórnun og starfshætti og markmiðið er að gera upplýsingarnar sýnilegar 

hagsmunaaðilum og samfélaginu í heild (OECD, 2013).  

Í niðurstöðunum kemur fram að Hjallastefnan ber niðurstöður innra 

matsins saman við aðra Hjallastefnuleikskóla og leita stjórnendur leiða til að 

birta niðurstöður opinberlega á heimasíðum. Það myndi gefa kost á að aðrir 

leikskólar og aðrar starfsaðferðir geti mátað sig við innra mat 

Hjallastefnunnar og það gæti haft áhrif á samræður á milli leikskóla og 

stefnumótandi aðila en opinbert aðgengi að innra mats skýrslum gefur 

einnig upplýsingar til rekstraraðila og þeirra sem móta menntastefnuna. 

Poister o.fl. (2015) benda á að gott sé að geta borið niðurstöðurnar saman á 

milli stofnana. MacBeath og McGlynn (2002) benda einmitt á að mikilvægt 

sé að innra mat sé gert opinbert til að gera skólum kleift að bera saman 

niðurstöður sín á milli. 

 

8.3.3 Takmarkanir rannsóknarinnar  

Um niðurstöður rannsóknarinnar er ekki hægt að alhæfa varðandi aðrar 

stofnanir eða staðhætti vegna þess að um er að ræða eigindleg og 

megindleg gögn. Sömuleiðis er ekki hægt að fullyrða að úrtakið sé það besta 

sem mögulegt er þótt reynt hafi verið að gæta jafnræðis við val á 

leikskólum. Rannsóknin er lítil í sniðum og ekki er hægt að alhæfa út frá 

henni um heildina. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa ákveðnar vísbendingar en þörf er á 

fleiri rannsóknum um innra mat á leikskólum á Íslandi. 

8.3.4 Hagnýtar niðurstöður  

Hagnýtar ábendingar mínar snúa fyrst og fremst að samspili innra mats, 

skólaþróunar og gæða í leikskólastarfi. Niðurstöður rannsóknarinnar 
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samræmast því sem gerist í öðrum löndum samfara auknum kröfum til 

leikskóla um mat.  

Ég tel mikilvægt að leikskólasamfélagið velti fyrir sér tilgangi mats og 

opinberrar birtingar á niðurstöðum.  

Ef tekið er mið af niðurstöðum þessarar rannsóknar er afgerandi munur 

á markmiðsmiðuðum aðferðum og matsferli innra mats milli 

Hjallastefnunnar og Reggio Emilia í fyrstu tveim hlutum greiningarinnar, 

gæði framkvæmdar og matsferli í innra mati. Segja má að nokkrir þættir hafi 

áhrif á að Hjallastefnan er komin lengra. Hún hannaði sitt eigið 

markmiðsmiðað innra mat þar sem allir starfmenn eru ábyrgir og 

þátttakendur og stjórnendur bera saman niðurstöður milli skóla til að efla 

gæðin.  

Varðandi opinbera birtingu á gögnum þá þarf að ræða tilgang þess að 

birta niðurstöður opinberlega og finna leiðir sem virka á þann veg að 

hagsmunaaðilar átti sig á niðurstöðum matsins og umbótaáætlun; einnig 

þurfa niðurstöður að gefa menntayfirvöldum og sveitarfélögum upplýsingar 

um stöðu leikskóla á Íslandi til áframhaldandi þróunar á menntastefnu. 
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9 Lokaorð 

 

Markmiðið með þessu verkefni var að varpa ljósi á stöðu markmiðsmiðaðs 

innra mats í leikskólum sem starfa eftir starfsaðferðum Hjallastefnunnar og 

Reggio Emilia. Skoðað var opinbert aðgengi að niðurstöðum innra mats, þ.e. 

hvort markmið leikskólans séu metin markvisst og kerfisbundið í innra mati. 

Greint er frá hvernig gæði í leikskóla og markmiðsmiðað innra mat og 

opinber birting niðurstaðna tengist gæðum í leikskólastarfi og skólaþróun 

almennt. 

Í ljós kom að staða markmiðsmiðaðs innra mats, matsferlis og opinbert 

aðgengi að niðurstöðum er komið stutt á veg í starfsaðferð Reggio Emilia. 

Ljóst er að leikskólar Reggio Emilia ná ekki að uppfylla lögin um leikskóla 

(2008) nema að litlu leyti. Í Hjallastefnunni er markmiðsmiðað matsferli 

kerfisbundið og samofið starfsaðferðinni en stefnan nær ekki að uppfylla 

lagaákvæði um opinbera birtingu. 

Von mín er að rannsóknin geti aukið vitund menntayfirvalda, 

sveitarfélaga, stjórnenda, leikskólakennara og annarra hagsmunaaðila um 

að innra mat er grunnur að gæðum í leikskóla. Ljóst er að þekking á tilgangi 

matsins, markmið þess og þekking á matsaðferðum þarf að vera til staðar. 

Staða innra mats í leikskólum á Íslandi hefur lítið verið skoðuð áður og 

ættu niðurstöðurnar því að vera gagnlegar fyrir menntayfirvöld, 

sveitarfélög, stjórnendur og hagsmunaaðila leikskóla. En það er fyrst og 

fremst von mín að rannsóknin geti verið gagnleg fyrir stjórnendur í 

leikskólum.  
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Viðauki A –Upplýsingabréf til þátttakenda 

Ég heiti Auður Ævarsdóttir og er nemi í meistaranámi á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands. Ég er að gera lokaverkefni mitt til meistaragráðu í uppeldis- 

og menntunarfræðideild með áherslu á matsfræði. Lokaverkefnið er 

megindleg og eigindleg rannsókn á hvernig markmið leikskóla birtast í innra 

mati. Skoðað er innra mat í starfsaðferðum Hjallastefnunnar og Reggio 

Emilia og borið saman við markmið leikskólanna og reglugerðir. 

Leiðbeinandi er Sigurlína Davíðsdóttir.  

Með þessu bréfi óska ég eftir þátttöku leikskólastjóra eða þess aðila sem 

hefur umsjón með innra mati í leikskólanum. Þátttaka viðkomandi felst í því 

að ég taki viðtal við þann sem fjallar um innra mat í viðkomandi leikskóla. 

Markmið með rannsókninni er að skoða hvort farið sé að lögum um 

leikskóla og aðalnámskrá um innra mat. Rannsóknin á að varpa ljósi á 

hvernig staðið er að vinnu við innra mat í leikskólum sem nota starfsaðferðir 

Hallastefnunnar og Reggio Emilia. Viðtalið mun taka um 40 mínútur og fer 

það fram á rólegum stað þar sem utanaðkomandi truflanir eru lágmarkaðar. 

Viðtalið verður tekið upp á upptökutæki og síðan afritað orðrétt í tölvu. 

Fyllsta trúnaðar verður gætt af minni hálfu varðandi það sem kemur fram í 

viðtalinu. Nafn viðmælanda mun hvergi koma fram og viðmælandi getur 

hætt við þátttöku hvenær sem er í ferlinu. Gögnunum verður eytt að 

úrvinnslu lokinni. 

Mjög mikilvægt er fyrir rannsóknina að þinn leikskóli taki þátt. Um leið 

og þú svarar þessum tölvupósti mun ég senda þér frekari upplýsingar um 

verkferlið. Áætlað er að taka viðtölin í febrúar. 

Með ósk um góð viðbrögð, 

Auður Ævarsdóttir 
aae6@hi.is 
Sími: 694-5054 
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Viðauki B – Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókn 

 

 

 

Ég undirrituð/-aður veiti samþykki mitt fyrir því að taka þátt í rannsókn um 

innra mat í leikskólum. Ég treysti því að öll gögn verði meðhöndluð sem 

trúnaðarmál, að ég geti hætt í rannsókninni hvenær sem er og þurfi ekki að 

svara öllum spurningunum. Rannsakandi er Auður Ævarsdóttir, 

meistaranemi í Háskóla Íslands.  

 

 

________________________________________ 

Dagsetning og undirskrift 
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Viðauki C - Gátlisti um gæði framkvæmdar 
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Viðauki D– Gátlisti um matsferli í innra mati 
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Viðauki E – Gátlisti um opinbert aðgengi að innra mati 
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Viðauki F – Spurningar 

 

Metið þið skólastarf með innra mati? 

Hvernig er staðið að innra matinu? 

Hversu lengi hafið þið metið skólastarfið með innra mati? 

Tengist innra matið og þeir þættir, sem þið metið, skólanámskránni með 
einhverjum hætti?  

Metið þið markmið leikskólans með einhverjum hætti? 

Hvaða þýðingu hefur innra matið í skólanum fyrir stjórnendur og kennara? 

Hver ber ábyrgð á innra matinu? 

Hvaða matsaðferðir notuðuð þið? 

Voruð þið með einhver viðmið til að svara matsspurningum? 

Út frá hverju ákváðuð þið viðmiðin og matsaðferðirnar? 

Hafið þið gert ykkur matsáætlun?  

Notuðuð þið fleiri en eina aðferð í matinu sl. skólaár? 

Spurðuð þið fleiri en einn hóp? 

Hvert var framhaldið eftir að niðurstöður lágu fyrir? 

Eru niðurstöður innra mats skráðar, s.s. í skýrslu eða greinargerð? 

Eru niðurstöður kynntar fyrir starfsfólki skólans?   

Birtið þið niðurstöður matsins á heimasíðu? Allar niðurstöður? 

 

 


