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Formáli
Ritgerð þessi er 30 eininga (30ECTS) verkefni lagt fram til fullnaðar M.Ed. -gráðu í Náms- og
kennslufræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Greint verður frá megindlegri rannsókn sem
byggir á niðurstöðum skriflegrar spurningakönnunar sem lögð var fyrir deildarstjóra leikskóla í einu
sveitarfélagi. Með rannsókninni var leitast við að greina stöðu innra mats í sveitarfélaginu og nýta
niðurstöðurnar til umbóta á mati í leikskólastarfi. Gagnaöflun fór fram vorið 2016 og af þeim 103
þátttakendum sem fengu tækifæri til að taka þátt svöruðu 62.
Rannsóknarefnið var ákveðið vegna áhuga á innra mati og áhyggjum mínum af því að þeim þætti
Aðalnámskrárinnar og laganna sé ekki sinnt sem skyldi í leikskólum. Ég tel að innra mat sé einn af
mikilvægustu þáttum starfsins þar sem án þess er hætt við að leikskólar og starfsmenn þeirra staðni.
Ég lít svo á að með rannsókninni geti ég fengið starfsfólk leikskóla til að velta fyrir sér mikilvægi
málefnisins ásamt því að geta nýtt sér niðurstöður rannsóknarinnar.
Kristín Karlsdóttir lektor og Sigrún Sif Jóelsdóttir, verkefnastjóri við Menntavísindasvið Háskóla
Íslands voru leiðbeinendur mínir við rannsóknarvinnuna og eru þeim færðar bestu þakkir. Þær voru
einstaklega liðlegar í allri hjálp sem þær veittu mér og komu með góðar og gagnlegar ábendingar.
Þær veittu skjót svör við öllum mínum spurningum þrátt fyrir að vera hinum megin á hnettinum og í
allt öðru tímabelti. Í lokafráganginum bættist við þriðji leiðbeinandinn Lára Rún Sigurvinsdóttir,
verkefnastjóri við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, og þakka ég henni einnig kærlega fyrir góðar og
gagnlegar ábendingar.
Þátttakendum rannsóknarinnar er einnig þakkað kærlega fyrir þátttökuna, án þeirra væri ekkert
verkefni. Þeir voru í allflestum tilfellum mjög jákvæðir og veitti það rannsakanda ánægju. Einnig vil ég
þakka Björgvini Rafni Sigurðarsyni fyrir stuðninginn og aðstoðina og Hildi Finnsdóttur fyrir yfirlestur.
Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla
Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendi í öflun og miðlun
upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri verka,
hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið
með einum eða öðrum hætti en ég ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég
með undirskrift minni.

Reykjavík, 31. maí 2017
Helga Margrét Þorsteinsdóttir

Ritgerðina tileinka ég Kormáki Emil Björgvinssyni, sem var með mér í gegnum mest alla rannsóknina
og við skrif ritgerðarinnar, en lauk henni með mér í anda.
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Ágrip
Rannsókn þessi er megindleg rannsókn og markmið hennar er að kanna hvort leikskólar í
sveitarfélaginu Vonarbæ sinni innra mati sem skyldi. Tilgangurinn er að sýna hvar sveitarfélagið er
statt hvað varðar innra mat og nýta niðurstöður til mögulegra umbóta. Rannsóknin á einnig að varpa
ljósi á hugmyndir að leiðum til innra mats. Fræðilegur hluti rannsóknarinnar fjallar um uppruna innra
mats og hvernig því er sinnt. Nokkrum fyrri rannsóknum eru einnig gerð skil, bæði innlendum og
erlendum. Í lok fræðilega hlutans er fjallað um nokkrar algengar leiðir til innra mats.
Af 103 deildarstjórum í Vonarbæ tóku 62 þátt í rannsókninni, sem samsvarar 60% svarhlutfalli.
Gagnaöflun fór fram vorið 2016 með skriflegri spurningakönnun sem lögð var fyrir deildarstjórana og
samanstóð af 30 spurningum. Spurningunum er ætlað að leita svara við því hvað deildarstjórar telji
innra mat vera, hvaða aðferðir þeir nýta og hvernig niðurstöður úr innra mati eru nýttar í
skólastarfinu. Gagnagreining fólst í því að svörin voru fyrst slegin inn í Excel og reiknaðar út prósentur
hvers svars og loks var staða innra mats metin í ljósi svara deildarstjóranna. Einnig var Excel og SPSS
nýtt til að skoða tengsl milli tveggja breytna. Svör við opnu spurningunum voru jafnframt sett upp í
tölvutækt form, þau lesin yfir og fundið sameiginlegt þema.
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna í stuttu máli að meirihluti þátttakenda (97%) telur innra mati
sinnt í leikskólum sínum ásamt því að meirihluti (98%) telur sig taka þátt í því. Innra mat er í flestum
leikskólum (42%) framkvæmt einu sinni á ári og oftast skráð á sérstök blöð (39%) eða í tölvu (30%).
Þátttakendur telja markmið innra mats vera að það leiði af sér betra og faglegra starf sem er í
stöðugri þróun. Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós að allir þátttakendurnir (100%) eru sammála um
að innra mat sé mikilvægt, sem og að þeim þykir mikilvægt að bæði foreldrar (93%) og börn (75%)
taki þátt í matinu. Þátttakendurnir nefna að helstu aðferðir sem þeir nýta við innra mat séu staðlaðir
matslistar, umræður, kannanir og endurmat. Í 93% tilfella telja þátttakendur að innra mat sé nýtt til
umbóta og 90% þeirra telja einnig að það hafi áhrif á skólaþróun í leikskóla þeirra. Þegar kom að því
að svara spurningunni um hvað það væri helst sem hindraði framkvæmd innra mats taldi meirihluti
þátttakenda (56%) að tímaskorti væri að stórum hluti að kenna.
Kennarar og aðrir leikskólastarfsmenn ættu að geta notað þessa rannsókn til að læra meira um
innra mat og mikilvægi þess, tilgang þess og hverjum það þjónar. Kennarar ættu jafnframt að geta
notað niðurstöðurnar til að öðlast vitneskju um fleiri aðferðir sem hægt er að nota í innra mati.
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Abstract
Internal evaluation in preschool
This thesis is a quantitative research and its aim is to explore if preschools in the municipality
Vonarbær is attending to internal evaluation as it is supposed to do. The purpose is to demonstrate
where the municipality stands in internal evaluation and possibly use the conclusions for
improvements. The thesis was also supposed to give ideas for different methods in internal
evaluation. The theoretical part of the thesis discusses historical facts of the beginning of internal
evaluation in preschools and the procedures. In that part of the thesis former research are also
discussed both domestic and foreign. The theoretical part finishes with a couple of common methods
in internal evaluation.
In this study, 62 department heads of total 103 participated, that equals to 60% respond rate. The
study was conducted in the spring of 2016 and was obtained by written questionnaire which
consisted of 30 questions. The questions were intended to gain answers on what head of the
departments believed internal evaluations is about, what methods they use and how they use the
results. The software Excel and SPSS were used in data analysis to show the status of the preschools
in internal evaluation and also to see if there were any relationships between two certain variables.
Open ended questions were also read numerous amount of time in attempt to find common themes.
Results showed that the majority of participants (97%) believed that internal evaluation was
attended to as it was supposed to. Also that great majority (98%) thought they participated in
internal evaluation. In most cases (42%), the evaluation is executed once a year and most often
noted on specific form (39%) or in a computer (30%). Participants thought that the aim of internal
evaluation is to make the schools and the teachers better and more professional and secure constant
development. All participants (100%) agreed on that internal evaluation is important. They also
thought that the participation of parents (93%) and children (75%) were important. The methods the
participations used, among others, were standard evaluation lists, discussions, questionnaire and reevaluation. In 93% of cases, participants thought internal evaluation is used for improvements and
90% also thought it had an effect on school development in their preschool. When it came to what
prevented internal evaluation in preschools the participations were in 56% of cases in agreement
that lack of time was at fault.
Teachers and other preschool staff should be able til use this thesis to learn more about internal
evaluation and the importance of it, why we execute it and for whom. The teachers can also use the
results to gain ideas for different methods in internal evaluation.
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Inngangur

Samfélag okkar er stöðugt að breytast og er leikskólastarf engin undantekning þar á. Samhliða
þessum breytingum hafa gæði skólastarfs verið meira í umræðunni. Ein leið til þess að sýna fram á að
gæðastarf fari fram í leikskólum er að meta leikskólastarfið. Mat á skólastarfi er því orðið
órjúfanlegur hluti af leikskólastarfi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 12).
Með þessi orð í farteskinu velti ég því fyrir mér hversu mikilvægt innra mat væri fyrir
leikskólastarfið. Ég byrjaði að lesa mér til um innra mat og rannsóknir á þeim hluta leikskólastarfsins,
en komst að þeirri niðurstöðu að það hefði lítið verið rannsakað á Íslandi. Í kjölfar þess ákvað ég að
velja innra mat sem rannsóknarefni Meistararitgerðar minnar. Markmiðið með rannsókninni var því
að gera grein fyrir stöðu innra mats í leikskólum eins sveitarfélags, hvort því væri sinnt og þá hvernig.
Ég taldi rannsóknarefnið mikilvægt og nauðsynlegt. Til þess að sjá stöðu innra mats, vekja
leikskólakennara og ef til vill fleiri, eins og foreldra og rekstraraðila til umhugsunar um mikilvægi
innra mats og hvernig það getur haft áhrif á allt leikskólastarfið. Ég velti því fyrir mér hvernig leikskóli
væri án innra mats. Ég hugsa að hann væri staðnaður og hefði þannig áhrif á bæði starfsfólk og börn.
Því þó að innra mat sé mikilvægt fyrir starfsfólk til þess að það sjái árangur í starfi sínu, er það ekki
síður mikilvægt fyrir börnin þar sem þau geta á þann hátt haft áhrif á tilveru sína í leikskólanum og
kennarar séð hvar þarfir þeirra liggja hverju sinni. Ef innra mat er unnið á réttan hátt getur það einnig
haft áhrif á hvernig leikskólar eru reknir því rekstraraðilinn sér, eins og kennararnir, hvar þarfirnar
liggja (Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2010, bls. 2). Ég hef oft tekið þátt í innra mati eins og ECERSkvarðanum en eftir að hafa farið í gegnum námskeiðið Mat á skólastarfi í meistaranámi mínu gerði ég
mér grein fyrir því að allt mat sem ég hef tekið þátt í hefði þurft að skipuleggja með meiri nákvæmni
og nýta það í að vinna að umbótaáætlun. Ég gerði mér því grein fyrir að þrátt fyrir að innra mati eigi
að sinna gæti verið misbrestur á framkvæmd þess í leikskólum. Sú reynsla ýtti því frekar undir þá
ákvörðun mína að framkvæma þessa rannsókn. Þar sem ég dró þá ályktun að svipað væri komið fyrir
mati í öðrum leikskólum, þar færi fram innra mat sem mögulega væri ekki nýtt í leikskólastarfinu
heldur endaði inni í skáp óhreyft. Þegar innra mat er framkvæmt þarf að hugsa á gagnrýnin hátt af
hverju verið er að framkvæma matið, hverjum þjónar það og hvað á að gera við það. Ástæða
rannsóknarinnar er hluti af þessari gagnrýnu hugsun. Til þess að matið hafi einhvern tilgang verður að
nýta það til umbóta sjá hvað er gott og hvað má betur fara. Ef til vill gefur matið hugmyndir að því
hvernig hægt sé að bæta það sem bæta má. En umfram allt er innra mat hluti af daglegu starfi
leikskólans sem ber að sinna.
Yfirvöld hafa á undanförnum árum fjallað mikið um innra mat. Í núgildandi lögum um leikskóla (nr.
90/2008) kemur fram að meta eigi leikskólastarfið á kerfisbundinn hátt með virkri þátttöku allra
hagsmunaaðila, svo sem barna, starfsfólks, foreldra og sveitarstjórnar. Innra mat leikskóla ber
jafnframt að birta opinberlega ásamt umbótaáætlun. Tilgangur þess er að veita upplýsingar um
leikskólastarfið og tryggja að starfið sé í samræmi við lög, reglugerðir og Aðalnámskrá. Eins er ætlunin
að upplýsingar úr matinu séu nýttar til að auka gæði náms og stuðla að umbótum ásamt því að
tryggja að réttindi barna séu virt. Í þessu samhengi má jafnframt nefna að innra mat hefur fengið
aukið vægi í Aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 54-55). Reglugerð hefur
einnig verið gefin út ásamt þemahefti um námsmat í leikskólum. Þemaheftið er skrifað með það að
leiðarljósi að undirstrika hvernig innra mat getur stutt við nám og velferð barna. Þar má einnig finna
upplýsingar um nokkrar algengar matsaðferðir eins og námssögur og ferilmöppur (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013; reglugerð um mat og eftirlit í leikskólum og upplýsingaskyldu
sveitarstjórna um skólahald nr. 893/2009).
Eftirfarandi rannsókn er megindleg. Spurningakönnun var lögð fyrir deildarstjóra í einu
sveitarfélagi og var svarhlutfallið 60%. Markmiðið var að finna út hvort innra mati væri sinnt sem
15

skyldi í sveitarfélaginu og ef svo var, þá hvernig. Tilgangurinn var að skoða hvar sveitarfélagið væri
statt þegar kæmi að innra mati og nýta niðurstöður mögulega til umbóta á innra mati í leikskólum,
ásamt því að fá hugmyndir að leiðum til innra mats. Aflað var gagna með spurningakönnun til að
leitast við að fá svör við eftirfarandi rannsóknarspurningum:


Er innra mati sinnt í leikskólum?
 Hvað telja deildarstjórar vera innra mat?
 Hvaða aðferðir nýta deildarstjórar til innra mats?
 Hvernig eru niðurstöður úr innra mati nýttar?

Spurningakönnun varð fyrir valinu þar sem markmiðið var að kanna stöðu innra mats og hvernig því
væri sinnt en ekki einungis verið að ná fram viðhorfi þátttakenda. Með því að nýta spurningakönnun
má ná til fjölda þátttakenda á tiltölulega skömmum tíma.
Ritgerð þessi er hluti af rannsókn minni til M.Ed. -prófs og er átta kaflar. Fyrsti kaflinn er inngangur
ritgerðarinnar. Annar kafli gerir grein fyrir helstu fræðilegum forsendum rannsóknarinnar þar sem
undirbúningi, framkvæmd, gagnagreiningu og gerð umbótaáætlunar innra mats eru gerð skil, ásamt
því að fjalla um mikilvægi innra mats. Í þriðja kafla er helstu rannsóknum á sviði innra mats gerð skil
og í fjórða kafla er farið yfir nokkrar aðferðir innra mats, sem nýttar eru í leikskóla. Aðferðirnar eiga
við þátttöku barna, starfsfólks og foreldra. Í fimmta kafla er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar,
markmið og tilgang hennar. Sjötti kafli greinir frá niðurstöðum rannsóknarinnar og í sjöunda kafla er
þeim fléttað saman við fræðilegar forsendur og fyrri rannsóknir í umræðukafla. Í áttunda og síðasta
kaflanum eru ritgerðin dregin saman í lokaorð.
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2

Fræðileg umfjöllun

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu fræðilegum forsendum fyrir rannsókninni. Fjallað verður
almennt um ytra jafnt sem innra mat. Einnig fléttast inn í þá umræðu lög, reglugerðir og Aðalnámskrá
leikskóla.

2.1 Mat á skólastarfi
Mat er hægt að skilgreina á margan hátt og fer það meðal annars eftir því hver tilgangurinn með því
er og hverjum það á að gagnast. Steinunn Helga Lárusdóttir (2002, bls. 20) skilgreinir mat á
eftirfarandi hátt: „Mat er ferli sem felur í sér kerfisbundna söfnun upplýsinga. Upplýsingarnar eru
notaðar til þess að meta gæði þeirrar þjónustu sem veitt er.“ Í Þemahefti um námsmat í leikskólum
kemur fram að á árum áður var mat aðeins notað til þess að sjá hvar hvert barn væri statt miðað við
jafnaldra sína. Markmiðið var að leita að veikleikum í stað styrkleika. Í dag er litið svo á að börn séu
margbreytileg, þau þroskast og dafna á mismunandi hraða og jafnframt er lögð áhersla á að hafa
styrkleika barna í forgrunni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 8-9). Í gegnum tíðina
hefur kveikja mats jafnframt verið þrenns konar. Í fyrsta lagi sem skipun að ofan þar sem ríki og/eða
sveitarfélög kalla eftir því til að mæla gæði skólastarfsins og gæta þess að vel sé farið með það
fjármagn sem skólum er veitt. Í öðru lagi mat sem á uppruna sinn í skólastarfinu, þar sem starfsfólk
skólanna metur sjálft sig og skólann með það að markmiði að bæta skólastarfið. Í þriðja lagi er talað
um hliðaráhrif, en þar er átt við að rannsakendur komi inn og leggi fyrir mat. Markmiðið er að útbúa
samræmt mat til að meta gæði skólastarfs og þannig er hægt að sjá hvaða skóli sýnir mestu skilvirkni
og telst góður skóli (MacBeath og McGlynn, 2002, bls. 4). Mat getur verið margs konar, formlegt eða
óformlegt, leiðsagnarmat eða lokamat, innra eða ytra mat. Allar þessar tegundir mats styðjast við
margbreytilegar matsaðferðir. Þegar rannsakandi velur sér matsaðferð verður hann að hafa í huga
hvers vegna verið er að leggja fyrir mat, fyrir hvern er það, og hvað á að gera við niðurstöðurnar.
Rannsakandi verður að vera gagnrýninn með hliðsjón af því hvaða áhrif matsaðferðin hefur á bæði
börnin og leikskólastarfið. Í því samhengi er átt við að matsaðferðin þarf að byggja á jafnrétti og
virðingu ásamt því að taka mið af áhugasviði, styrkleika og þroska barna (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 17).
Markmið mats er að auðga skilning og þekkingu allra hlutaðeiganda á líðan, námi og þroska barna.
Ásamt því að sjá til þess að farið sé að lögum, reglugerðum og Aðalnámskrá. Mat á að vera
einstaklingsbundið. Meta þarf hvert barn út frá stöðu þess svo að hægt sé að styrkja barnið (Menntaog menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 7). Jafnframt er litið svo á að mat eigi að vera formlegt og
kerfisbundið þar sem markmiðið sé að skoða það sem er til staðar á skipulegan hátt. Matið er
skipulagt frá upphafi til enda og gögnum safnað skipulega með ákveðin markmið í huga. Niðurstöður
eru settar fram á skýran hátt og hafðar aðgengilegar fyrir alla hagsmunaaðila, hvort sem um ræðir
börn, foreldra, starfsfólk eða yfirvöld (Halldóra Pétursdóttir, 2010, bls. 3). Tilgangur mats er ferns
konar. Mat á að bæta skipulag og þjónustu, meta virði og gildi þjónustunnar, þekkingarsköpun og að
hafa yfirsýn og vinna eftir skipulagi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 40).
Munurinn á mati og öðrum rannsóknum er að mat er lausnamiðað, leiðir til niðurstöðu, er lýsandi í
einstökum málum, leitar eftir verðleikum og það er yfirleitt framkvæmt að beiðni sveitarfélaga og
lögum samkvæmt (Halldóra Pétursdóttir, 2010, bls. 3).
Ekki er langt síðan mat á leikskólastarfi kom fyrst til umræðu en í lögum um leikskóla frá árinu
1994 er í fyrsta skipti kveðið á um að mat á skólastarfi skuli fara fram (lög um leikskóla nr. 78/1994).
Hins vegar er það ekki fyrr en Aðalnámskrá leikskóla kemur út árið 1999 sem mat er nánar skilgreint
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sem hluti af leikskólastarfinu, sérstaklega innra mat (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 39-44). Nánar
er í 4. grein laga um leikskóla nr. 78/1994 kveðið á um að menntamálaráðuneytið sinni þróunarstarfi
um mat á skólastarfi. Leikskólar móta uppeldisstefnu þar sem meðal annars koma fram áætlanir um
innra mat (lög um leikskóla nr. 78/1994). Í Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 1999 kemur fram enn
ítarlegri lýsing á mati í skólastarfi. Meðal annars kemur fram tilgangur innra mats, hvernig það skuli
vera framkvæmt og hvernig eigi að kynna það. Einnig er greint frá nokkrum viðmiðum við innra mat
ásamt fjölda matsþátta sem hafa þarf í huga þegar innra mat er framkvæmt. Sem dæmi um
matsþætti má nefna líðan barna, starfsfólks og foreldra. Aðrir þættir eru til dæmis leikur barna,
námssvið og samskipti. Í Aðalnámskránni mátti því sjá fyrstu skref í að gera innra mat í leikskólum
skilvirkt og kerfisbundið (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 39-41, 43-44).
Í undirbúningsvinnu að nýjum lögum (lög um leikskóla nr. 90/2008) og nýrri Aðalnámskrá sem
kom út árið 2011, var menntamálaráðuneytið beðið um að gera könnun á viðhorfi leikskólastjóra til
meðal annars Aðalnámskrár leikskóla, skólanámskrár og mats á leikskólastarfi
(Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 4). Margt áhugavert kom fram í þessari könnun og hér verður
aðeins greint frá einum þætti, en greint verður frá frekari niðurstöðum síðar. Í könnuninni voru
leikskólastjórar beðnir að svara spurningum varðandi valda þætti í Aðalnámskrá leikskóla, með það
að markmiði að endurskoða þá í nýrri Aðalnámskrá. Leikskólastjórar töldu að almennt styddi
Aðalnámskráin við daglegt starf, skólaþróun, mat og sveigjanleika. Þeir töldu hana einnig fjalla um
mestallt sem skipti leikskólastarf máli. Leikskólastjórar voru í 87% tilfella mjög sammála eða sammála
því að Aðalnámskráin væri gagnleg þegar kæmi að innra mati. Þegar kom að því að nefna þætti sem
þeir töldu helst þarfnast endurskoðunar, var mat á skólastarfi meðal þess sem nefnt var
(Menntamálaráðuneytið, 2006).
Greinilegt er að tekið var mark á þessum athugasemdum því í lögum um leikskóla nr. 90/2008 er
sérstakur kafli sem heitir Mat og eftirlit með gæðum leikskólastarfs, sem var ekki að finna í eldri
lögum um leikskóla (lög um leikskóla nr. 90/2008; þingskjal nr. 321/2007-2008). Einnig hefur mat á
skólastarfi fengið aukið vægi í núgildandi Aðalnámskrá leikskóla svo um munar (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2011). Í lögum um leikskóla frá árinu 2008 er markmið mats á gæðum
leikskólastarfs að sjá til þess að leikskólastarfið sé í samræmi við lög, reglugerðir og Aðalnámskrá.
Ásamt því að auka gæði leikskólastarfs, náms og styðja við umbætur á leikskólastarfinu. Markmiðið er
einnig að sjá til þess að allir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á, ásamt því að sjá til þess að réttindi
barnanna séu virt. Mat á líka að vera hluti af upplýsingagjöf leikskólans til fræðsluyfirvalda og annarra
hagsmunaaðila (lög um leikskóla nr. 90/2008). Samkvæmt rannsókn Brooker (2008, bls. 121), sem
framkvæmd var á Englandi, litu margir kennarar svo á að mat væri einungis til þess að sýna fram á að
skólinn og þeir væru að sinna starfi sínu, en að sama skapi töldu þeir sig nýta innra matið til að
skipuleggja starfið og styðja þannig við þroska og nám barna.

2.2 Innra mat
Í leikskólum er annars vegar notast við ytra mat og hins vegar innra mat. Helsti munur á ytra mati og
innra mati er að í ytra mati kemur utanaðkomandi aðili eins og sveitarfélagið eða mennta- og
menningarmálaráðuneytið og metur stöðu leikskólans, en innra mat er unnið af fólki innan
leikskólans og metur innri gæði starfsins (lög um leikskóla nr. 90/2008; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013,
bls. 18; Steinunn Helga Lárusdóttir, 2002, bls. 20). Sigurlína Davíðsdóttir (2013) nefnir í bók sinni Mat
á skólastarfi að kostir innra mats séu að starfsfólk innan skólans framkvæmir matið en ekki
utanaðkomandi aðilar. Sem gerir það að verkum að þeir þekkja starfið og skólann vel. Þeir vita
hvernig skipulagið er, þekkja hlutverk hvers og eins, ásamt því að vera á staðnum til að sjá til þess að
niðurstöður matsins verði nýttar í umbætur á skólastarfinu. Kostirnir njóta sín sérstaklega þegar um
leiðsagnarmat er að ræða, en markmið þess er að nýta matið til leiðsagnar og úrbóta. Þegar kemur
að lokamati, þar sem oft þarf að taka erfiðar ákvarðanir, er matið betur komið hjá utanaðkomandi
aðilum, það er ytra mat. Ókostur innra mats getur verið sá að starfsfólk er of tengt starfinu og á erfitt
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með að taka erfiðar ákvarðanir og á auk þess hagsmuna að gæta varðandi hvað kemur út úr matinu.
Því gæti einnig yfirsést eitthvað þar sem það eru samdauna starfinu og umhverfi sínu (Sigurlína
Davíðsdóttir, 2013, bls. 18-19). Allt sem við gerum í heiminum hefur í för með sér kosti og galla, en
mikilvægast er að vera meðvitaður um þá. Kosturinn við innra mat er, eins og fram hefur komið, að sá
sem framkvæmir matið þekkir til aðstæðna, en að sama skapi getur það verið ókostur. Sem dæmi um
það má nefna fyrirlögn HLJÓM-2 prófs. Prófinu fylgja nákvæmar leiðbeiningar um hvernig skal staðið
að fyrirlögn þess, hvað má segja og hvað ekki. Matsaðili þarf ávallt að leggja prófið eins fyrir svo að
niðurstöður verði marktækar. Leikskólakennari veit hvað barnið getur og það getur komið upp sú
staða að barnið skilji ekki fyrirmælin og þá er kennaranum óheimilt að útskýra á annan hátt sem hann
veit að barnið mun skilja. Þar kemur upp sú staða að leikskólakennarinn er í tveimur hlutverkum,
hlutverki leikskólakennara og hlutverki matsaðila. Til að gæta hlutleysis verður hann að leggja til
hliðar hlutverk leikskólakennarans og sinna hlutverki matsaðila. En eins og gefur augaleið getur það
verið erfitt.
Í lögum um leikskóla frá árinu 2008 fjallar 18. grein laganna um innra mat, en hún kveður á um að
innan leikskólans fari fram mat á árangri og gæðum leikskólastarfs á kerfisbundinn hátt með markmið
mats í huga. Við framkvæmd mats þarf að hafa hugfast að hagsmunaaðilar, eins og börn, foreldrar og
starfsfólk, taki virkan þátt í innra mati. Niðurstöður og tillögur til úrbóta skulu birtar opinberlega og í
tengslum við skólanámskrá (lög um leikskóla nr. 90/2008). Leikskólinn er lýðræðislegur vettvangur og
er hluti af lærdómssamfélagi. Í því felst að allir séu saman komnir í leikskólann til að læra. Þeir læra
hver af öðrum og eiga allir jafnan rétt til að koma að ákvarðanatöku sem viðkemur veru þeirra í eða
við leikskólann. Börn, starfsfólk og foreldrar vinna því saman að því að skapa leikskóla með gæði
leikskólastarfs í forgrunni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 33, 35).
Fræðimenn telja að hægt sé að flokka innra mat í þrjá flokka. Í fyrsta lagi þar sem hagsmunaaðilar
taka þátt á lýðræðislegum nótum, í öðru lagi að fjármagni sem skólanum er sett sé vel varið og í
þriðja lagi fagleg þróun þar sem markmiðið er að gefa starfsfólki endurgjöf á starfið þeirra. Í eldri
lögum um leikskóla er hægt að sjá að fagleg þróun var í forgrunni, en nýju lögin einblína á hlutverk og
ábyrgð skólanna sjálfra á framkvæmd mats gagnvart stjórnvöldum þannig að þeir fái upplýsingar um
árangur starfsins (Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2010, bls. 2). Framkvæmdaraðilum innra mats er ætlað
að gefa öllum sem koma að leikskólanum tækifæri til að taka þátt í innra mati leikskólans, ásamt því
að birta niðurstöður innra mats og umbótaáætlun opinberlega fyrir alla hagsmunaaðila (Björk
Ólafsdóttir, e.d., bls. 4).
Innan hvers leikskóla eru þróaðar aðferðir í innra mati, þar sem aðferðirnar eiga að endurspegla
sérstöðu og skólanámskrá leikskólans. Innra mat á að vera markmiðsbundið, kerfisbundið,
umbótamiðað, samofið öllu skólastarfi, samstarfsmiðað, byggt á lýðræðislegu starfi og traustum
upplýsingum. Auk þess skal innra mat gert opinbert (Björk Ólafsdóttir, e.d., bls. 4; Mennta- og
menningarmálaráðneytið, 2011, bls. 27-28). Þegar talað eru um markmiðs- og kerfisbundið mat er átt
við að framkvæmdaraðilar leikskólanna skipuleggja mat sem er unnið á kerfisbundinn hátt með
ákveðið markmið í huga. Þeir velja matsaðferðir sem henta því sem meta á. Niðurstöður matsins gefa
svo til kynna stöðu leikskólans.
Í leikskólum er gerð tímaáætlun um hvenær og hvernig meta megi tiltekna þætti í starfinu þar sem
ekki er hægt að meta allt á sama tíma. Skipuleggja þarf hvaða þætti eigi að taka fyrir hverju sinni. Því
þarf mat að vera samofið daglegu starfi leikskólans. Mælt er með því að á þriggja til fimm ára fresti
séu allir þættir leikskólastarfsins metnir. Sumir þættir skipta meira máli aðrir og eru metnir oftar en
einu sinni á tímabilinu en aðrir einungis einu sinni. Þættir sem ættu að vera hluti af tímaáætlun innra
mats eru meðal annars leikskólabörnin, starfsfólkið, uppeldið og kennslan, stjórnunin, námið,
aðbúnaðurinn, umbótaáætlunin, skólanámskráin, fjármagn leikskólans og grunnþættir menntunar.
Tímaáætlun um matsþættina þarf að koma fram í starfsáætlun skólans. Þar á að koma fram
matsáætlun þar sem kemur fram markmið, tilgangur, gagnaöflun, gagnagreining, kynning
niðurstaðna og yfir hvaða hóp matið á að ná hverju sinni (Björk Ólafsdóttir, e.d., bls. 4-5; Menna- og
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 27-28, 54; Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2011, bls. 9-10; Sigurlína
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Davíðsdóttir o.fl., 2010, bls. 4-5). Gagnaöflun getur verið margs konar en hún þarf að vera byggð á
traustum upplýsingum, því er best að gögnin sem liggja að baki matsins séu eins fjölbreytt og kostur
er. Miklu máli skiptir að matið sé unnið á lýðræðislegan hátt og að sem flestir sem koma að
málefnum leikskólans séu hluti af því. Allir vinni þannig saman að því að skapa betra leikskólastarf
(Björk Ólafsdóttir, e.d., bls. 7). Niðurstöður matsins ber leikskólum að gera opinberar ásamt
umbótaáætlun. Sem dæmi um það er að birta niðurstöðurnar og umbótaáætlun í starfsáætlun eða
heimasíðu leikskólans. Mestu máli skiptir að upplýsingarnar séu auðveldlega aðgengilegar fyrir
hagsmunaaðilia leikskólans. Í innra mati er verið að meta hvort og að hve miklu leyti leikskólinn hefur
náð markmiðum sem sett eru fram í skólanámskrá (Björk Ólafsdóttir, e.d., bls. 6). Umbótaáætlunin
þarf að vera skipulögð og vel skilgreind. Í henni þarf að koma fram hvað þarfnast umbóta, hvað á að
gera, hver sér um framgang hennar, tímaáætlun um hvenær hún eigi að fara í framkvæmd og hvenær
eigi að endurmeta hana (Björk Ólafsdóttir, e.d., bls. 8).
Áður en mat er framkvæmt þarf að setja fram matsáætlun. Mat er svokallað hringferli. Með
hringferli er átt við að mat sé samfellt ferli sem er í stöðugri þróun. Þegar búið er að meta einn þátt í
leikskólastarfinu og umbætur farnar af stað þarf að endurmeta hann til að sjá hvernig til tókst og
svara spurningum sem upp hafa komið í ferlinu (Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2011, bls. 8; Sigurlína
Davíðsdóttir o.fl., 2010, bls. 3).
Matsteymi
myndað
Umbótaáætlun
gerð og
framkvæmd

Teymið ákveður
matsþætti

Gögn greind:
Veikar og sterkar
hliðar

Matsspurningar
settar fram

Gagna aflað

Viðmið ákveðin

Mynd 1. Matsferli (Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2011, bls. 8; Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2010, bls. 4)

Ferlið getur verið umfangsmikið og til að ná yfir alla þætti eru mynduð matsteymi. Algengasti
fjöldi aðila í matsteymi eru þrír til átta og gott er að þeir séu þverskurður af leikskólanum. Best er að
þar sé fulltrúi allra hvort sem um ræðir starfsfólk, stjórnendur, börn eða foreldra. Þegar teymið hefur
verið myndað hefst vinnan fyrir alvöru. Teymið þarf að ákveða matsþætti til að tryggja að allir þættir
leikskólastarfsins verði metnir. Matsspurningar eru næst settar fram og þær þurfa að vera skýrar og
markmiðsbundnar. Að hefja ekki ferlið með of margar matsspurningar telst vera kostur. Næst í ferlinu
er að velja viðmið, sem tengjast markmiði matsins. Mælt er með því að þeir sem komi að málefnum
leikskólans velji í sameiningu viðmiðin, en þau mótast af því sem stefnt er að eða hvað telst
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mikilvægt. Að setja fram ákveðin viðmið strax frá upphafi hjálpar til við túlkun niðurstaðna og gerir
matið áreiðanlegra og réttmætara. Í næsta hluta ferlisins er gagna aflað, þá ræður matsspurningin
hvaða aðferðir eru notaðar. Þegar kemur að því að greina gögnin og setja fram niðurstöður verður
það að vera í samræmi við þær aðferðir sem nýttar voru við gagnaöflun. Síðasta skrefið í ferlinu er að
setja fram umbótaáætlun, en í henni felst að skrifa niður veikleika leikskólastarfsins og leiðir til að
draga úr þeim. Þessi þáttur er nauðsynlegur hluti af ferlinu því með honum hefur matið tilgang, svo
framarlega sem farið er eftir umbótaáætluninni (Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2010 bls. 4-6). Í öllu
ferlinu er síðan mikilvægt að opnar umræður eigi sér stað meðal skólasamfélagsins. Þar sem leitað er
svara við spurningum á borð við:







Hver er tilgangurinn?
Fyrir hvern er þetta?
Hver mun sjá um framkvæmdina?
Hverjir verða með í ráðum?
Hversu mikinn tíma mun þetta taka?
Hvernig munu niðurstöður verða kynntar?

Allar þessar spurningar eru nauðsynlegur hluti af matinu þar sem þær fá starfsfólkið til að finnast það
vera hluti af ferlinu og að álit þess skipti máli. Því meira sem starfsfólk telur sig tilheyra hópnum því
meiri líkur eru á að matið takist vel og skili ætluðum árangri. Mat sem er framkvæmt á þennan hátt er
líklegt til að teljast bæði áreiðanlegt og réttmætt (MacBeath og McGlynn, 2002, bls. 19).

2.2.1 Mat á námi og velferð barna
Margt þarf að hafa í huga þegar kemur að því að stuðla að árangursríku námi og velferð barna í
leikskóla. Í því samhengi er skráning gott tæki sem hægt er að nýta. Skrá þarf áhuga, virkni og
framfarir barnsins og þannig er hægt að sjá hvort barnið fái nám við hæfi, hæfilegan stuðning frá
leikskólakennurum og örvandi námsumhverfi. Við þess konar skráningar er mikilvægt að hafa í huga:








Að barn tjáir sig á fjölbreyttan máta, ekki einungis með orðum. Barn þarf að fá tækifæri til að
koma hugmyndum sínum á framfæri meðal annars með því að tjá sig með ólíkum hætti, svo
sem í formi teikninga eða ljósmynda.
Leikskólakennarinn þarf að líta á barnið sem mikils megnugt og að það sé sérfræðingur í sínu
eigin lífi.
Nota þarf virka hlustun í samskiptum við börn. Þar sem það sem börnin segja er viðurkennt.
Starfsfólk og foreldrar þurfa að ígrunda og ræða sín á milli það sem barnið tjáir sig um til að
fá rétta mynd af skoðun þess.
Mat þarf að vera sveigjanlegt þannig það taki mið af sérkennum skóla og barna.
Mat þarf að vera samþætt starfinu svo að það hafi raunveruleg áhrif en verði ekki eitt tiltekið
atvik (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 17-18).

Talið er að valdaójafnvægi sé mikið þegar leikskólakennarar eru að meta börn þar sem kennarinn
ákveður hvað hann skrifar niður og hvernig hann túlkar það. Því er mikilvægt að barnið fái að segja
sína skoðun á matinu og þannig minnkar valdaójafnvægið (Brooker, 2008, bls. 128).
Mikilvægt er að matið byggi á stefnumótun um leikskólastarf í Aðalnámskrá leikskóla, til dæmis
má hugsa matið út frá grunnþáttum menntunar, læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og
mannréttindum, jafnrétti og sköpun. En öllum þáttunum fylgir hæfniviðmið sem leikskólakennarar
geta metið hvort markmiðum hafi verið náð (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 1622; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 5). Til dæmis er hægt að spyrja spurninga líkt
og nota börnin fjölbreyttan tjáningarmáta? Hvernig hafa börn samskipti við önnur börn án
munnlegrar tjáningar? Líður börnunum vel í leikskólanum? Upplifa börnin myndlist, tónlist, söng,
dans og leikræna tjáningu? (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 14).
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Í Aðalnámskrá leikskóla er sér kafli sem fjallar um mat á námi og velferð barna. Þar kemur fram að
til að meta nám, þroska og velferð barna verði að safna upplýsingum um þau, vitneskju þeirra, getu
og skilning ásamt áhugasviði þeirra. Þessar upplýsingar á að nota til að styðja við barnið og
skipuleggja leikskólastarf út frá því hvað barnið þarfnast hverju sinni. Mikilvægt er að matið feli í sér
skipulagða upplýsingaöflun, skráningu, mat og ígrundun. Það er í höndum hvers leikskóla að þróa
með sér fjölbreyttar aðferðir til að meta nám og velferð barna. Aðalnámskráin mælir með, þegar
meta á nám og velferð barna, að leggja áherslu á alhliða þroska, sjálfstæði, áhugasvið, þátttöku í
daglegu starfi, félagsfærni og samkennd, frumkvæði og sköpunarkraft, tjáningu og samskipti. Síðast
en ekki síst er fjallað um mikilvægi þess að mat sé samvinnuverkefni. Foreldrar, starfsfólk og börn
eiga að fá tækifæri til að taka þátt í því, setja markmið og koma með tillögur að framkvæmd þessa.
Þátttaka allra hlutaðeigandi gerir matið sterkara og auðveldar öllum aðilum að styðja við barnið og
þroska þess (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 46-47). Í mati er mikilvægast af öllu
að borin sé virðing fyrir barninu, eiginleikum og hæfni þess, bæði sem einstaklingur og í hóp þar sem
barnið er virkur þátttakandi í mati (Brooker, 2008, bls. 134).

2.2.2 Mikilvægi innra mats í leikskóla
Eins og fram hefur komið er innra mat mikilvægt í leikskólastarfi og er margt sem styður það. Mat á
að auka þekkingu, kunnáttu, ígrundun og efla vitund starfsfólks um mikilvægi þess í leikskólastarfinu
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 54). Aðaltilgangur innra mats er að stuðla að
umbótum í leikskólastarfinu og efla skólaþróun. Með því að framkvæma mat fá leikskólar upplýsingar
um hvar styrkleikar og veikleikar þeirra liggja og með það í huga er hægt að skipuleggja ný markmið
sem stuðla að umbótum. Innan leikskólans er búin til umbótaáætlun sem felur í sér að bæta úr
veikleikum sem eru til staðar, meðal annars með því að nota styrkleikana. Innra mat getur einnig
verið fyrsta stig í þróunarverkefni sem stuðlar að skólaþróun og stöðugu endurmati á starfinu (Björk
Ólafsdóttir, e.d., bls. 3; Björk Ólafsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir, 2008, bls. 29).
John MacBeath (1999) nefnir í bók sinni Schools must speak for themselves sex ástæður fyrir
mikilvægi mats. Í fyrsta lagi telur hann tilganginn geta verið pólitískan, þar sem megintilgangur mats
sé að sýna fram á gæði og skilvirkni skólans. Í öðru lagi telur hann tilganginn vera að sýna ábyrgð, en í
því felst að sýna foreldrum og stjórnvöldum fram á að skólinn sé að sinna starfi sínu og þeim
fjármunum sem veittir eru í stofnunina sé vel varið. Í þriðja lagi telur hann meginmarkmið mats vera
að bæta faglega þróun hjá hverjum og einum kennara og það næst með því að meta starfið. Í fjórða
lagi segir MacBeath tilganginn vera að bæta kennslu og kunnáttu. Kennarinn sjálfur metur kennslu
sína til að sjá hvað má betur fara og metur einnig aðferðir sem hann nýtir til þess að kenna. Hann
metur hvað börnin eru að læra og hvort markmiðum með kennslunni sé náð. Fimmtu ástæðuna telur
hann vera fyrir skólann sem stofnun, það er að safnað er saman upplýsingum um starfið og
ákvarðanir teknar í ljósi þeirra. Loks telur hann tilganginn vera lærdóminn sjálfan, að nemendur verði
meðvitaðri um hvers vegna nám er mikilvægt og þess vegna gefi þeir sig alla í námið en ekki vegna
þess að kennarinn segir hvað skal gera (MacBeath, 1999, bls. 5-8).
Þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á mikilvægi innra mats hafa rannsóknir leitt í ljós að skólar eiga
oft erfitt með að framkvæma innra mat og gera umbótaáætlanir. Skólum telst einnig erfitt að hrinda
umbótaáætlunum í framkvæmd (Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2010, bls. 3). Innra mat er nákvæmlega
það atriði sem skiptir sköpum í umbótastarfi leikskóla. Ef innra mat fer ekki fram í leikskólum, þar
sem skipulagi er fylgt frá upphafi til enda, er hætt við að ekki sé nægilega vel vitað hverjir styrkleikar
og veikleikar leikskólans eru (Björk Ólafsdóttir, e.d., bls. 3).
Þar með er ekki öll sagan sögð því hafa þarf í huga að umbótaáætlun er ekki gerð í eitt skipti fyrir
öll, heldur þarf stöðugt að endurmeta hana, hvort tekist hafi að framfylgja henni og hvort hún hafi
haft tilætluð áhrif. Í mati gefst leikskólastarfsfólki því mikilvægt tækifæri til að bæta leikskólastarfið
með þroska, nám og vellíðan barna í fyrirrúmi. Til þess að tækifærin séu sem flest er mikilvægt að
kynna niðurstöður innra mats fyrir öllu starfsfólki svo hægt sé að nýta það á réttan hátt. Það stuðlar
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einnig af bættri líðan starfsfólks og aukinni samvinnu (Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2011, bls. 14).
Fókusinn í innra mati er á vellíðan barna. Þá skoðar einnig kennarinn sínar eigin aðferðir í starfi og
þróar fagmennsku sína. Með því stuðla kennarar að umbótum í starfi sem leiðir til betri líðanar í
vinnunni því þeir fá tækifæri til að þroskast og bæta sig í starfi. Innra mat getur jafnframt verið hrós
fyrir vel unnin störf (Björk Ólafsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir, 2008, bls. 30).

2.3 Samantekt
Í þessum kafla hafa helstu fræðilegar forsendur rannsóknarinnar verið reifaðar. Jafnframt hafa innra
mati, ytra mati og lögum, reglugerðum og Aðalnámskrá verið gerð skil. Ekki er ýkja langt síðan að mat
á skólastarfi kom fyrst fram í lögum og reglugerðum, en í Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 1999 er mat
fyrst skilgreint sem hluti af leikskólastarfi (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 39-44). Mat er skilgreint
sem leið til að meta gæði þjónustu með því að safna gögnum á kerfisbundinn hátt og þannig eru
gögnin nýtt til umbóta (Steinunn Helga Lárusdóttir, 2002, bls. 20). Markmið mats er margvíslegt en
það er meðal annars að auðga skilning og þekkingu allra aðila leikskólans á líðan, námi og þroska
barna. Jafnframt sýnir það fram á að leikskólar fari að lögum, reglugerðum og Aðalnámskrá (Menntaog menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 7).
Starfsfólk leikskóla metur starf sitt með kerfisbundnum hætti þar sem allir sem koma að
leikskólum fá tækifæri til að taka þátt. Matið er gert opinbert á aðgengilegan og skýran hátt fyrir alla
þá sem eiga hagsmuna að gæta (lög um leikskóla nr. 90/2008). Í hverjum leikskóla eru síðan þróaðar
leiðir í mati þar sem endurspegla sérstöðu skólans og skólanámskrá (Mennta- og
menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 27). Mat er hringferli sem felur í sér stöðugt endurmat.
Tímaáætlun er sett fram til að tryggja að allir þættir leikskólastarfsins séu metnir á þriggja til fimm ára
tímabili. Niðurstöður eru settar fram í skýrslu ásamt umbótaáætlun um hvernig megi styrkja veikar
hliðar starfsins (Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2010, bls. 4-6).
Í núgildandi Aðalnámskrá leikskóla er greint frá mati á námi og velferð barna, en því er ætlað að
styðja við börn og hjálpa leikskólakennurum að skipuleggja starfið út frá áhugasviði, þroska og líðan
barna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 46-47).
Eins og fram hefur komið er mikilvægi innra mats ótvírætt. Innra mat eykur þekkingu, kunnáttu,
ígrundun og eflir vitund starfsfólks um mikilvægi þess í leikskólastarfinu (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 54). Jafnframt stuðlar það að umbótum og eflir skólaþróun
(Björk Ólafsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir, 2008, bls. 29). Mati er ætlað að sýna fram á gæði og
skilvirkni skóla og að fjármunum sem skólum eru veittir sé vel varið, bæta faglega þróun kennara og
kennslu ásamt því að hjálpa til við ákvarðanir (MacBeath, 1999, bls. 5-8).
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3

Fyrri rannsóknir

Í þessum kafla verður greint frá nokkrum rannsóknum á innra mati í skólum. Ekki er að finna margar
rannsóknir sem gerðar hafa verið í leikskólum en þær eru þó nokkrar. Auk þess er hvergi að finna
rannsóknir sem sýna fram á hvernig innra mat hefur verið nýtt til umbóta og hvaða áhrif það hafði.

3.1 Innlendar rannsóknir
Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á innra mati í leikskólum á Íslandi. Hildur Skarphéðinsdóttir
gerði eina slíka árið 2002. Þar bar hún saman viðhorf starfsfólks og foreldra í einum leikskóla til innra
mats og samstarfið þar á milli. Hildur lagði fyrir spurningalista og tók viðtöl í rannsókn sinni til að ná
fram viðhorfi þessara tveggja hópa. Helstu niðurstöður hennar voru á þann veg að starfsfólk var
almennt ánægt með hvernig innra mat var framkvæmt og taldi það mikilvægt. Það taldi einnig að
innra mat væri framkvæmt reglulega. Meirihluti starfsfólks þekkti til Aðalnámskrárinnar en tæplega
helmingur þekkti til skólanámskráinnar. Starfsfólkið var einnig spurt hverjir það teldi að ættu að taka
þátt í matinu og allir voru sammála um að allt starfsfólk ættu að taka þátt. Tæplega helmingur taldi
hentugt að yfirmenn hverrar deildar fyrir sig ætti að taka þátt. Flestir sögðu að innra mat færi fram á
deildarfundum og skipulagsdögum, en mat á námi barna færi fram daglega. Meirihluti starfsfólks
sagði matið vera skráð á sérstök skráningarblöð/eyðublöð eða í dagbók. Meirihluti starfsfólks var
einnig sammála því að mikilvægt væri að fá utanaðkomandi hjálp og stuðning til að framkvæma innra
mat (Hildur Skarphéðinsdóttir, 2002, bls. 41-48).
Árið 2006 lét menntamálaráðuneytið gera könnun meðal leikskólastjóra þar sem svarhlutfallið var
76% og var mat á skólastarfi hluti af þeirri könnun. Helstu niðurstöður hennar voru að í meirihluta
tilfella var gerð grein fyrir innra mati í skólanámskrá leikskóla. Leikskólastjórar voru einnig sammála
um að innra mati leikskólans fylgdi greining á veikleikum og styrkleikum ásamt umbótaáætlun. Mikill
meirihluti taldi innra mat leikskólans samræmast þeim viðmiðum sem sett væru fram í Aðalnámskrá.
Þeir töldu einnig að áherslurnar í innra matinu tengdust markmiðum skólastarfsins. Þær aðferðir sem
leikskólastjórar nefndu að þeir nýttu við innra mat voru margvíslegar, svo sem ECERS-kvarðinn og
Barnið í brennidepli (Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 11). Almennt voru leikskólastjórar sammála
um að Aðalnámskráin styddi vel við skólastarfið í þeirra leikskóla þegar kom að innra mati
(Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 14).
Halldóra Pétursdóttir gerði rannsókn á innra mati í sex leikskólum Reykjavíkurborgar árin 20092010. Markmiðið var að lýsa stöðu innra mats í þessum leikskólum ásamt því að tengja það við
matsfræðin. Í rannsókn hennar tóku þátt fimm leikskólastjórar, tólf deildarstjórar og fimm foreldrar.
Leikskólastjórar í rannsókn Halldóru notuðust við ECERS-kvarðann, Barnið í brennidepli og ýmis
stöðluð próf eins og Hljóm-2 og aðra gátlista við innra mat leikskólans. Skráningar voru einnig mikið
nýttar í mati á námi barna ásamt umræðum við börnin og í starfsmannahópnum. Deildarstjórar töldu
einnig að umræða væri sú leið sem þeir notuðu mest við innra mat. Umræðurnar áttu sér oftast stað í
litlum hópum, til dæmis á deildarfundum. Deildarstjórarnir nefndu einnig gátlista, skráningar í leik,
ljósmyndir og spurningalista þegar þeir voru beðnir um að nefna aðferðir til innra mats.
Leikskólastjórar voru sammála því að umgjörð starfsins, val barnanna og leikefnið væri oftast metið
og mat á námi og líðan barna færi fram skipulega að minnsta kosti tvisvar á ári eða oftar ef þörf
krefði. Deildarstjórar voru ekki sammála leikskólastjórum um hvað væri oftast metið en þeir töldu að
virkni, samskipti og vellíðan væri oftast metið. Deildarstjórar nefndu einnig að dagskipulagið væri
reglulega metið svo sem valkerfið, leikefnið og hópastarfið. Þegar kom að því að útlista hvað það væri
sem hindraði framkvæmd innra mats töldu leikskólastjórar skort á þekkingu vera ástæðuna ásamt
tímaleysi. Leikskólastjórar nefndu einnig mikla starfsmannaveltu sem hindrun í framkvæmd á mati.
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Deildarstjórar tóku í sama streng og sögðu líka þekkingarskort vera hindrun ásamt því að oft væri
verið að meta of margt í einu. Þeir nefndu samt sem áður að stundum væri erfitt fyrir þá að taka þátt
í matinu þar sem matið væri sniðið að stjórnendum en ekki að þeim. Leikskólastjórar og deildarstjórar
voru sammála um að upplýsingar sem kæmu fram í leik barna veittu þeim bestu vitneskjuna um
starfið. Skráning leikskólakennara í leik væri því mikilvægur hluti af innra mati. Deildarstjórar bættu
við að það að þeir mætu starfið sitt sjálfir væru einnig mikilvægar upplýsingar fyrir leikskólastarfið. Í
öllum tilfellum var nefnt að leikskólastjóri og aðrir stjórnendur leiddu innra matið í skólanum. Það
væri þeirra að safna gögnum, vinna úr þeim og útbúa umbótaáætlun. Þeir voru allir sammála því að
mikil þörf væri fyrir aukna þekkingu á matsaðferðum. Þeir töluðu um að það væri til bóta að fá
leiðsögn við ferlið sjálft og úrvinnsluna svo að matið nýttist sem best. En að vinna að umbótaáætlun
væri einmitt sá þáttur sem leikskólastjórar væru í mestum vafa með (Halldóra Pétursdóttir, 2010, bls.
13-16). Halldóra komst einnig að þeirri niðurstöðu að til þess að innra matið nýttist sem skyldi þyrfti
gagnaöflun að vera markviss og kerfisbundin. Framsetning þyrfti einnig að vera skýr og aðgengileg
fyrir alla aldurshópa (Halldóra Pétursdóttir, 2010, bls. 20).
Árið 2015 gerði Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar ytra mat á sjö leikskólum borgarinnar. Í
því mati kemur fram hvernig leikskólar standa að innra mati. Fram kom að allir leikskólarnir þyrftu að
bæta sig í skipulagningu og viðfangsefnum þegar kæmi að innra mati. Þrír leikskólar þyrftu að bæta
sig í öllum þáttum innra mats (skipulag og viðfangsefni, gagnaöflun og vinnubrögð, opinber birting og
umbætur og mat á námi og velferð barna) og aðeins einn leikskóli sinnti mati á námi og velferð barna
sem skyldi (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2015).

3.2 Erlendar rannsóknir
Innra mat hefur einnig verðið rannsakað töluvert á erlendri grund. Simons (1992, bls. 10, 13) komst
að þeirri niðurstöðu að kennarar teldu markmið mats vera mismunandi en þeir nefndu að það væri til
að bæta hæfni kennara, sýna fram á gæði og skilvirkni skóla ásamt því að leysa ákveðin vandamál.
Matið hefði tilhneigingu til að vera einungis nýtt fyrir stofnunina en síður fyrir umbætur í kennslu og
til að styðja frekar við nám barna. Janssens og van Amelsvoort (2008, bls. 19) taka í sama streng þar
sem niðurstöður þeirra gáfu vísbendingar um að tilgangur innra mats ætti það til að gleymast og vera
einungis fyrir skólann en ekki kennarana. Kennarar í rannsókn Simons (1992, bls. 14) áttu erfitt með
að finna tíma til að framkvæma og skipuleggja mat og töldu sig þurfa á stuðningskerfi að halda til
þess. Þeir töldu líka stuðningskerfi vera nauðsynlegt til fylgja eftir umbótaáætlun.
Rannsókn Alvik (1995, bls. 328, 335) sýndi svipaðar niðurstöður, kennarar töldu innra mat vera
tímafrekt en samt sem áður gagnlegt. Þeir töldu aðalástæðuna fyrir því að innra mat væri ekki
framkvæmt, tengdist því að finna tíma fyrir matið. Kennarar voru að meirihluta ánægðir með val sitt á
þáttum til innra mats, en niðurstöður sýndu einnig að þeir völdu oft og tíðum ekki þætti sem
tengdust markmiðum skólans eða skólanámskrá. Þeir völdu fremur þætti sem voru hugarfóstur þeirra
og þeim þóttu sjálfum mikilvægir.
Kennarar í rannsókn Indrebo (1993, bls. 8) völdu einnig þá þætti sem stóðu þeim næst og þeim
þóttu mikilvægir í námi barna, sem jafnframt höfðu mest áhrif á starf þeirra. Kennarar töldu sig í
öruggri höfn þegar þeir völdu að meta þætti sem þeim þóttu mikilvægir. Niðurstöður leiddu í ljós að
best væri að byrja á fáum þáttum í einu með því móti væri líklegra að matið nýttist í skólastarfinu.
Kennarar í rannsókn Alvik (1995, bls. 335) töldu hlutverk leiðtoga í innra mati vera mikilvægt og
meginhlutverk þeirra væri að vera hvetjandi og veita innblástur. Ásamt því að halda utan um formlegt
innra mat.
Indrebo (1993, bls. 7-9) rannsakaði einnig innra mat í skólum og töldu kennarar skólastjóra vera
lykilmanneskjuna í innra mati þar sem hann væri sá sem skipulegði og héldi utan um innra mat í
skólanum. Það væri undir honum komið að innra mat væri hluti af skólastarfinu og að vera hvetjandi
varðandi framkvæmd matsins. Að skipulag og framkvæmd innra mats sé kynnt frá upphafi til enda í
skólum hefur mikil áhrif á matið. Það hefur bæði hvetjandi áhrif og hagnýt. Indrebo komst að lokum
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að þeirri niðurstöðu að innra mat geti haft áhrif á skólaþróun með því að sýna kennurum hvernig þeir
geta bætt sig með samvinnu og ígrundun að leiðarljósi. Ef vel er staðið að innra mati skapar það betri
námstækifæri fyrir börn í skólum.

3.3 Samantekt
Rannsóknir á innra mati eiga margt sameiginlegt. Það kemur fram í flestum þeirra að þátttakendur
telja stuðningskerfi við framkvæmd, úrvinnslu og gerð umbótaáætlunar vera nauðsynlegt til að innra
mat hafi þau áhrif sem til er ætlast (Halldóra Pétursdóttir, 2010, bls. 16; Hildur Skarphéðindóttir,
2002, bls. 48; Simons, 1992, bls. 14). Janssens og van Amelsvoort (2008, bls, 19) benda á að kennarar
upplifi samt sem áður að innra mat hafi ekki þau áhrif sem þeir vildu, eins og að hafa áhrif á nám og
vellíðan barna, heldur hafi það einungis áhrif á stofnunina sem slíka. Fleiri rannsakendur hafa komist
að sams konar niðurstöðu (Simons, 2002, bls. 13). Í flestum tilfellum voru það stjórnendur skóla sem
leiddu innra mat og sáu um framkvæmd, úrvinnslu og gerð umbótaáætlunar (Halldóra Pétursdóttir,
2010, bls. 16; Indrebo,1993, bls. 7). En í rannsókn Hildar Skarphéðinsdóttur töldu þátttakendur að allt
starfsfólk leikskólans ætti að taka þátt (Hildur Skarphéðinsdóttir, 2002, bls. 42). Þær aðferðir sem
oftast voru notaðar, samkvæmt rannsóknum, voru ECERS-kvarðinn, Barnið í brennidepli og fleiri
staðlaðir matslistar eins og Hljóm-2. Skráningar og ljósmyndir voru einnig aðferðir sem nefndar voru
ásamt umræðum í barna- og starfsmannahópnum. Oftast var metið dagskipulagið eins og hópastarfið
og valkerfið ásamt leikefni, virkni, samskiptum og vellíðan (Halldóra Pétursdóttir, 2010, bls. 13-14).
Matið var oftast skráð á sérstakt blað eða í dagbók, samkvæmt rannsókn Hildar Skarphéðinsdóttur
(Hildur Skarphéðinsdóttir, 2002, bls. 48). Í flestum rannsóknum sem fjallað var um kom fram að
ákveðnir þættir gátu komið í veg fyrir framkvæmd innra mats. Þættir eins og skortur á þekkingu,
tímaleysi og mikil starfsmannavelta voru nefndir í því samhengi (Alvik, 1995, bls. 328; Halldóra
Pétursdóttir, 2010, bls. 15; Simons, 1992, bls. 14). Í ytra mati í sjö leikskólum Reykjavíkurborgar kom
einmitt fram að mikill skortur væri á innra mati í þeim leikskólum sem metnir voru (Skóla- og
frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2015).
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4

Nokkrar aðferðir sem nýta má við innra mat

Eins og fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla þróar hver og einn leikskóli sínar aðferðir til innra mats
með markmið síns skóla í huga (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 27). Mikilvægast af
öllu er að leikskólakennarar beri virðingu fyrir börnunum og geri sér grein fyrir því að mat sé aldrei
hlutlaust (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 15). Reykjavíkurborg hefur gefið út
bækling sem inniheldur viðmið og vísbendingar um innra og ytra mat á gæðum leikskólastarfs. Þar er
að finna góða útlistun á hvaða upplýsingum er gott að safna og hvar þær gæti verið að finna. Gott er
að hafa bæklingin sér til hliðsjónar þegar framkvæma á innra mat (Björk Ólafsdóttir o.fl., 2015).
Í þessum kafla verður lýst nokkrum aðferðum sem hægt er að nota til innra mats. Fjallað verður
um skráningar á nokkra vegu, meðal annars námssögur og uppeldisfræðilegar skráningar í anda
Reggio Emilia. Einnig verður greint frá aðferðum sem styðja við þátttöku barna í mati, aðferðum sem
notaðar eru af leikskólakennurum við mat á skólastarfi og þátttöku foreldra í mati.

4.1 Skráningar
Skráningar í leikskóla geta verið margs konar allt frá því að merkja við þátttöku barna í hópastarfi eða
einfaldlega daglegu starfi leikskólans. Einnig er þekkt að merkja við hvernig börnin borða og
klósettferðir og bleiuskipti. Allar þessar skráningar hafa þann tilgang að fylgjast með lífi barna í
leikskólanum ásamt því að geta deilt því með foreldrum. Skráningar snúast ekki einungis um að
merkja við, heldur er einnig hægt að skrá þátttöku barnanna á annan hátt, eins og að skrá leik þeirra
og verkefnavinnu með fjölbreyttum hætti (svo sem ljósmyndum, myndbandsupptökum eða skriflegri
skráningu). Til dæmis má skrá námssögur barna, sem á uppruna sinn að rekja til Nýja-Sjálands, eða
gera uppeldisfræðilega skráningu í anda Reggio Emilia sem á rætur að rekja til Ítalíu. Skráningar hafa
þann tilgang að nálgast sjónarmið barna og stuðla að þátttöku þeirra í mati á eigin námi og skipulagi
leikskólastarfsins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 34).

4.1.1 Uppeldisfræðileg skráning í anda Reggio Emilia
Þegar fjallað er um skráningar er oft verið að vísa til uppeldisfræðilegra skráninga í anda Reggio
Emilia. Sú skráning, sem hefur verið þróuð í borginni Reggio Emilia á Norður-Ítalíu, er aðferð sem
notuð er til að skoða á kerfisbundinn hátt hvernig börn læra. Kennarinn hlustar og skráir niður það
sem hann sér og heyrir í samskiptum barna við önnur börn. Hann skráir niður tilgátur og
hugmyndaflug barnanna og fær þannig innsýn í hugarheim þeirra. Markmið skráningarinnar er að
skrá áhuga barna, styrkleika, virkni og tilgátur, fremur en að kanna hvernig almennum
námsmarkmiðum er náð. Samhliða þessu skoða leikskólakennarar sitt hlutverk í samskiptum við
börnin og ígrunda eigin aðferðir við að styðja við hugmyndir þeirra. Þeir ígrunda hvað fór fram, hver
þeirra þáttur var í því sem fram fór og hvernig þeir geti bætt aðferðir sínar. Í uppeldisfræðilegri
skráningu eru notaðar fjölbreyttar aðferðir til að skrá meðal annars ljósmyndir, skýrslur, teikningar og
fleira til að hægt sé að lesa í ólíkan tjáningarmáta barnanna. En jafnframt er lögð áhersla á að
kennarar ígrundi skráninguna með börnunum, foreldrum og öðru samstarfsfólki (Brooker, 2008, bls.
130-131; Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 122). Markmið uppeldisfræðilegrar skráningar er að hlusta
á raddir barna og lýsa því sem gerist í lífi þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls.
23). Carlina Rinaldi er helsti talsmaður Reggio Emilia. Hún hefur skrifað fjölmargar bækur og
fræðigreinar um um stefnuna og mikilvægi skráningar. Hún leggur áherslu á að skráningin fari fram á
meðan börnin eru í leik eða starfi en unnið er í þeim eftir á en ekki á meðan. Þannig gefst tækifæri til
að ígrunda skráninguna eða jafnvel fleiri skráningar. Allir, hvort sem það eru samstarfsmenn,
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foreldrar eða börn, geta lagt mat sitt á skráninguna. Skráningar eiga því að vera opnar, aðgengilegar,
nothæfar og læsilegar öllum sem geta haft eitthvað til málanna að leggja. Þannig telur hún að skapist
sameiginlegur grundvöllur fyrir þekkingarsköpun (Rinaldi, 2005, bls. 18, 25).

4.1.2 Námssögur
Námssögum er ætlað að meta hið flókna nám sem börn fara í gegnum þegar þau taka þátt í
leikskólastarfi (Kristín Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008, bls. 140; Kristín Karlsdóttir og Anna
Magnea Hreinsdóttir, 2015, bls. 7). Tilgangur námssagna er að lesa í tjáningamáta barna sem er
margs konar, og nálgast þannig sjónarmið þeirra. Markmið skráninganna er, líkt og
uppeldisfræðilegra skráninga, að greina og meta styrkleika barna en beinast jafnframt að áhuga
þeirra og virkni. Hluti af námssöguskráningum felst í því að skrá samskipti og leik barna, ígrunda síðan
skráninguna með öðrum, til dæmis börnum, samkennurum eða foreldrum, til að fá fram sjónarhorn
sem flestra. Námssögur byggja á margs konar gögnum og er safnað við alls konar aðstæður. Líkt og í
uppeldisfræðilegri skráningu er til dæmis stuðst við ljósmyndir, skriflega skráningu og teikningar
barnanna. Örsögur eða frásagnir af athöfnum barna eru skráðar, þær ígrundaðar með öllum börnum,
foreldrum og samstarfsfólki og þannig fæst innsýn í viðhorf barna af því sem var skráð (Bryndís
Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012, bls. 103; Kristín Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008,
bls. 140). Námssöguskráning felur meðal annars í sér mat á vellíðan barna og hneigðir þeirra til náms,
hvort lesa megi í tjáningu barna um hvort þeim finnist þau tilheyra barnahópnum, hvort þau sýni
merki um vellíðan, hvernig þau rannsaka og finna lausnir, hvernig þau taka þátt í samskiptum og hvað
börnin leggja af mörkum í leikskólasamfélaginu (Brooker, 2008, bls. 132).
Ólíkt uppeldisfræðilegum skráningum eru námssöguskráningar settar fram eins og annað mat,
sem hringferli. Í því felast fjögur stig, fyrsta er að skrá og lýsa því sem fyrir ber í daglegu lífi barna
ásamt því að halda til haga öðrum gögnum sem koma til með að skipta máli. Að ígrunda og ræða er
annað stig og er það einnig mikilvægur hluti í námssögum en þar þurfa börn, foreldrar og starfsfólk
að fá tækifæri til að koma fram sínum sjónarmiðum. Að greina og miðla er þriðja stigið, en í því felst
meðal annars að ígrunda skráningarnar með börnunum. Þá er ígrundað enn frekar og farið dýpra í
námstækifærin sem börnin standa frammi fyrir. Á þessu stigi er mikilvægt að gera sér grein fyrir að
námssögurnar sýna fram á markmið leikskólastarfsins og skólanámskrárinnar. Á fjórða stigi eru
ákvarðanir teknar um hvernig megi nýta námssögurnar til þess að styðja við börnin og þekkingarleit
þeirra (Carr, 2001, bls. 101, 104; Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015, bls. 6). Gott
er að hafa í huga við skráningu námssagna að lýsa því sem gerðist bæði skriflega og með ljósmyndum,
ígrunda hvaða námstækifæri börnin standa frammi fyrir og hvernig þau nýta þau. Einnig er gott að
skoða hvernig megi styðja börnin til frekari námstækifæra og dýpka skilning þeirra (Kristín Karlsdóttir
og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015, bls. 12-13).

4.1.3 Ferilmöppur
Ferilmöppur eru aðferð til þess að halda utan um þroska barna. Þar er safnað saman verkum og
skráningum um nám þeirra og afrek. Sem gerir kennurunum, börnunum og foreldrum kleift að fagna
og njóta þroska barnanna (Gronlund og Engel, 2016, bls. 1-2). Til dæmis er hægt eð safna bæði
uppeldisfræðilegum skráningum og námssögum í ferilmöppur. Æskilegt er að ferilmöppur séu settar
saman af sem flestum, börnum, foreldrum og kennurum. Þessir aðilar ákveða í sameiningu hvað skal
fara í möppuna og hvað ekki. Ferilmöppur innihalda frásagnir, skráningar, túlkun og ígrundun á þeim
þáttum sem í henni eru. Markmið og tilgangur þess að halda ferilmöppur er að efla ígrundun á námi
og vellíðan barna ásamt því að gefa upplýsingar um barnið. Ferilmöppur eru hugsaðar með ákveðin
markmið í huga. Þær sýna fram á líðan barnanna, að þeim finnist þau tilheyra og tengsl barnsins við
leikskólann og fjölskyldu sína. Ferilmöppur sýna einnig samskipti barna og hvernig þau taka þátt í
samfélaginu í leikskólanum. Dæmi um það má nefna að ferilmöppur sýna hvernig börn stofna til
vináttusambanda og upplýsingar um leik þeirra, bæði listsköpun og annan leik. Börn er í eðli sínu
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forvitin og því er nauðsynlegt að ferilmöppur sýni hvernig þau rannsaka og skoða nýja hluti. Síðast en
ekki síst eiga ferilmöppur að innihalda mat á þroska barnsins. Starfsfólk, börn og foreldrar geta síðan
skoðað möppuna til að sjá hvort börnin hafa náð tilsettum markmiðum að minnsta kosti tvisvar á ári
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 19-20; Brooker, 2008, bls. 133).

4.2 Aðferðir til að styðja við þátttöku barna í mati
Í þessum hluta kaflans verður fjallað um aðferðir sem nýttar hafa verið til að styðja við þátttöku
barna í mati. Ýmsar aðferðir eru til og mismunandi hversu mikið börn taka þátt. Mósaík-aðferðinni
verður lýst ásamt nokkrum aðferðum sem notaðar eru þar og í fleiri matsaðferðum. Sem dæmi má
nefna ljósmyndir, teikningar og samræður. Einnig verður fjallað um lýðræðislegt samræðumat. Síðast
verður fjallað um þátttökustig sem hægt er að nýta til að meta þátttöku barna í mati og
valdaójafnvægi.

4.2.1 Mósaík-aðferðin
Mósaík-aðferðina var hönnuð með það að markmiði að sjónarmið barna komi fram í málefnum sem
þau varða og að líta á börn sem fulla þátttakendur í lífi sínu. Þau eru studd í að skapa eigin merkingu
og skilning á umhverfi sínu. Mikilvægt er að bæði leikskólakennarar og foreldrar skilji afstöðu
barnanna til umhverfisins og túlkun þeirra á því. Í Mósaík-aðferðinni er stuðst við margs konar
skráningaraðferðir og upplýsingar sameinaðar með það að markmiði að hlusta á sjónarmið barna um
málefni sem varðar þeirra eigið líf (Clark, 2005, bls. 29). Auk þess eru gögnin ígrunduð á fundum með
börnum, ljósmyndir teknar og athuganir gerðar. Aðferðin á að vera sveigjanleg og snýst um að aðilar
leikskólans skiptist á skoðunum um það sem er skráð. Að lesa í tjáningu barna og skilja þannig betur
reynslu þeirra er aðalatriðið (Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 121).

4.2.2 Ljósmyndir
Ein af þeim aðferðum sem nefndar eru í Mosaík-aðferðinni er notkun ljósmynda. Ljósmyndir hafa
verið notaðar lengi til að gefa börnum færi á að lýsa sínum viðhorfum varðandi það hvað vekur áhuga
þeirra í umhverfinu. Börnin fá í hendurnar myndavél og taka myndir af því sem þeim þykir skipta máli
(Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 121). Börnum þykir almennt gaman að taka myndir og eru fljót að
læra á tæknina. Að nota ljósmyndir til að meta starfið gefur börnunum tækifæri til að sýna hvað þeim
þykir mikilvægt. Þau ráða myndefninu, hvaða myndir þau velja að sýna og hvað þau segja um
myndirnar. Hvað börnin segja um myndirnar er jafn mikilvægt og myndirnar sjálfar. Börnin ígrunda
það sem þau hafa tekið myndir af og ræða við leikskólakennara eða rannsakendur sem getur gefið
þessum aðilum dýpri skilning á hugarheimi þeirra (Dockett, 2008, bls. 40-41).
Jóhanna Einarsdóttir (2012) skrifar í grein sinni Raddir barna í rannsóknum um nokkra kosti þess
að nýta ljósmyndir. Í fyrsta lagi það að börnin fá myndavél í hendurnar eykur vald þeirra, þau geta
betur stjórnað förinni. Í öðru lagi eru samtölin sem eiga sér stað í kjölfar myndatökunnar öðruvísi en í
venjulegum viðtölum. Samtalið byggir á ljósmyndinni sem þau völdu sjálf og endurspeglar þeirra
sjónarhorn. Á meðan önnur viðtöl eiga það til að byggjast að vissu leyti á sjónarhorni rannsakandans.
Í þriðja lagi gefur það kennurum tækifæri til að hlusta á börn á nýjan hátt, ekki einungis talað mál. Í
fjórða lagi nefnir hún að flest börn hafi gaman af myndatökum og í þessum aðstæðum stjórni þau
tímanum. Í fimmta og síðasta lagi telur Jóhanna ljósmyndir vera áþreifanleg gögn sem hægt er að
taka upp aftur síðar og ræða (Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 17-18).

4.2.3 Teikningar
Teikningar barna hafa einnig verið lengi nýttar í að meta skólastarf. Í teikningum er einblínt á ferlið en
ekki útkomuna. Mikilvægt er að hlusta á hvað börnin hafa að segja um teikninguna sína. Þegar börn
fá tækifæri til að nýta þessa aðferð eru þau að framkvæma eitthvað sem þau þekkja. Þau fá tækifæri
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til að skýra frá sínu sjónarhorni á annan máta en einungis í töluðum orðum. Börnin stjórna því hvað
þau teikna og hvað þau segja um teikninguna sína. Eins og við notkun ljósmynda er hvað börnin segja
um teikninguna ekki síður mikilvægt en teikningin sjálf. Börnin geta talað um teikningarnar sínar án
þess að hafa augnsamband við kennarann sem reynist sumum börnum vel (Dockett, 2008, bls. 38;
Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 120-121).
Kostur teikninga, samkvæmt Jóhönnu Einarsdóttur (2012, bls. 17), er að þær gefa börnum færi á
óyrtri tjáningu. Börnin stjórna ferðinni og þau geta breytt og bætt það sem þau vilja. Einnig nefnir
hún að börn skapi merkingu þegar þau teikna. Börnin eru skapandi og virk þegar þau teikna. Þau eru
vön því að teikna og þykir það í flestum tilfellum skemmtilegt, ásamt því að þau þurfa ekki að hafa
augnsamband við kennarann. Allir þessir kostir gefa börnum tækifæri til að taka þátt á sínum
forsendum þar sem ekki er verið að meta teiknihæfileika þeirra heldur hvað þau teikna og frásagnir
þeirra um teikninguna.

4.2.4 Samræður
Samræður eru ákveðin viðtalsaðferð sem notuð er með börnum. Þar fá börnin að ráða hvað rætt er
og hversu lengi. Þau fá tækifæri til að koma sínu sjónarhorni á framfæri. Í samræðum kemur oft fram
þekking sem börnin gera sér ekki grein fyrir að þau búa yfir. Oft er gott að ræða við börn í litlum
hópum þar sem þau eru vön að vera í hóp með börnum sem þau þekkja og þegar börnin eru saman
sem hópur verður valdastaða gagnvart leikskólakennaranum sterkari. Leikskólakennarinn þarf samt
sem áður að vera meðvitaður um að oft verður ein rödd ríkjandi (Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 16).
Börnum á að líða vel í samræðum og því er mikilvægt að þær eigi sér stað þar sem þeim líður vel,
jafnvel í leiknum þeirra þar sem þau vilja oft ekki fórna honum fyrir samræður. Börnin eiga líka að fá
tækifæri til að hætta samræðum þegar þau vilja og koma aftur að þeim síðar ef þau kjósa svo. Börnin
stjórna ferðinni, þar sem þau ræða um það sem skiptir þau máli. Það er svo hlutverk
leikskólakennarans að fylgja för barnsins og fá þannig upplýsingar sem hann leitar eftir (Dockett,
2008, bls. 37).

4.2.5 Lýðræðislegt samræðumat
Lýðræðislegt samræðumat kom fram á sjónarsviðið sem andstaða við staðlaðar matsaðferðir. Matið
á að taka til greina margbreytilegt starf leikskólans og er þátttökumiðað. Bæði matsaðilar og allir
hagsmunaaðilar taka þátt í matinu. Það er sveigjanlegt og tekur mið af því starfi og samhengi sem
matið fer fram í. Í lýðræðislegu samræðumati er tekið tillit til allra hagsmuna, samræður eiga sér stað
í upphafi um hagsmunina og rökræður fara fram um hvernig niðurstöður eru notaðar. Margt þarf að
hafa í huga í lýðræðislegu samræðumati, matsaðili þarf að vera hlutlaus, aðgengi að
hagsmunaaðilum, annmörkum og tíma þeirra. Valdaójafnvægi þarf að vera ofarlega í huga þeirra sem
taka þátt, bæði í rökræðu og umræðum (Anna Magnea Hreinsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2012,
bls. 54-55). Þegar lýðræðislegt samræðumat er nýtt eru hópviðtöl tekin við börnin og rýnihópaviðtöl
tekin við aðra aðila leikskólans. Lögð er áhersla á lýðræðisleg vinnubrögð í samræðunum og eru
niðurstöður þessara samræðna settar saman og ræddar við þá sem koma að málefnum leikskólans
(Anna Magnea Hreinsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2012, bls. 53).

4.2.6 Mat á þátttöku barna
Þátttaka barna í mati getur verið mismunandi mikil en samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla eiga börn að
vera þátttakendur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 47). Erfitt getur verið að meta
þátttöku barna hvort sem það er í tengslum við leik þeirra eða í mati. Að meta þátttöku barna getur
oft og tíðum verið huglægt mat kennarans og því er mikilvægt að hafa eitthvað sér til hliðsjónar þegar
framkvæma á mat. Jóhanna Einarsdóttir (2008, bls. 118-119) skrifar í grein sinni Þátttaka barna um
tvo fræðimenn sem hafa búið til þátttökustiga eða þrep sem hægt er að nota til að meta þátttöku og
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valdaójafnvægi barna í mati. Fyrri fræðimaðurinn sem hún nefnir er Robert Hart en hann bjó til átta
þrepa þátttökustiga.
1. Stjórnun: Leikskólakennarar stjórna matinu og þátttaka barnanna er á forsendum þeirra.
2. Skreyting: Börn taka þátt til málamynda en vita ekki af hverju og þátttaka þeirra hefur engin
áhrif.
3. Tákn: Börn taka þátt á forsendum leikskólakennara en fá litlu sem engu ráðið.
4. Úthlutuð en upplýst þátttaka: Börn hafa hlutverk í matinu, skilja það og vilja taka þátt.
5. Ráðgefandi og upplýst þátttaka: Börn hafa hlutverk í matinu, skilja það, vilja taka þátt og
hlustað er á þeirra sjónarmið.
6. Frumkvæði fullorðinna en sameiginleg ákvarðanataka: Börnin eru virk í matinu en
leikskólakennararnir hafa frumkvæðið.
7. Frumkvæði og stjórn barna: Börnin hafa frumkvæðið, stjórna matinu og taka ákvarðanir.
8. Frumkvæði barna og sameiginleg ákvarðanataka: Börnin hafa frumkvæðið og hugmyndir
þeirra stjórna framhaldinu. Leikskólakennarar og börn vinna saman sem jafningjar að matinu.
Seinni fræðimaðurinn sem Jóhanna nefnir er Lansdown. Hans þátttökustig samanstendur af þremur
stigum.
1. Ráðgefandi ferli: Kennarar viðurkenna að börn hafi skoðanir og reynslu sem er mikilvægt
framlag til lífs þeirra. Kennararnir hafa ekki alla vitneskjuna þannig að þeir búa til ákveðið ferli
þar sem börnin geta sett fram skoðun sína í gegnum lögin, stefnumótun og starfshætti
leikskólans. Ferlið einkennist af því að kennararnir hafa frumkvæðið, stjórna og leiða ásamt
því að börnin hafa ekki mikla möguleika á því að hafa áhrif á niðurstöðuna.
2. Þátttökuferli: það felur í sér að börnum er gefið tækifæri til að vera hluti af ferlinu,
framkvæmdinni, eftirlitinu og matinu. Ferlið einkennist af því að kennararnir hafa
frumkvæðið en leita eftir þátttöku barnanna. Börnin geta haft áhrif á bæði ferilinn og
niðurstöðuna. Í ferlinu deila kennararnir og börnin valdinu og þau skipa mikilvæg sæti í að
móta verkefnið.
3. Sjálfsprottið ferli: það felur í sér að börnin sjálf eru hvött til athafna og einkennist af
frumkvæði barnanna. Kennarinn er leiðbeinandi en börnin stjórna öllu ferlinu. Kennarinn ber
virðingu fyrir börnunum.
Fram kemur í Þemahefti um námsmat í leikskólum að gott er fyrir leikskólakennara að hafa þessa
þátttökustiga í huga þegar mat er undirbúið, framkvæmt og ígrundað (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 15-16).

4.3 Nokkrar matsaðferðir sem notaðar eru af leikskólakennurum
Leikskólakennarar eru leiðandi afl í mati á skólastarfi og mikilvægt er að þeir séu meðvitaðir um val á
matsaferðum, að valið hafi ákveðinn tilgang. Þannig er mikilvægt að kennarar geri sér grein fyrir
hvaða matsaðferðir eru í boði og viti hvaða tilgang hver þeirra hefur og hvernig það hefur áhrif á
börnin. Nokkrar aðferðir eru notaðar sem eiga beint við þátttöku leikskólakennara þrátt fyrir að þeir
taki þátt í öllu öðru mati.




ECERS-kvarðinn (e. Early childhood environmental education rating scale): Matslisti sem
ætlaður er að meta leikskólastarfið í heild sinni. Kvarðinn er hjálpartæki skóla til að bæta
starf sitt, bæta virknina, reynsluna, samskipti og kennslu sem varðar umhverfið og gildi
samfélagsins. Að nota ECERS-kvarðann gefur skólum færi á að efla samvinnu milli barna,
foreldra og starfsfólks. Með notkun kvarðans skapast tækifæri til að fá innsýn í sjónarhorn
mismunandi hagsmunaaðila (Bhagwanji, Y, 2011).
Barnið í brennidepli (e. The child at the centre): Matsaðferð líkt og ECERS-kvarðinn. Hún er
ætlað til að meta börn frá 0-5 ára aldurs. Matsaðferðin bætir innra mat í leikskólum og fyrstu
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bekkjum grunnskólans. Tilgangurinn er að bæta samfellt nám á milli skólastiga þar sem
matsaðferðin metur hvernig börn læra og hvað þau læra (Cherry, K, 2007). Matsaðferðin
hefur verið notuð í ýmsum leikskólum á Íslandi. Henni er ætlað að hjálpa leikskólakennurum
að meta gæði leikskólastarfsins, samskipti starfsfólks, stjórnun og samstarf við foreldra (t.d.
Hörðuvellir, 2017).
Stöðluð matstæki: Nokkur matstæki eru aðgengileg til að meta ákveðna færniþætti.
Matstækin eru meðal annars skimunarpróf, greiningartæki og aðrar kannanir. Notkun slíkra
matsaðferða verður að hafa ákveðinn og markvissan tilgang. Styrkleikar barna eiga alltaf að
vera í fyrirrúmi til þess að styðja sjálfsöryggi, sjálfsvirðingu, sjálfstæði, styrk og sjálfsímynd
barna (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013, bls. 25). Leikskólar nota nokkur matstæki reglulega í
leikskólum en þau eru meðal annars Brigance, HLJÓM-2, Íslenski þroskalistinn, PEDS, TOLD2P, TRAS, WISC-IV og WPPSI-R (Námsmatsstofnun, e.d.).
Mat leikskólakennara á eigin frammistöðu: Í leikskólum meta leikskólakennarar eigin
frammistöðu. Að kennarar meta sína eigin frammstöðu gefur kennurum tækifæri til að bæta
skilvirkni sína og gæði kennslunnar. Leikskólakennarar sem meta frammistöðu sína eru á
vegferð að betri líðan í starfi (Pascal og Bertram, 2016, bls. 87).

4.4 Þátttaka foreldra í mati
Þátttaka barna í mati á leikskólastarfi er vissulega mikilvæg en einnig er mikilvægt að foreldrar fái að
koma sinni skoðun á framfæri (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 47). Að gefa
foreldrum færi á að taka þátt í mati á skólastarfi gefur innra mati meira gildi (Pascal og Bertram,
2016, bls. 88). Foreldrar taka þátt í mati á leikskólastarfi á mismunandi hátt og það er einnig
mismunandi milli leikskóla hvernig, og einfaldlega hvort, foreldrar taka þátt í mati. Tvær aðferðir eru
nú aðallega notaðar í leikskólum. Það eru annars vegar foreldrakannanir á vegum sveitarfélaganna.
sem senda út kannanir þar sem foreldrum gefst tækifæri til að meta ákveðna þætti leikskólastarfsins
(Garðabær, 2016, Kópavogur, 2016 og Reykjavíkurborg, 2016). Skólapúlsinn er ný aðferð sem
leikskólar hafa verið að nýta sér þegar kemur að foreldrakönnunum. Skólapúlsinn er matsaðferð
unnin af matsfyrirtæki sem sér um alla þætti matsins undirbúning, framkvæmd, úrvinnslu og
úrbótaáætlun. Könnunin inniheldur 16 matsþætti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vinnubrögð í leikskólanum
Samstarf við starfsfólk deildar
Samskipti og upplýsingamiðlun
Aðstaða til leiks og náms
Upphaf dvalar og flutningur milli deilda
Tækifæri til náms
Málörvun
Starf í takt við aðalnámskrá
Félagsfærni barna
Vellíðan barna
Útivist og umhverfisvitund
Mataræði og matarmenning
Tengsl leik- og grunnskóla
Samskipti barna utan leikskólans
Sérkennsla og stuðningur
Sérfræðiþjónusta
(Skólapúlsinn, 2016).
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4.5 Samantekt
Í þessum kafla var lýst aðferðum sem nýta má við innra mat. Aðferðirnar eru margs konar og hverjir
taka þátt í matinu hefur mikil áhrif á hvaða aðferð er valin við innra mat þar sem allir hagsmunaaðilar
leikskólans eiga að taka þátt samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 47). Við mat virðast skráningar vera mikið notaðar. Í þeim
felast uppeldisfræðilegar skráningar þar sem markmiðið er að hlusta á raddir barna og lýsa því sem
gerist í lífi þeirra. Uppeldisfræðilegar skráningar eru samvinnuverkefni þar sem starfsfólk, börn og
foreldra ígrunda saman það sem er skráð (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 23).
Námssögur gegna svipuðu hlutverki en þær lýsa því sem gerðist, segja frá hvernig megi styðja börn til
frekari námstækifæra og dýpka skilning þeirra. Jafnframt fela þær í sér ígrundun námstækifæra og
hvernig börnin nýta þau (Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015, bls. 12-13). Hægt er
að safna öllum þessum upplýsingum í ferilmöppur, sem getur verið safn af verkum og skráningum
sem meðal annars er náð með uppeldisfræðilegum skráningum og námssögum (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 19). Verkin eru meðal annars ljósmyndir og teikningar sem er
fjallað er um í kaflanum, og styðja þau við þátttöku barna í mati. Einnig er hægt er að nota Mósaíkaðferðina sem leið til að styðja við þátttöku þeirra en markmið hennar er að ná fram sjónarmiðum
barna í þeim málefnum sem þau varða (Clark, 2005, bls. 29). Í raun mætti segja að allar þessar
aðferðir, sem notaðar eru við innra mat í leikskólum, nýti sömu leiðir eða gögn, það er ljósmyndir,
teikningar, skráningar og samræður.
Í kaflanum er einnig fjallað um þátttökustiga Lansdown og Hart sem hægt er að nota til að meta
þátttöku barna í skólastarfi almennt, en jafnframt í mati. Þátttökustigin sýna fram á mismunandi
þátttöku starfsfólks og barna og það valdaójafnvægi sem getur skapast. Þátttökustigarnir eru gagnleg
tæki til þess að meta hvernig börnin hafa áhrif og minnka valdaójafnvægi (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 15-16; Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 118-119).
Leikskólakennarar gera ýmislegt annað þegar kemur að mati en þeir nýta margskonar matsaðferðir
eins og ECERS-kvarðann, Barnið í brennidepli og önnur stöðluð matstæki. Síðast en ekki síst meta þeir
sína eigin frammstöðu sem bætir bæði skilvirkni þeirra og gæði kennslunnar. Foreldrar eru ekki síður
mikilvægir í mati á skólastarfi og þátttaka þeirra í innra mati gefur því jafnframt meira gildi (Pascal og
Bertram, 2016, bls. 88). Tvær aðferðir hafa verið ríkjandi í þátttöku foreldra í mati en þær eru
foreldrakannanir á vegum sveitarfélaganna og Skólapúlsinn. Báðar þessar aðferðir fela í sér að
foreldrar svara spurningakönnun um valda þætti leikskólastarfsins.
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5

Rannsóknin

Í þessum kafla er fjallað um rannsóknaraðferðina. Greint er frá markmiði og tilgangi með því að vísa í
nauðsyn hennar. Aðferðafræðinni eru einnig gerð skil, en rannsóknin er megindleg. Fram kemur
rökstuðningur á vali á þátttakendum og lýsing á þeim. Framkvæmd, gagnaöflun og gagnagreiningu
eru líka gerð góð skil. Síðast er greint frá áreiðanleika og réttmæti rannsóknarinnar ásamt þeim
siðferðilegu álitaefnum sem eiga við rannsóknina.

5.1 Markmið og tilgangur rannsóknarinnar
Markmið rannsóknarinnar var að sjá hvort innra mati væri sinnt sem skyldi í sveitarfélaginu Vonarbæ
og þá hvernig. Tilgangurinn var að sýna hvar sveitarfélagið væri statt í stöðu innra mats og nýta
niðurstöður mögulega til umbóta á innra mati í leikskólum, ásamt því að fá hugmyndir að leiðum til
innra mats. Aflað var gagna með spurningakönnun til að leitast við að fá svör við eftirfarandi
rannsóknarspurningum:
 Er innra mati sinnt í leikskólum?
 Hvað telja deildarstjórar vera innra mat?
 Hvaða aðferðir nýta deildarstjórar til innra mats?
 Hvernig eru niðurstöður úr innra mati nýttar?

5.2 Aðferðafræði
Í rannsóknum er notast við tvær rannsóknaraðferðir, megindlegar og eigindlegar. Aðferðirnar fela í
sér mismunandi orðaforða, tækni og aðferðir. Margt skilur að þessar tvær aðferðir en í stuttu máli er
verið að skoða upplifun fólks, skilning þess og túlkun á umheimi sínum í eigindlegri aðferðafræði.
Megindleg aðferðafræði byggist á tölulegum upplýsingum sem hægt er að magnbinda, telja og mæla.
Lögð er áhersla á að finna meðaltöl, dreifingu og tengsl á milli breyta, en í eigindlegri aðferðafræði er
verið að skoða einstaklinginn hverju sinni án þess að finna fylgni eða orsakasamband (McMillan,
2008, bls. 10-11; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 222)
Megindleg rannsóknaraðferð á sér langa sögu. Hún byggir á grunni náttúruvísinda eða raunhyggju.
Áhersla er lögð á að komast að sannleikanum með því að mæla hann með aðferðum raunvísindanna.
Settar eru fram rannsóknarspurningar og af þeim dregnar rannsóknartilgátur. Rannsóknartilgátur eru
mælanlegar, þar sem hugsunin er að ekkert sé satt fyrr en raunprófað hefur verið að það sé satt.
Annað hvort er tilgátu hafnað eða niðurstöður styðja hana. Megindlegar rannsóknir eru
kerfisbundnar, nákvæmar og skýrar. Samkvæmt megindlegri rannsóknarhefð þarf rannsakandi að
vera hlutlægur við mælingar og greiningar á niðurstöðum, reynsla hans og túlkun má ekki hafa áhrif
(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 377-378).
Í megindlegum rannsóknum eru tvö meginsnið sem hægt er að nýta. Annars vegar íhlutunarsnið
og hins vegar lýsandi rannsóknarsnið. Í lýsandi rannsóknarsniði er tilgangurinn ekki inngrip heldur að
lýsa ákveðnu fyrirbæri. Undir lýsandi rannsóknarsniðum eru sex snið: hefðbundið lýsandi
rannsóknarsnið,
lýsandi
samanburðarrannsóknarsnið,
lýsandi
sambandsrannsóknarsnið,
ferilrannsóknarsnið, tilfella-viðmiðunarrannsóknarsnið og tilfellarannsóknir. Rannsókn þessi telst til
hefbundis lýsandi rannsóknarsniðs. Sniðinu er ætlað að lýsa ákveðinni stöðu þar sem hver breyta er
einungis mæld einu sinni. (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 382, 386).
Í rannsókn þessari var leitað svara við rannsóknarspurningum með megindlegri aðferðafræði þar
sem skrifleg spurningakönnun (sjá viðauka 1) var lögð fyrir þátttakendur bæði með lokuðum og
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opnum spurningum. Gagna var aflað á stuttum tíma og því þetta telst vera þversnið. Megindleg
aðferðafræði var valin fyrir þessa rannsókn þar sem markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort
innra mati væri sinnt, og þá hvernig. Rannsóknin snýst ekki einungis um viðhorf einstakra
þátttakenda heldur er hún lýsandi rannsókn þar sem aðallega er verið að lýsa stöðu innra mats í
leikskólum, ásamt því að bera saman einstakar breytur til að kanna hvort hægt sé að sjá tengsl milli
þeirra. Spurningakönnun var sú aðferð sem varð fyrir valinu vegna þess að með henni er hægt að ná
til fjölda þátttakenda á tiltölulega skömmum tíma.
Þorlákur Karlsson (2003, bls. 331-332) bendir á að kostur spurningakannana sé að með þeim megi
safna margbreytilegum gögnum á stuttum tíma. Þær teljast réttmætar, þar sem talin eru vera sterk
tengsl milli þess sem fólk svarar og gerir. Hann nefnir einnig að spurningakönnun sé flókin aðferð þar
sem að mörgu þurfi að huga, en ef hún sé vel unnin frá upphafi til enda, teljist hún einnig vera
réttmæt og áreiðanleg. Ástæða þess að valið var að nota skriflega könnun í stað vefkönnunar er að
svarhlutfallið er oft hærra. Með því er einnig verið að koma í veg fyrir að eldra fólk taki ekki
könnunina, þar sem ennþá er til staðar sú kynslóð sem hefur takmarkaða tölvukunnáttu (Grétar Þór
Eyþórsson, 2013, bls. 468).

5.3 Aðferð
Í þessum hluta kaflans verður greint frá úrtaki og vali á þátttakendum. Farið verður yfir framkvæmd,
gagnaöflun og gagnagreiningu ásamt því að fjalla um þá þætti sem gera rannsókn þessa áreiðanlega
og réttmæta. Að lokum verða siðferðileg atriði reifuð.

5.3.1 Úrtak og val á þátttakendum
Þýði rannsóknarinnar var höfuðborgarsvæðið og valdi rannsakandi eitt sveitarfélag til að gera
rannsóknina á þar sem markmiðið var að skoða stöðu eins sveitarfélags. Vegna þessa var notast við
hentugleikaúrtak. Hentugleikaúrtak er ekki líkindaúrtak og byggir ekki á slembiaðferð þar sem
rannsakandi velur sjálfur þátttakendur. Það er notað þar sem auðvelt er fyrir rannsakanda að nálgast
þátttakendur og hægt er að nálgast fjölda þátttakanda í einu. Í hentugleikaúrtaki er fremur verið að
álykta um tengsl milli breyta en að finna ákveðið meðaltal (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson,
2003, bls. 62-63).
Úrtak þátttakenda rannsóknarinnar voru allir deildarstjórar í Vonarbæ og voru þeir 103 talsins.
Rannsakandi ákvað að velja deildarstjóra til þátttöku þar sem hann taldi þá líklegasta til að hafa
þekkingu á innra mati í leikskóla þeirra. Rannsakandi fór í alla leikskóla í Vonarbæ og annað hvort
skildi eftir spurningakönnunina og sótti síðar eða beið á meðan svarað var. Þátttakendur svöruðu því
spurningalistanum á vinnutíma.

5.3.2 Framkvæmd, gagnaöflun og gagnagreining
Við upphaf rannsóknarinnar aflaði rannsakandi leyfis hjá sveitarfélaginu Vonarbær til að framkvæma
rannsóknina (sjá viðauka 2). Eftir að leyfi fékkst sendi rannsakandi kynningarbréf í tölvupósti til allra
deildarstjóranna með beiðni um þátttöku (sjá viðauka 3). Tölvupóstföngin fundust á heimasíðum
leikskólanna en þrjá þeirra þurfti að hafa sérstaklega samband við til að fá tölvupóstföngin.
Kynningarbréf var einnig sent til leikskólastjóranna og þeir beðnir um að vekja athygli á rannsókninni
(sjá viðauka 4). Í kynningarbréfunum kom fram markmið og tilgangur rannsóknarinnar ásamt
tímaramma sem tiltók hvenær rannsakandi kæmi með könnunina. Í tölvupóstinum voru
deildarstjórar og/eða leikskólastjórarnir beðnir um að senda svarpóst til baka innan viku frá því að
tölvupósturinn var sendur til að greina frá ef einhver tími væri einstaklega óheppilegur.
Eftir viku bjó rannsakandi til tímaáætlun til að fara með spurningakannanirnar í leikskólana. Strax
fyrsta daginn sá rannsakandi að sú áætlun gekk ekki eftir og skipti um aðferð. Rannsakandi hringdi í
alla leikskóla, talaði við leikskólastjóra og spurði hvort og hvenær hann mætti koma með
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spurningakönnunina. Rannsakandi vísaði í tölvupóst sem þeim hafði verið sendur viku áður. Útskýrt
var fyrir leikskólastjórunum hvernig spurningakönnunin væri og að hægt væri að bíða eftir að
deildarstjórar svöruðu eða skilja hana eftir og leikskólastjórarnir gætu kynnt hana og dreift.
Rannsakandi fór því í leikskólana og skildi eftir spurningakönnunina, eða beið eftir að deildarstjórar
svöruðu, allt eftir því hvað hentaði hverjum og einum. Spurningakönnunin var útprentuð í opnu
umslagi og eftir að hún hafði verið útfyllt var umslaginu lokað til að koma í veg fyrir að hægt væri að
rekja svör til einstakra þátttakenda eða leikskóla.
Þegar allir þátttakendur voru búnir að svara voru svör slegin inn í Excel og forritið notað til að
skoða stöðu innra mats í leikskólunum. Tölfræðiforritið SPSS var notað til að skoða tengsl milli
einstakra breyta með krosstöflum. Tíðni ákveðinna svara var einnig sett upp í tíðnitöflu og opnu
spurningarnar voru greindar eftir þemum. Með þessum hætti var hægt að lýsa stöðu innra mats í
leikskólum með því að skoða dreifingu svarmöguleika og hlutföll, ásamt því að kanna tengsl á milli
einstakra beyta.

5.3.3 Áreiðanleiki og réttmæti
Að framkvæma rannsókn er flókið ferli þar sem að mörgu þarf að huga. Rannsókn þarf bæði að vera
réttmæt og áreiðanleg. Til þess þarf rannsókn að vera kerfisbundin, nákvæm og skýr.
Rannsóknarspurningin þarf að vera vel skilgreind, rannsóknaráætlun þarf að vera nákvæm alveg frá
upphafi og henni þarf að fylgja í þaula, ásamt því að öllum þáttum rannsóknarninnar þarf að lýsa vel
svo að hægt sé að endurtaka hana (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 378-379). Réttmæti er
hægt að skipta í innra og ytra réttmæti. Með innra réttmæti er átt við hvort að rannsóknin svari þeim
spurningum sem ætlað var að leita svara við, hvort rannsóknin hafi mælt það sem henni var ætlað að
mæla. Ytra réttmæti snýr að því hvort hægt sé að nýta niðurstöðurnar og alhæfa yfir á stærra þýði. Ef
það tekst, eykst réttmæti og þar með gæði rannsóknarinnar til muna (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003,
bls. 231-232). Það er margt sem getur ógnað réttmæti rannsókna. Í innra réttmæti eru hlutir á borð
við að mælitæki sem notuð eru séu ekki réttmæt og áreiðanleg og þá eru niðurstöðurnar það ekki
heldur, rannsakandi sé hlutdrægur og að úrtak sé ekki nógu stórt eða ekki rétt fyrir
rannsóknarspurninguna. Allt þetta hefur einnig áhrif á ytra réttmæti rannsókna en það helsta sem
ógnar ytra réttmæti er umhverfið við framkvæmd rannsóknarinnar, úrtakið og úrtaksaðferðirnar
(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 378-379). Réttmæti þarf að vera fyrir hendi frá upphafi og
er það rannsakandans að sjá til þess að sýna fram á það. Án réttmætis getur rannsóknin ekki verið
áreiðanleg (McMillan, 2008, bls. 148-149). Þegar vísað er til áreiðanleika rannsókna er átt við að þau
mæltitæki sem notuð eru í rannsókn séu áreiðanleg. Áreiðanlegt mæltitæki sýnir svipaða niðurstöðu
ef það er notað aftur á sama viðfangsefnið (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 232). Rannsókn þessari
er ætlað að nýtast til umbóta og lýsa stöðu innra mats í leikskólum og til þess að hægt sé að nýta
hana sem slíka þarf hún að vera áreiðanleg og réttmæt. Án þess eru niðurstöður ónothæfar þar sem
ekki hefur tekist að mæla það sem lagt var upp með.
Rannsókn þessari fylgir nákvæm rannsóknaráætlun sem er unnin með það að leiðarljósi að vera
gagnsæ og skýr. Henni var fylgt í einu og öllu og hefur það áhrif á endurtöku rannsóknarinnar.
Rannsakandinn reyndi eftir fremsta megni að vera hlutlaus í að útbúa spurningakönnunina, leggja
hana fyrir, við gagnagreiningu og framsetningu á niðurstöðum. Úrtakið var rúmlega hundrað sem er
nógu stórt til þess að gefa góða mynd af stöðu leikskóla sveitarfélagsins í innra mati. Að notast við
hentugleikaúrtak gerði það að verkum að ekki er hægt að alhæfa niðurstöður á þýðið sem leiðir til
þess að ytra réttmæti er ekki nógu gott.

5.3.4 Siðferðileg atriði
Þegar fjallað er um siðferðileg atriði í framkvæmd rannsókna hafa verið settar fram fjórar
meginreglur. Þær eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðareglan og réttlætisreglan. Í þessari
rannsókn á sjálfræðisreglan einkum við. Með henni er átt við að rannsakandi þarf að bera virðingu
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fyrir þátttakendum. Áhersla er lögð á að þátttakandi sé upplýstur um þátttöku sína í rannsókninni og
taki þátt af fúsum og frjálsum vilja. Þátttakandi má hætta þátttöku hvenær sem er meðan á rannsókn
stendur (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 163). Allar þessar upplýsingar koma fram í kynningarbréfi
rannsóknarinnar. Ásamt upplýsingum um varðveislu gagna, þar sem um viðkvæmar upplýsingar er að
ræða. Skaðleysisreglan nær til þess þáttar að koma í veg fyrir ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur
og í rannsókn þessari er ekkert sem getur skaðað þátttakendur. Með velgjörðareglunni er átt við að
einungis eigi að gera rannsóknir til hagsbóta en ekki framkvæma rannsóknir að óþörfu. Eins og sjá má
í markmiðum og tilgangi rannsóknarinnar er henni ætlað að vera til umbóta. Síðasta reglan,
réttlætisreglan, er sú regla þar sem kveðið er á um að vernda þátttakendur fyrir skaða sérstaklega þá
sem eru í veikri stöðu (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 164).
Rannsókn þessi var tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð
persónuupplýsinga (lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000). Í
rannsókninni er sveitarfélaginu gefið gervinafn svo að ekki sé hægt að rekja upplýsingarnar til
einstakra leikskóla né þátttakenda.
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6

Niðurstöður

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Þátttakendur svöruðu skriflegum
spurningalista og verður byrjað á því að fjalla um niðurstöður á lýsandi hátt. Næst verður greint frá
algengum aðferðum sem þátttakendur nota í innra mati. Að lokum verður fjallað um niðurstöður á
greinandi hátt þar sem nokkur svör eru borin saman.
Gagnaöflun fór fram á tímabilinu 29. mars 2016 til 6. maí 2016 í öllum leikskólum Vonarbæjar.
Þátttakendur rannsóknarinnar voru 62 af 103 og svarhlutfallið því 60%.

6.1 Lýsandi niðurstöður
Þátttakendur rannsóknarinnar eru allir deildarstjórar og meirihluti þeirra (85%) hefur leyfisbréf
leikskólakennara eins og sjá má á mynd 2.

15%

Já
Nei
85%

Mynd 2. Hefur þú leyfisbréf leikskólakennara?

Þátttakendur hafa mismunandi mikla starfsreynslu og sýnir mynd 3 starfsreynslu þátttakenda.
Myndin sýnir annars vegar hversu lengi þátttakendur hafa starfað sem deildarstjórar og hins vegar
hversu lengi þeir hafa starfað í leikskóla. Fæstir þátttakendanna (7%) hafa starfað sem deildarstjórar
skemur en eitt ár en 36% hafa starfað í 1-5 ár eða lengur en 10 ár og í 21% tilfella hafa þátttakendur
starfað sem deildarstjórar í 6-10 ár. Flestir (70%) hafa starfað í leikskóla lengur en 10 ár. Í 18% tilfella
hafa þátttakendurnir starfað í 6-10 ár, 10% hafa starfað í 1-5 ár og í 3% tilfella hafa þátttakendur
starfað skemur en 1 ár.
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Fjöldi svara
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Starfsreynsla
Hversu lengi hefur þú starfað sem deildarstjóri
Hversu lengi hefur þú starfað í leikskóla
Mynd 3. Hversu lengi hefur þú starfað sem deildarstjóri?/ Hversu lengi hefur
þú starfað í leikskóla?

Þátttakendur telja sig í flestum tilfellum (98%) taka þátt í innra mati í leikskólum sínum og telja sig
einnig flestir (97%) þekkja til innihalds Aðalnámskrár leikskóla um innra mat. En í rannsókninni voru
þeir einnig beðnir um að svara nokkrum grunnspurningum í sambandi við innra mat í leikskólunum
þeirra. Svör þeirra má sjá í töflu 1.
Tafla 1. Innra mat í leikskólum þátttakenda

Svar
Já
Nei
Veit ekki

Er fjallað um innra
mat í starfsáætlun í
leikskólanum þínum?
89%
2%
10%

Eru markmið
skólanámskrárinnar
metin reglulega?
77%
15%
8%

Er gerð áætlun um innra
mat í leikskólanum
þínum til 3.-5. ára?
59%
12%
29%

Eins og sjá má er fjallað um innra mat í starfsáætlun leikskóla flestra þátttakenda (89%) en 10%
þátttakenda vita ekki hvort svo sé. Markmið skólanámskrárinnar eru einnig metin reglulega í flestum
tilfellum (77%), meðan 15% þátttakenda segja svo ekki vera. Þegar kemur að því að gera áætlun um
innra mat til 3.-5. ára voru svörin á aðeins annan veg, en það er gert, að mati þátttakenda, í 59%
tilfella, í 12% tilfella er svo ekki og 29% þátttakenda vita ekki hvort svo sé.
Í rannsókninni voru þátttakendurnir beðnir um að velja nokkra þætti sem væru oftast metnir í
innra mati (sjá mynd 4). Börnin (10%) og dagskipulagið (10%) eru þeir þættir sem oftast eru metnir og
þar á eftir er starfsáætlunin (10%). Leikur barna (9%) og starfsfólkið (8%) koma þar strax á eftir. Þeir
þættir sem einnig eru nefndir eru skólanámskrá (8%), aðbúnaður (7%), kennslan (6%), viðmót og
menning skóla (6%), stjórnun (5%) og samstarf heimila og skóla (5%). Þeir þættir sem sjaldnast eru
metnir eru ráðstöfun fjármagns, mannauðs, búnaðar og tíma (4%), ytri tengsl (4%), nám og
námsárangur (4%) og umbótaaðgerðir/þróunarstarf (4%).
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Þættir
Mynd 4. Hvaða þættir eru oftast metnir í leikskólanum þínum?

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu jafnframt í ljós að það sem veldur vali á þeim þáttum sem
metnir eru í flestum tilfellum (33%) eru þeir þættir sem leikskólinn hefur ákveðið. Á meðan þættir
sem koma fram í skólanámskrá eru í næstflestum tilfellum (25%) þeir sem valda valinu og þættir sem
koma fram í Aðalnámskrá (21%) og þeir sem þeim fannst þurfa að meta (21%) koma þar á eftir (sjá
mynd 5).
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Þættir sem valda vali á matsþáttum
Mynd 5. Hvað veldur helst vali þínu á matsþáttum í innra mati?

Leikskólastjóri leiðir innra mat í flestum tilfellum (38%), að mati þátttakenda, en
aðstoðarleikskólastjóri (29%) og deildarstjóri (25%) koma þar á eftir. Aðeins 8% þátttakenda sögðu að
aðrir leiddu það og nefndu þeir verkefnastjóra, aðra fagaðila, yfirmenn og alla í því samhengi (sjá
mynd 6).
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Mynd 6. Hver leiðir innra mat í leikskólanum þínum?

Undirbúningur innra mats er einnig í flestum tilfellum (32%) í höndum leikskólastjóra og í 29%
tilfella í höndum aðstoðarleikskólastjóra, 25% þátttakenda sögðu að undirbúningurinn væri í höndum
deildarstjóra og 8% í höndum annarra. Í því samhengi nefndu þátttakendur sérkennslustjóra, aðra
fagaðila og verkefnastjóra (sjá mynd 7).
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Mynd 7. Hver sér um undirbúning innra mats í leikskólanum þínum?

Eins og sjá má á mynd 8 er það jafnframt leikskólastjóri sem sér í flestum tilfellum (32%) um að
framkvæma matið, en deildarstjórar (30%) og aðstoðarleikskólastjórar (27%) koma þar á eftir. Aðrir
eru nefndir í 10% tilfella en í því samhengi nefna þátttakendur að allir starfsmenn séu í því hlutverki
ásamt því að nefna verkefnastjóra.
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Mynd 8. Hver sér um framkvæmd innra mats í leikskólanum þínum?

Þegar að því kom að greina niðurstöður var það leikskólastjóri í flestum tilfellum (40%) sem hafði
það hlutverk. Aðstoðarleikskólastjóri sér um greininguna í 30% tilfella og deildarstjóri í 23% tilfella. Á
meðan 6% þátttakenda telja aðra sjá um það. Í því samhengi nefna þátttakendur verkefnastjóra,
yfirmenn, leiðbeinendur og sérkennslustjóra (sjá mynd 9).
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Mynd 9. Hver sér um greiningu á niðurstöðum í leikskólanum þínum?

Að gera umbótaáætlun er aftur að mestu leyti í höndum leikskólastjóra (38%), að mati
þátttakenda. Aðstoðarleikskólastjóri hefur það hlutverk í 34% og deildarstjórar í 25% tilfella. Í 3%
tilfella sjá aðrir um það og í því samhengi nefna þátttakendur að allir starfsmenn hafi það hlutskipti,
ásamt því að nefna yfirmenn (sjá mynd 10).
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Mynd 10. Hver sér um að gera umbótaáætlun í leikskólanum þínum?

Eins og sjá má á mynd 11 sér leikskólastjórinn í flestum tilfellum (41%) til þess að
umbótaáætluninni sé fylgt eftir, aðstoðarleikskólastjórinn í næstflestum tilfellum (31%) og
deildarstjóri (24%) þar á eftir, aðrir eru nefndir í 4% tilfella og í því samhengi nefna þátttakendur
yfirmenn og að allir starfsmenn hafi það hlutverk.
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Mynd 11. Hver sér um að umbótaáætlun sé fylgt eftir í leikskólanum þínum?

Þegar kom að því hvort þátttakendur telji að innra mati sé sinnt í leikskólum þeirra, telur mikill
meirihluti þátttakenda (97%) að svo sé en 3% þeirra telja svo ekki vera. Mynd 12 sýnir hversu oft að
meðaltali þátttakendur telja að innra mat sé framkvæmt í leikskólanum þeirra. Meirihluti þeirra
(42%) telur að innra mat sé framkvæmt að meðaltali einu sinni á ári. Næstflestir (22%) svara einu
sinni í viku. Einu sinni í mánuði svara 17% þátttakenda og 10% á hverjum degi. Einungis 8% segja að
innra mat sé framkvæmt á tveggja ára fresti og 2% sjaldnar.
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Mynd 12. Hversu oft að meðaltali er innra mat framkvæmt í leikskólanum þínum?

Þegar kom að því að svara spurningunni um hvort fjölbreytt gögn séu nýtt í innra mati í leikskólum
þeirra er meirihluti þátttakenda (67%) sammála því en minnihluti (33%) ósammála (sjá mynd 13).
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Mynd 13. Eru fjölbreytt gögn nýtt við gagnaöflun í innra mati í
leikskólanum þínum?

Skráning innra mats er oftast (39%) skráð á sérstök blöð gerð fyrir mat, að mati þátttakenda.
Næstoftast (30%) er innra mat skráð í tölvu. Þátttakendur nefna einnig að innra mat sé skráð í dagbók
(14%) eða bók (11%). Nokkrir (6%) velja annars konar skráningu og í því samhengi er nefnt að innra
mat sé skráð þegar þeir fylla út ECERS-kvarðann og einnig að þeir svari spurningum og haldi fundi (sjá
mynd 14).
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Mynd 14. Hvernig er innra mat skráð í þínum leikskóla?

Mynd 15 sýnir að flestir þátttakendur (83%) telja að allt starfsfólk taki þátt í innra mati í leikskóla
þeirra en 17% segja svo ekki vera.
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Mynd 15. Tekur allt starfsfólk þátt í innra mati í leikskólanum
þínum?

Það eru svo rétt rúmlega helmingur þátttakenda (55%) sem eru sammála um að niðurstöður innra
mats séu birtar opinberlega í leikskólum þeirra en tæpur helmingur þeirra (45%) segir svo ekki vera
(sjá mynd 16).

48

45%

Já

55%

Nei

Mynd 16. Eru niðurstöður innra mats birtar opinberlega
til dæmis á heimasíðu leikskólans?

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þátttaka barna í innra mati fer í flestum tilfellum fram
með skráningum (25%), samræðum (25%) og teikningum (22%). Að börn taki þátt með ljósmyndum
er nefnt í 20% tilvika á meðan 3% þátttakenda nefna að það eigi ekki við. Þátttakendur nefna í 4%
tilvika að þátttaka barna í innra mati sé með öðrum hætti en valmöguleikarnir gáfu til kynna. Í því
samhengi nefna þátttakendur að börnin svari spurningalista, sýni leikskólann sinn og segi hvað þeim
þykir áhugavert, börnin semji sátttmála og meti sjálf (sjá mynd 17).
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Mynd 17. Hvernig taka börn þátt í innra mati leikskólans?

Mynd 18 sýnir að þátttaka þeirra er oftast (60%) metin eftir tilfinningu kennaranna en mun
sjaldnar eftir þátttökustigum Robert Harts (3%) eða Landsdown (4%). Þátttakendur nefna í 34%
tilfella að annars konar mat fari fram. Í því samhengi nefna þátttakendur lista sem eru fylltir út,
samtöl við börnin, að fylgjast með látbragði hjá yngstu börnunum, skráningu og eigið mat barnanna.
Jafnframt nefna einhverjir fagfundi og að mat barna sé í vinnslu.
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Mynd 18. Hvaða aðferð nýtir þú helst til að meta þátttöku barna í mati?

Mynd 19 sýnir hvernig foreldrar taka þátt í innra mati en samkvæmt þátttakendum snýst þátttaka
þeirra aðallega að taka þátt í foreldrakönnunum (36%) og foreldraráði (33%). Þátttakendur nefna
einnig að foreldrar taki þátt í Skólapúlsinum í 25% tilfella og 6% nefna aðra valmöguleika og í því
samhengi er nefnt foreldraviðtöl, mat við lotulok og mat á aðlögun.
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Mynd 19. Hvernig taka foreldrar þátt í innra mati leikskólans?

Þegar kom að því að spyrja hvort þátttakendur vilji stuðning við framkvæmd innra mats telur
rúmur helmingur þátttakenda (58%) sig vilja fá stuðning en 42% þeirra telja sig ekki vilja fá stuðning
(sjá mynd 20).
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Mynd 20. Myndir þú vilja fá stuðning við framkvæmd innra mats?

Mynd 21 sýnir hins vegar afstöðu þátttakenda til þess hvort þeir vilji fá stuðning við aðra þætti
innra mats eins og skipulagningu, gagnagreiningu og gerð umbótaáætlunar. Niðurstöður leiddu í ljós
að meirihluti þátttakenda (61%) vill fá þann stuðning en 39% þeirra vilja hann ekki.
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Mynd 21. Myndir þú vilja fá stuðning við aðra þætti innra mats eins og
skipulagningu, gagnagreiningu og gerð umbótaáætlunar?

Eins og mynd 22 sýnir er það svo tímaskortur sem þátttakendur telja helst hindra (56%)
framkvæmd innra mats í leikskóla þeirra. Næstflestum þykir starfsmannavelta (21%) vera ástæða
þess hvað hindrar framkvæmd á meðan 10% telja það vera skort á þekkingu. Þátttakendum þykir í 8%
tilfella að það vanti einhvern til að leiða matið og 5% segja að annað liggi þar á baki. Í því samhengi
nefna þátttakendur manneklu, skort á hugmyndum, allt, áhugaleysi og skort á jákvæðni starfsmanna.
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Mynd 22. Hvað telur þú helst hindra framkvæmd innra mats í leikskólanum þínum?

Í könnuninni voru þátttakendur einnig beðnir að taka afstöðu til nokkurra fullyrðinga með því að
svara hvort þeir eru ósammála, frekar ósammála, frekar sammála eða sammála. Sjá má afstöðu
þeirra í töflu 2.
Tafla 2. Afstaða til framkvæmdar og þátttöku í innra mati
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Innra mat er öllum þátttakendum mikilvægt (100%) og telja þeir að það styðji þá (99%) og aðra
starfsmenn í starfi (100%). Allir þátttakendurnir (100%) eru sammála eða frekar sammála því að
mikilvægt sé að allir hagsmunaaðilar skólans taki þátt í innra mati, en þeir eru í 75% tilfella sammála
eða frekar sammála því að börn taki virkan þátt í innra mati leikskólans. Á meðan 25% þeirra eru
frekar ósammála eða ósammála því. Þegar kemur að foreldrum þá eru flestir þátttakenda (93%)
sammála eða frekar sammála því að foreldrar taki þátt í innra mati leikskólans og 7% frekar
ósammála eða ósammála. Meirihluti þátttakenda (77%) eru sammála eða frekar sammála um að
kennarar meti sjálfa sig í leikskólanum og 23% er ósammála eða frekar ósammála því. Innra mat er í
meirhluta tilfella (81%) hluti af daglegu starfi leikskólans en í 19% tilfella er það ekki. Í allflestum
tillfellum (93%) er innra mat jafnframt nýtt til umbóta í leikskólum á meðan 7% þátttakenda eru
frekar ósammála þeirri staðhæfingu. Að innra mat hafi áhrif á skólaþróun í leikskólum eru 90%
þátttakenda sammála eða frekar sammála á meðan 11% eru frekar ósammála eða ósammála.

6.2 Algengar leiðir sem nýttar eru í innra mati
Þátttakendur voru beðnir að nefna nokkrar algengar leiðir sem þeir og leikskólinn þeirra nýttu í innra
mati. Niðurstöðurnar er hægt að flokka í þrennt eftir því hver á í hlut, börn, starfsmenn eða foreldrar.
Þátttakendur nefna í tilfellum þar sem starfsmenn taka þátt að þeir fylli út ýmsa staðlaða lista eins
og ECERS-kvarðann og matslista útbúna af bæði leikskólanum og öðrum. Þátttakendur segjast fylla út
samskiptahring þar sem kennarar setja innst í hring þau börn sem þeir tala mest við og í útjaðarinn
þau börn sem þeir tala minnst við.
„Starfsmenn gera umhyggjuhring sem sýnir þeim hvort eitthvað barn sé skilið útundan.“
Þátttakendur svara einnig að mat þeirra fari mikið fram með umræðum þar sem þeir meta börnin,
samskipti þeirra og þátttöku. Ásamt því fara fram umræður um eftirlit á útisvæðum, skólastarfið og
önnur svæði leikskólans. Umræðurnar eiga sér stað á margs konar vettvangi eins og deildarfundum
og daglega inni á deildum. Endurmat kom einnig oft upp, en þátttakendur nefna að þeir nýti
endurmat til að meta starfsáætlun, viðburði, skólanámskrá og starf vetrarins. Tveir þátttakendanna
nefna einnig próf sem lögð eru fyrir börnin eins og HLJÓM-2. Þátttakendurnir svara líka að þeir noti
hugarkort og dagbækur sem hluta af innra mati. Einn þátttakandi svarar að könnun eins og þessi
nýtist leikskólanum í innra mati. Tveir þátttakendanna svara að þeir noti Bronfenbrenner-hringinn til
að meta börnin.
„Yngri börnin (1-2 ára): Bronfenbrenner-hringurinn, jákvæð tengsl (starfsmenn fylla út).“
Í spurningunni um algengar leiðir til innra mats tóku margir þátttakendur fram hvar mat færi fram.
En samkvæmt þeim fer innra mat fram á margs konar vettvangi innan leikskólans, í
starfsmannasamtölum, deildarstjórafundum, deildarfundum, fagfundum, starfsmannafundum, ýmiss
konar viðtölum, handleiðslu deildarstjóra, eldhúsfundum og matstofufundum og á skipulagsdögum.
Samkvæmt þátttakendum rannsóknarinnar taka foreldrar þátt í innra mati á nokkra vegu. Þeir
nefna foreldrakönnun, foreldraráð, foreldraviðtöl og foreldrafélag.
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„Foreldrakannanir/foreldraráð/foreldrafélag.“
„Send er út foreldrakönnun annað hvert ár og við skoðum útkomu hennar og metum og
reynum að gera betur.“
Einnig er nefnt að matlistar séu lagðir fyrir foreldra. Ekki kom þó fram nema einu sinni hversu oft
þessi matslisti er lagður fyrir en í því tilviki er hann lagður fyrir einu sinni á ári.
Þegar kom að börnunum svara þátttakendur að börnin taki þátt í innra mati með því að meta hvað
þeim þykir skemmtilegast að gera í leikskólanum og hvað þeim þykir leiðinlegast að gera. Börnin nota
broskalla sem settir eru á ýmsar athafnir dagsins samkvæmt því hvernig þeim líður í ákveðnum
aðstæðum eða athöfnum.
„Eldri (2-4 ára): teikna hvað er gaman/skemmtilegast í leikskólanum, teikna hvað er
leiðinlegt í leikskólanum. Eldri (4-6 ára): broskallar settir við ýmsar athafnir dagsins.
Hvernig líður þér í matsal? Hvernig líður þér í hópastarfi?“
Börnin eru spurð spurninga um leikskólann og starfið, þau meta til dæmis vetrarstarfið á vorin. Mati
þeirra er í sumum tilfellum safnað saman í ferilmöppu, heilsubók eða skráð á einhvern hátt, meðal
annars með ljósmyndum, í orðum og myndbandsupptökum. Kennararnir nota einnig umræður við
börnin í innra mati sem eru í sumum tilfellum teknar upp á myndband. Þátttakendur svara jafnframt
að börn fylli út matslista og vináttumat, samráðsfundir og grænfánafundir eru haldnir og ánægjulisti
er lagður fyrir elstu börnin.

6.3 Markmið innra mats
Þátttakendur töldu markmið innra mats vera fjölbreytt en flestir voru sammála um að innra mat
leiddi af sér betra og faglegra starf sem væri í stöðugri þróun.
„Til að viðhalda fagmennskunni í starfi og sjá til þess að sé verið að vinna með alla þætti
námskráarinnar. Bæta það sem þarf að bæta. Minna okkur líka á það góða sem við erum
að gera miðað við aðstæður sem eru og geta verið erfiðar í leikskólaumhverfinu.“
Samkvæmt þátttakendunum veitir innra mat stjórnendum ákveðið aðhald, virkjar starfsmenn og
byggir það upp á jákvæðan hátt ásamt því að gera starfið markvissara. Innra mat samkvæmt
þátttakendum stuðlar að umbótum í skólastarfi og er mikilvægt starfs- og kennsluþróunartæki til að
fylgja eftir skólanámskrá. Innra mat á að leiða til aukinna gæða í menntun barna og er ákveðinn
mælikvarði á það hvað er vel gert og hvað má gera betur. Sumir starfsmenn telja að innra mat stuðli
að aukinni vellíðan og þannig öðlist börnin gott umhverfi til að dafna og þroskast, eins og einn
þátttakandinn kemst að orði:
„Hamingjusama starfsmenn sem smita hamingju yfir í börnin sem koma hamingjunni til
skila til foreldra, þá líður öllum vel.“

6.4 Greinandi niðurstöður
Tvær spurningar í könnuninni lúta að því hvort þátttakendur vilji fá stuðning við ýmsa þætti innra
mats. Annars vegar er spurt hvort þátttakendur vilji stuðning við framkvæmd innra mats og hins
vegar hvort þeir vilji stuðning við aðra þætti innra mats eins og skipulagningu, gagnagreiningu og
gerð umbótaáætlunar. Til að sjá hvort munur er á svörum við þessum spurningum eftir því hversu
lengi þátttakendur hafa starfað í leikskóla eru svörin sett upp í krosstöflu. Sjá má muninn í myndum
23 og 24.
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Mynd 23. Afstaða þátttakenda um vilja til stuðnings við framkvæmd innra mats miðað
við starfsreynslu.
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Mynd 24. Afstaða þátttakenda um vilja til stuðnings við aðra þætti innra mats eins og
skipulagningu, gagnagreiningu og gerð umbótaáætlunar miðað við starfsreynslu.

Eins og mynd 23 sýnir, vilja örlítið fleiri þátttakendur sem hafa unnið lengur en 10 ár í leikskóla
stuðning við framkvæmd innra mats. En þeir sem hafa unnið í 6-10 ár vilja mun færri fá stuðning en
þeir sem ekki vilja hann. Mynd 24 sýnir hins vegar að þátttakendur sem hafa starfað lengur en 10 ár í
leikskóla eru fleiri sem vilja ekki fá stuðning við aðra þætti innra mats eins og skipulagningu,
gagnagreiningu og gerð umbótaáætlunar. Sjá má einnig að þeir sem hafa starfað í 6-10 ár eru fleiri
sem vilja stuðning á móti þeim sem hafa unnið í 1-5 ár þá eru örlítið færri sem vilja ekki stuðninginn.
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6.5 Samantekt
Í þessum kafla var greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Ef niðurstöður eru dregnar saman má
sjá að þátttakendur eru oftast sammála um innra mat í leikskóla. Flestir þátttakendur hafa
leyfisbréf leikskólakennara og hafa unnið sem deildarstjórar í lengur en 10 ár. Þá má sjá að innra
mati í Vonarbæ er sinnt samkvæmt þátttakendum, þeir taka sjálfir þátt í því og það er í flestum
tilfellum framkvæmt einu sinni á ári og skráð á sérstök blöð eða í tölvu. Þeir telja að innra mat
styðji þá og aðra starfsmenn í starfi og það hafði áhrif á skólaþróun og sé nýtt til umbóta.
Tímaskortur er það sem þátttakendur nefna í flestum tilfellum að hindri framkvæmd innra mats
ásamt mikilli starfsmannaveltu. Markmið innra mats, að mati þátttakenda, er að það leiði af sér
betra og faglegra starf sem sé í stöðugri þróun.
Þátttakendur voru beðnir að velja úr nokkrum þáttum sem þeir telja vera oftast metnir í
leikskólanum þeirra og er niðurstaðan börnin og dagskipulagið, og eru þeir valdir af leikskólanum.
Leikskólastjóri er í aðalhlutverki við undirbúning, framkvæmd, greiningu, gerð umbótaáætlunar
og eftirfylgni í innra mati. Fjallað er um innra mat í starfsáætlun leikskólanna og þau markmið
sem þar eru sett fram metin reglulega. Áætlun um innra mat er einnig gerð til 3.-5. ára þrátt fyrir
að 29% þátttakenda vissu ekki hvort það væri gert.
Þátttaka allra hagsmunaaðila þykir mikilvæg og taka börn þátt í innra mati með skráningum,
samræðum, teikningum og ljósmyndum. Foreldrar taka þátt með því að svara foreldrakönnunum
og þátttöku í foreldaráði. Kennarar meta jafnfram sjálfa sig í leikskólum.
Þátttakendur höfðu skiptar skoðanir á því hvort þeir myndu vilja fá stuðning við framkvæmd
innra mats og við aðra þætti eins og skipulagningu, gagnagreiningu og gerð umbótaáætlunar, en
örlítið fleiri þátttakendur myndu vilja fá hjálp þó að munurinn hafi ekki verið mikill. Þegar afstaða
þátttakenda til stuðnings er skoðuð miðað við starfsreynslu, er ekki mikill munur þar á.
Tilgangur rannsóknarinnar er tvenns konar, annars vegar að skoða stöðu innra mats í
leikskólum Vonarbæjar og hins vegar að safna saman upplýsingum um aðferðir til innra mats sem
aðrir leikskólar geta nýtt sér. Þátttakendur nefna nokkrar algengar leiðir til innra mats en þær fela
flestar í sér staðlaða matslista eins og ECERS-kvarðann og endurmat. Umræður eru líka stór hluti
af innra mati og eiga þær sér stað á ýmsum vettvangi eins og deildarfundum,
deildarstjórafundum og starfsmannafundum. Þeir nefna einnig nokkrar aðferðir sem foreldrar og
börn taka þátt í, en foreldrar taka þátt meðal annars í foreldrafélagi og foreldraviðtölum. Börnin
taka þátt með því að svara spurningum eins og hvað þeim þyki skemmtilegast að gera í
leikskólanum. Í örfáum tilfellum eru skráningar nefndar, en ekki hvað felst í þeim. Hvort
spurningar sem börnin svara teljast til skráninga eða hvort verið er að skrá leik og áhuga
barnanna, liggur ekki fyrir.
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7

Umræður

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar settar í fræðilegt samhengi. Markmið
rannsóknarinnar var að sjá hvort innra mati væri sinnt í sveitarfélaginu Vonarbæ og ef svo væri,
þá hvernig. Tilgangurinn var að sjá stöðu sveitarfélagsins í tengslum við framkvæmd innra mats
og að nýta niðurstöður til umbóta á innra mati í leikskólum, ásamt því að fá hugmyndir að leiðum
til innra mats. Aflað var gagna með spurningakönnun til að leitast við að fá svör við eftirfarandi
rannsóknarspurningum:


Er innra mati sinnt í leikskólum?
 Hvað telja deildarstjórar vera innra mat?
 Hvaða aðferðir nýta deildarstjórar til innra mats?
 Hvernig eru niðurstöður úr innra mati nýttar?

Innra mat er kerfisbundið og lagt er upp með að það sé unnið á ákveðinn hátt. Í rannsókn
þessari var spurt um ýmsa þætti innra mats og leiddu niðurstöður rannsóknarinnar meðal annars
í ljós að innra mat er í 81% tilfella hluti af daglegu starfi. Meirihluti þátttakenda telur sömuleiðis
að innra mat sé framkvæmt einu sinni á ári. Næstflestir telja það vera framkvæmt einu sinni í
viku. Þátttakendur telja jafnframt í 93% tilfella að það sé nýtt til umbóta. Samkvæmt niðurstöðum
þessarar rannsóknar er innra mat samstarfsmiðað og lýðræðislegt, umbótamiðað og samofið öllu
skólastarfi í sveitarfélaginu, eins og mælt hefur verið með (Björk Ólafsdóttir, e.d., bls. 4; Menntaog menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 27-28). Hildur Skarphéðinsdóttir framkvæmdi svipaða
rannsókn árið 2002. Þar kom fram að allir þátttakendur væru sammála því að allt starfsfólk ætti
að taka þátt í innra mati og að það færi fram daglega. Þess má geta að margt hefur breyst frá
árinu 2002, meðal annars löggjöf, Aðalnámskrá og stefnumótun. (Hildur Skarphéðinsdóttir, 2002,
bls. 42, 47). Niðurstöður hennar eru samt sem áður staðfestar í rannsókn Halldóri Pétursdóttur
(Halldóra Pétursdóttir, 2010, bls. 13-14). Ef niðurstöðum þessarar rannsóknar er velt upp má sjá
að mikill meirihluti þátttakenda er virkur í innra mati og að það er nýtt til umbóta, sem er einn
aðaltilgangur innra mats. Þetta gildir jafnt um fyrir sem eftir nýju lögin voru sem sett árið 2008.
Innra mat er greinilega hluti af leikskólastarfinu, að mati þátttakenda.
Rannsóknin leiddi líka í ljós, að í 59% tilfella er gerð áætlun um innra mat í leikskólum til
þriggja til fimm ára og eru 89% þátttakanda sammála því að fjallað sé um innra mat í starfsáætlun
leikskóla þeirra. Í Leiðbeiningum um innra mat í skóla kemur einmitt fram að mælt sé með því að
meta alla þætti leikskólastarfsins á þriggja til fimm ára fresti. Þessa áætlun á leikskólinn síðan að
birta í starfsáætlun sinni (Sigurlína o.fl., 2011, bls. 9-10; Sigurlína o.fl., 2010, bls. 4-5). Miðað við
þessar niðurstöður er greinilegt að í meirihluta tilfella er innra mat hluti af starfsáætlun leikskóla
sveitarfélagsins, en sjaldnar er sett tímaáætlun um framkvæmd innra mats. Hugsanlegt er að
mikið af því innra mati sem fram fer sé unnið með stöðluðum matstækjum og þeim fylgja ákveðin
fyrirmæli, til dæmis hversu oft eigi að framkvæma matið.
Þátttakendur eru sammála því, eða í 97% tilfella, að innra mat sé sinnt í leikskóla þeirra og
83% þeirra telja að allt starfsfólk taki þátt í því. Þátttakendur telja í 98% tilfella sjálfa sig einnig
taka þátt í innra mati leikskólans. Þátttakendur eru í 93% tilfella sammála því að þeir telji foreldra
taka þátt í innra , ásamt því að 75% þeirra telja börn taka þátt. Foreldrar taka aðallega þátt með
því að svara foreldrakönnunum og þátttöku í foreldraráði. Þegar kemur að börnunum þá taka þau
aðallega þátt með skráningum, samræðum, teikningum og ljósmyndum. Í lögum um leikskóla nr.
90/2008 kemur fram að allir hagsmunaaðilar taka þátt í innra mati, hvort sem það á við um
börnin, foreldrana eða starfsfólkið (lög um leikskóla nr. 90/2008). Eins og fram hefur komið
benda Pascal og Betram (2016, bls 88) á að þátttaka foreldra í innra mati gefi því meira gildi. Í ljósi
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þess er ánægjulegt að sjá að mikill meirihluti þátttakenda telur að innra mati sé sinnt í
leikskólanum og að börn, foreldrar og starfsfólk fái að leggja sitt af mörkum í því. Þannig getur
skapast betra leikskólastarf þar sem velferð og líðan barna er í fyrirrúmi, sem hlýtur að vera
meginmarkmið allra leikskóla.
Ef þessar niðurstöður eru dregnar saman má glögglega sjá að innra mat er framkvæmt í
leikskólum Vonarbæjar og að það sé að vissu leyti kerfisbundið eins og krafan er um. Niðurstaðan
kom rannsakanda á óvart miðað við þá reynslu og þekkingu sem hann hefur. Reynsla hans sýnir
að innra mat er framkvæmt, en ekki endilega alltaf nýtt til umbóta. Auk þess er ekki sjálfgefið að
allir fái að taka þátt í því, hvort sem um ræðir starfsfólk, börn eða foreldra. Niðurstöður þess
verða hluti af blaðabunka sem aldrei er farið í. Sem dæmi um þetta komst Skóla- og frístundasvið
Reykjavíkurborgar að þeirri niðurstöðu í ytra mati sínu frá árinu 2015 að allir leikskólarnir sem
metnir voru þyrftu að bæta sig í innra mati og þrír leikskólar af sjö þyrftu að bæta sig í öllum
þáttum innra mats (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2015). Ekki má samt misskilja að
niðurstöðurnar sýna að leikskólarnir þurfa að bæta sig en ekki endilega að innra mat sé ekki
framkvæmt. Ástæða mismunandi niðurstaðna á milli þessa tveggja geta verið ýmsar. Hugsanlegt
er að munurinn liggi einungis á því að rannsókn þessi er mat deildarstjóra á sínu eigin starfi á
meðan rannsókn Skóla- og frístundasviðs er ytra mat gerð innan leikskólanna. Jafnframt er
mögulegt að framkvæmd innra mats sé misjöfn á milli sveitarfélaga. Ef til vill er lagt meira upp úr
því að sinna innra mati í sumum bæjarfélögum en öðrum. Einnig má velta fyrir sér hvort fjárlög
hafi eitthvað með þetta að gera þar sem innra mat tekur tíma og kostar peninga. Starfsfólk þarf
tíma til að skipuleggja og framkvæma matið, ásamt því að útbúa umbótaáætlun. Á meðan
starfsfólkið sinnir þessu þarf annað starfsfólk að vera til staðar fyrir börnin og sinna faglegu starfi
sem ekki næst ef leikskólinn er undirmannaður meðan á innra mati er sinnt.

7.1 Innra mat
Aðalnámskrá leikskóla greinir ítarlega frá innra mati og þátttakendur í rannsókninni telja sig
þekkja innihald hennar þegar kemur að innra mati í 97% tilfella. Meirihluti þátttakenda í rannsókn
Hildar Skarphéðinsdóttur taldi sig einnig þekkja til Aðalnámskrárinnar (Hildur Skarphéðinsdóttir,
2002, bls. 41). Þar sem flestir þátttakenda eru búnir að starfa í leikskólum lengur en 10 ár og
einnig flestir starfað sem deildarstjórar í fleiri en 10 ár þó að sama hlutfall hafi starfað sem
deildarstjórar í 1-5 ár, má draga þá ályktun að þátttakendur rannsóknarinnar séu meðvitaðir um
nýjustu stefnumótun og fræði og hafi ekki hætt að afla sér þekkingar að námi loknu.
Eins og gefur að skilja er hægt að meta allmarga þætti í leikskólstarfi. Þeir matsþættir sem
þátttakendur segjast meta oftast eru börnin og dagskipulagið. Þeir nefna einnig starfsáætlunina,
leik barnanna, starfsfólkið, skólanámskrá, aðbúnað og kennsluna. Þátttakendur rannsóknarinnar
telja einnig að mats þættirnir sem metnir eru hverju sinni séu oftast valdir af leikskólanum
sjálfum. Í fyrri rannsóknum hafa þættir eins og umgjörð starfsins, val barnanna, samskipti, virkni,
hópastarfið og leikefni, ásamt mati á námi barna og líðan þeirra, verið nefndir sem þeir þættir
sem oftast eru metnir (Halldóra Pétursdóttir, 2010, bls. 13-14). Því má segja að matsþættirnir séu
nokkurn veginn þeir sömu, einungis orðaðir á annan hátt. Aðrar rannsóknir hafa að sama skapi
sýnt fram á að matsþættir voru valdir af kennurnum sjálfum og tengdust frekar þeirra
hugarfóstrum og þáttum sem þeim sjálfum þóttu mikilvægir en tengdust ekki endilega
markmiðum skólans (Alvik, 1995, bls. 224; Indrebo, 1993, bls. 8). Sigurlína Davíðsdóttir og fleiri
mæla með því að myndað sé matsteymi þegar framkvæma á innra mat. Teymið þurfi síðan að
ákvarða hvaða matsþættir eru metnir hverju sinni (Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2010, bls. 4).
Rannsakandi telur að þátttakendur geri sér ekkert endilega grein fyrir því hvaða matsþætti þurfi
að meta í leikskólum heldur komi það af sjálfu sér og vegna þessa séu niðurstöður þessarar
rannsóknar svipaðar og fyrri rannsókna. Þátttakendur eru ávallt með velferð og líðan barna í
fyrirrúmi og því eru þeir þættir sem hafa bein áhrif á þau oftast metnir.
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Þátttakendur telja sig í 67% tilfella nota fjölbreytt gögn við innra mat en 33% segja svo ekki
vera. Í gagnaöflun í innra mati er best að gögnin að baki matsins séu eins fjölbreytt og kostur er
(Björk Ólafsdóttir, e.d., bls. 7). Til þess að innra mat sé unnið eins vel og hægt er telur
rannsakandi nauðsynlegt að fjölbreytt gögn séu nýtt svo að ekki séu teknar ákvarðanir á
einhæfum gögnum.
Þátttakendur rannsóknarinnar segjast oftast skrá innra mat á sérstök blöð fyrir innra mat og í
tölvu, nokkrir nefna þó að þeir noti dagbók eða bækur til þess. Hildur Skarphéðinsdóttir (2002,
bls. 48) komst að sömu niðurstöðu í rannsókn sinni en þátttakendur í þeirri rannsókn skráðu innra
mat oftast á sérstakt blað eða í dagbók. Þrátt fyrir að niðurstöður Hildar séu nú um fimmtán ára
og ný stefnumótun í leikskólastarfi og innra mati hafi átt sér stað, virðast þær enn eiga við. Ætla
má þó að tölvur séu nýttar í auknum mæli frá því að rannsókn hennar var framkvæmd.
Samkvæmt þátttakendum rannsóknarinnar er framkvæmd, undirbúningur, greining gagna og
að útbúa umbótaáætlun í innra mati í flestum tilfellum í höndum leikskólastjóra en
aðstoðarleikskólastjórar og deildarstjórar komi þó við sögu. Að fylgja umbótaáætlun eftir er
einnig í höndum leikskólastjóra en deildarstjórinn kemur þar einnig við sögu. Í rannsókn Halldóru
Pétursdóttur komu fram áþekkar niðurstöður en í öllum tilfellum leiddu leikskólastjórar og aðrir
stjórnendur matið og framkvæmdu, söfnuðu gögnum, unnu úr þeim og útbjuggu umbótaáætlun
(Halldóra Pétursdóttir, 2010, bls. 15). Indrebo komst að sömu niðurstöðu í rannsókn sinni en þar
var skólastjórinn lykilmanneskjan í mati, leiddi það og skipulagði (Indrebo, 1993, bls. 7).
Þátttakendur þessarar rannsóknar vilja í 58% tilfella fá stuðning við framkvæmd innra mats og
61% vill fá stuðning við aðra þætti eins og skipulagningu, gagnagreiningu og gerð
umbótaáætlunar. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þátttakendur vilja fá stuðning við framkvæmd
og úrvinnslu innra mats ásamt vinnu við umbótaáætlun (Halldóra Pétursdóttir, 2010, bls. 16;
Hildur Skarphéðinsdóttir, 2002, bls. 48; Simons, 1992, bls. 14). Þegar afstaða þátttakenda til
stuðnings við framkvæmd innra mats er skoðuð miðað við starfsreynslu kemur ekki fram mikill
munur. Lítill munur reyndist á milli þeirra sem hafa starfað hvað lengst hvort þeir vildu stuðning
eða ekki. Sama má segja um stuðning við aðra þætti innra mats. Þessi niðurstaða kom
rannsakanda á óvart, hversu lítill munur var á þeim sem vildu stuðning og þeim sem ekki vildu
stuðning. Hann bjóst við að mikill meirihluti þátttakenda myndi vilja stuðning. Sérstaklega miðað
við hvað aðrar rannsóknir, eins og fram hefur komið, hafa sýnt fram á og hver reynsla hans er.
Hann bjóst einnig við því að því meiri starfsreynslu sem þátttakendur hefðu því meiri stuðning
vildu þeir þar sem það er lengra síðan þeir útskrifuðust og jafnvel með litla þekkingu á innra mati.
En niðurstaðan var ekki sú. Eins og áður hefur verið velt upp, virðast þátttakendur þó vera
meðvitaðir um nýjustu stefnumótun og fræði leikskólans og má því draga þá ályktun að þeir hafi
lesið sér til um innra mat hvort sem það á við um skipulagningu, framkvæmd, gagnagreiningu eða
gerð umbótaáætlunar. Í kjölfarið af þessu má einnig velta fyrir sér hvort ákveðin reynsla og
kunnátta skapist innan leikskólanna og starfsfólk læri þannig hvert af öðru, lærdómssamfélag.

7.2 Markmið innra mats
Þátttakendur rannsóknarinnar telja markmið innra mats vera að það leiði af sér betra og faglegra
starf sem sé í stöðugri þróun. Þeir telja það stuðla að umbótum og vera mikilvægt til að fylgja eftir
skólanámskrá. Þeir telja einnig að innra mat leiði til aukinna gæða í menntun og vellíðan.
Þátttakendur telja sömuleiðis að innra mat styðji bæði þá og aðra starfsmenn í starfi og öllum
þátttakendum þótti innra mat vera mikilvægt. Hildur Skarphéðinsdóttir (2002, bls. 41) komst að
sömu niðurstöðu þar sem meirihluti þátttakenda í rannsókn hennar taldi innra mat mikilvægt. Í
Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að markmið mats sé að auðga skilning og þekkingu allra aðila
sem koma að leikskólum á líðan, námi og þroska barna. Ásamt því að sjá til þess að farið sé að
lögum, reglugerðum og Aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 7). Mat á
jafnframt að styðja við umbætur á leikskólastarfinu og sjá til þess að börnin fái þá þjónustu sem
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þau eiga rétt á og réttindi þeirra séu virt (lög um leikskóla nr. 90/2008). Mat eykur einnig
þekkingu, kunnáttu, ígrundun og eflir vitund starfsfólks um mikilvægi þess í skólastarfinu
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 54).
Mat er margþætt og margir hafa reynt að skilgreina það en þátttakendur í rannsókn Simons
töldu markmið mats vera að bæta hæfni kennara, sýna fram á gæði og skilvirkni skóla ásamt því
að leysa ákveðin vandamál (Simons, 1992, bls. 10). MacBeath telur að meginmarkmið mats sé að
bæta faglega þróun hjá hverjum og einum kennara (MacBeath, 1999, bls. 6).
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna því glögglega að þátttakendur eru sammála um hver
markmið innra mats eru og að það þykir mikilvægt. Áhugavert er að sjá að þátttakendur telja að
innra mat leiði af sér betra og faglegra starf sem auki gæði og vellíðan. Að hafa þessa hugsjón að
leiðarljósi í leikskólastarfi hlýtur að teljast gott. Þar sem þátttakendur gefa sér tíma eða jafnvel
finna tíma til að sinna innra mati og þannig skapi þeir betri leikskóla fyrir börnin.

7.3 Niðurstöður innra mats nýttar
Í rannsókn þessari má sjá að þátttakendur telja að uppruni mats sé bæði skipun að ofan, þar sem
þeir fylla út margskonar staðlaða matslista eins og ECERS-kvarðann, og mat sem kemur frá
skólanum sjálfum. Þar sem matsþættir eru ákveðnir af leikskólanum sjálfum og það nýtt til
umbóta og skólaþróunar. Einnig telja þátttakendur kennara meta sjálfa sig í leikskólanum. Mat er
hægt að nýta á margan hátt og ástæðan fyrir því að það er framkvæmt getur verið mismunandi.
Mat getur verið skipun að ofan, en þá er átt við þegar stjórnvöld óska eftir því til að meta gæði
skólastarfsins. Mat getur einnig komið frá skólanum sjálfum, þar sem starfsfólkið metur sjálft sig
og skólann (MacBeath og McGlynn, 2002, bls. 4). Þegar kennarar meta sjálfa sig í starfi eru þeir að
stuðla að umbótum í starfi og betri líðan og þannig fá þeir tækifæri til að bæta sig í starfi (Björk
Ólafsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir, 2008, bls. 30; Pascal og Bertram, 2016, bls. 87). Þegar
leikskólinn útbýr umbótaáætlun er hann að draga úr veikleikum sem fyrir eru. Innra mat getur
einnig verið fyrsta stig í þróunaverkefni sem stuðlar að leikskólastarfi í stöðugri þróun (Björk
Ólafsdóttir, e.d., bls. 3; Björk Ólafsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir, 2008, bls. 29). Indrebo komst
að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að innra mat getur haft áhrif á skólaþróun með því að sýna
kennurum hvernig þeir geta bætt sig með samvinnu og ígrundun að leiðarljósi (Indrebo, 1993, bls.
8-9). Innra mat er samkvæmt þessu af jákvæðum toga. Það er nýtt til að skapa betra
leikskólasamfélag fyrir alla. En hægt er að velta því fyrir sér af hverju starfsfólkið sjálft stjórnar
ekki matsþáttum. Hugsanlega er það vegna þess að erfitt getur verið að halda utan um þá þætti
starfsins sem metnir eru. Svo hægt sé að hafa matið skipulagt og kerfisbundið. Eitt er víst að
meirihluti þátttakenda telur að uppruni mats sé skipun að ofan hvort sem það er frá stjórnvöldum
eða leikskólastjóranum. Þrátt fyrir það virðast þátttakendur taka þátt í innra mati. Hægt er að
draga þá ályktun að þeir geri það vegna þess að þeir telji markmið innra mats vera að auka gæði
og vellíðan.
Til þess að niðurstöður innra mats séu nýttar þarf að birta þær. Þátttakendur rannsóknarinnar
voru í 55% tilfella sammála því að niðurstöður innra mats væru birtar opinberlega á meðan 45%
þeirra voru það ekki. Sem er ekki mikill munur og er greinilegt að ekki fá allir hagsmunaaðilar,
hvort sem um er að ræða börn, foreldra eða annað starfsfólk, að sjá niðurstöður eða
umbótaáætlun innra mats. Því hefur innra mat ekki sömu áhrif og það gæti haft. Umbótaáætlun
eftir um innra mat ber að gera opinbera svo að allir hagsmunaaðilar geti haft gagn af. Hægt er að
birta niðurstöður í starfsáætlun og/eða heimasíðu leikskólans (Björk Ólafsdóttir, e.d., bls. 4, 6; lög
um leikskóla nr. 90/2008). Þegar vel er staðið að innra mati skapar það betri námstækifæri fyrir
börn í skólum (Indrebo, 1993, bls. 9). Að allir aðilar sem að leikskólanum koma fái að sjá
niðurstöður innra mats gefur tækifæri á að nýta þær til uppbyggingar og það kemur öllum
leikskólanum til góða. Allir aðilar hafa sína sérþekkingu á starfinu og telur rannsakandi því ekki
nóg að allir fái að koma sinni skoðun á framfæri í innra mati heldur verði þeir einnig að fá
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tækifæri til að byggja upp starfið út frá matinu. Þannig verði til heilsteypt, faglegt og gott
leikskólastarf þar sem öllum líður vel.
Þátttakendur rannsóknarinnar telja tímaskort og mikla starfsmannaveltu vera helstu ástæður
þess að innra mat sé ekki framkvæmt. Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á áþekkar niðurstöður en
skortur á þekkingu, starfsmannavelta og tímaskortur vega þar þyngst sem hindranir á mati (Alvik,
1995, bls. 328; Halldóra Pétursdóttir, 2010, bls. 15; Simons, 1992, bls. 14). Rannsóknir hafa einnig
sýnt að skólar eiga oft erfitt með að framkvæma innra mat og gera umbótaáætlanir. Ásamt því að
eiga erfitt með að hindra umbótaáætlunum í framkvæmd (Halldóra Pétursdóttir, 2010, bls. 15-16;
Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2010, bls. 3). Hægt er að velta sér fyrir sér hvort að tímaskortur sé ekki
einungis hindrun við framkvæmd innra mats heldur einnig skipulagningu, úrvinnslu og gerð
umbótaáætlunar ásamt því að fylgja henni eftir. Að starfsmannavelta sé einnig hindrun gefur til
kynna að starfsfólk leikskóla eyði miklum tíma í að þjálfa nýtt fólk, tíma sem það gæti hugsanlega
nýtt í innra mat. Sömuleiðis gæti skýringin verið sú að í leikskólum þátttakenda sé mikil
starfsmannavelta. Ef fólk með þekkingu á innra mati hættir störfum er mögulega enginn til staðar
með þá þekkingu. Þá þarf að ráða inn nýtt fólk með þá þekkingu eða jafnvel þjálfa upp nýtt fólk.
Allt tekur þetta tíma og þá komum við aftur að tímaskortinum.

7.4 Aðferðir til innra mats
Einn tilgangur rannsóknarinnar var að safna saman algengum leiðum til innra mats. En hver
leikskóli þróar sínar eigin leiðir til innra mats og eiga þær að endurspegla sérstöðu og
skólanámskrá leikskólans (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 27-28).

7.4.1 Stöðluð matstæki og matslistar
Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þátttakendur notuðu mest stöðluð matstæki og
mátu þætti sem leikskólinn hefur ákveðið. Helmingur þátttakenda nefnir til dæmis ECERSkvarðann og margir nefna staðlaða matslista útbúna af annað hvort leikskólanum eða
utanaðkomandi aðilum. Einnig nefna þeir endurmat sem hluta af innra mati. Stöðluð matstæki
eru notuð til að meta ákveðna færniþætti. Þetta á við um meðal annars skimunarpróf,
greiningartæki og aðrar kannanir (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013, bls. 25). Í rannsókn Halldóru
Pétursdóttur notuðust þátttakendur einnig mest við ECERS-kvarðann og önnur stöðluð matstæki.
Þátttakendur hennar nefndu einnig skráningar, ljósmyndir og umræður bæði við börnin og í
starfsmannahópnum (Halldóra Pétursdóttir, 2010, bls. 13-14). Menntamálaráðuneytið komst að
svipaðri niðurstöðu í rannsókn sinni meðal leikskólastjóra, þeir sögðust nýta margvíslegar aðferðir
en ECERS-kvarðinn og Barnið í brennidepli stóðu upp úr (Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 14).
Greinilegt er að stöðluð matstæki og matslistar eru sú aðferð sem mest er notuð meðal
þátttakenda. Hægt er að velta því fyrir sér hvort þátttakendur upplifi þessa aðferð eins sterkt og
raun ber vitni því hún er sú umfangsmesta. Uppruni mats er í flestum tilfellum skipun að ofan en
ekki frá þeim sjálfum. Þátttakendur nefna einnig þátttöku barna í mati í umræðum og
skráningum. Getur verið að sú matsaðferð hafi ekki verið nefnd eins og oft þar sem hún er ekki
eins umfangsmikil og telst jafnvel eðlilegur hluti af leikskólastarfinu á meðan stöðluð matstæki
eru það ekki. Einnig er hægt að velta fyrir sér hvort þátttakendur sjái niðurstöður og umbætur
skýrar með stöðluðum matstækjum heldur en öðrum aðferðum. Öllu þessu er hægt að velta fyrir
sér þar sem notkun á stöðluðum matstækjum og fáum öðrum aðferðum telst ekki nýting
fjölbreyttra gagna til innra mats eins og krafan er.

7.4.2 Vettvangur innra mats
Í rannsókn þessari nefna þátttakendur einnig að mat fer að miklu leyti fram í gegnum umræður.
Matið á sér stað á ýmsum vettvangi leikskólans, að mati þátttakenda, en þeir nefna meðal annars
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deildarfundi, fagfundi, skipulagsdaga og alls konar viðtöl. Hildur Skarphéðinsdóttir og Halldóra
Pétursdóttir komust að svipaðri niðurstöðu í rannsóknum sínum en flestir þátttakenda í báðum
rannsóknum nefndu að mat færi helst fram á deildarfundum og skipulagsdögum (Halldóra
Pétursdóttir, 2010, bls. 13-14; Hildur Skarphéðinsdóttir, 2002, bls. 47). Áhugavert er að sjá þessar
niðurstöður því greinilegt er að umræður eru stór hluti af framkvæmd innra mats í leikskólum
þátttakenda. Ekki má vanmeta þau áhrif sem umræður geta haft á leikskólastarfið með því að
gera það markvisst og vinnubrögðin fagleg. Lykillinn að því er einmitt sá að umræður séu að
einhverju leyti skipulagðar og skráning verður að eiga sér stað svo að markmiðum með þeim verði
náð. Nauðsynlegt er að kennarar geri sér grein fyrir mikilvægi umræðna í innra mati og með því
geta þeir stuðlað að því að umræður séu skilvirkar. Sama má segja um fundi, hvort sem um er að
ræða fundi á skipulagsdögum, deildarfundum eða fagfundum.

7.4.3 Þátttaka barna
Umræðurnar sem eiga sér stað eru bæði á milli starfsfólks og við börnin. Í þessum umræðum geta
börnin sagt sína skoðun á leikskólanum, hvað þeim þykir skemmtilegast í leikskólanum og hvernig
þeim líður í margvíslegum athöfnum dagsins. Um 64% þátttakenda telja að börnin hafi áhrif á
innra mat með þessum hætti. Skráningum um hvað þau segja er í einhverjum tilfellum safnað
saman í ferilmöppu eða heilsubók. Þátttakendur nefna einnig að ljósmyndum af börnum í leik og
starfi sé safnað saman. Jákvætt er að sjá að meirihluti þátttakenda gefur börnunum tækifæri til
að taka þátt í innra mati. Þess ber að gæta að valdaójafnvægi getur oft verið mikið í innra mati og
er nauðsynlegt að kennarar geri sér grein fyrir því (Brooker, 2008, bls. 128). Skráningar í leikskóla
geta verið margs konar en tilgangur þeirra er að nálgast sjónarmið barna og stuðla að þátttöku
þeirra í mati á eigin námi og skipulagi leikskólastarfsins. Skráningum er svo hægt að safna saman í
ferlimöppur en þær innihalda safn af verkum og skráningum barna. Þeim er ætlað að efla
ígrundun á námi og vellíðan barna ásamt því að gefa upplýsingar um barnið. Skráningar teljast
einnig gott tæki til að meta hvort börn séu að fá nám við hæfi, hæfilegan stuðning frá
leikskólakennurum og örvandi námsumhverfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls.
17, 19, 34). Sömu niðurstöður má finna í rannsókn Halldóru Pétursdóttur þar sem þátttakendur
hennar sögðu að mat á börnum færi oft fram með skráningu og ljósmyndum (Halldóra
Pétursdóttir, 2010, bls. 14).
Þátttaka barna í mati er, samkvæmt þátttakendum þessarar rannsóknar, metin í flestum
tilfellum eftir eigin tilfinningu, en ekki eftir þátttökustigum fræðimanna eins og Robert Hart og
Lansdown. En þeir hafa búið til þátttökustiga/þrep sem fela í sér mismunandi þátttöku barna og
kennara sem hægt er að nota til að meta þátttöku og valdaójafnvægi barna í mati. Stigin/þrepin
eru allt frá því að vera að börn taka þátt til málamynda og leikskólakennararnir stjórna öllu
ferlinu, yfir í að börnin stjórna ferðinni með aðstoð leikskólakennara (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 15-16; Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 118-119). Eflaust
þekkja ekki allir þátttakendur til þessara þátttökustiga/þrepa eða eru jafnvel búnir að gleyma
þeim. Rannsakandi telur að gott væri að kynna fyrir leikskólastarfsmönnum þessa stiga því þeir
geta verið góð aðferð til að sjá hvar starfsmaðurinn stendur í mótvægi við barnið.
Rannsakandi bjóst við fleiri aðferðum sem þátttakendur nýta til innra mats en það er greinilegt
að leikskólar nýta að miklu leyti sömu aðferðirnar. Hugsanlega nefndu þátttakendur eingungis
þær aðferðir sem komu fyrst upp í hugann og gleymdu öðrum aðferðum sem notaðar eru minna
eða leikskólar þeirra hafa þróað. Eins og fram kom voru stöðluð matstæki sú aðferð sem
þátttakendur nefndu í flestum tilfellum þegar þeir voru beðnir um að nefna leiðir til innra mats.
Kannski er hún oftast notuð þar sem hún er skipun að ofan og ekki gefst mikill tími til að nýta
aðrar aðferðir. Niðurstöðurnar gætu því verið góð áminning til leikskólastarfsmanna um að nýta
fjölbreyttar aðferðir og jafnvel þróa sínar eigin. Að vissu leyti nefndu þátttakendur ýmsar
aðferðir, en allar voru þær svipaðar og höfðu svipuð markmið. Sem dæmi um það má nefna að
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fundir voru oft nefndir. Þátttakendur nefndu margs konar fundi sem allir hafa sama tilgang,
starfsfólk að meta starfið sjálft. Í lokin má benda á að nauðsynlegt er að starfsmenn geri sér grein
fyrir mikilvægi umræðna í innra mati og að umræður sem eiga sér stað með börnum, þegar þau
meta starfið, eru ekki síður mikilvægar en þær sem eiga sér stað á milli starfsmanna.
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Lokaorð

Innra mat er stórt hugtak sem felur í sér, eins og fram hefur komið, að safna saman upplýsingum
um leikskólastarfið og í kjölfar þess er tekin ákvörðun um starfið, hvort og hvernig hægt sé að
bæta það. Innra mat er einn af þeim þáttum sem leikskólar sinna samkvæmt lögum. Rannsókn
þessi var framkvæmd til að sjá hvort leikskólar í sveitarfélaginu Vonarbæ sinntu innra mati sem
skyldi og þá hvernig. Ég vildi sjá hvar sveitarfélagið væri statt og hvernig niðurstöður innra mats
væru mögulega nýttar í leikskólum, ásamt því að fá hugmyndir af leiðum til innra mats. Eins og
fram hefur komið var upplýsinga aflað í gegnum spurningakönnun sem deildarstjórar Vonarbæjar
svöruðu.
Þátttakendur rannsóknarinnar töldu sig sinna innra mati og taka þátt í því. Meirihluti
þátttakenda taldi innra mat vera hluta af daglegu starfi og áætlun um innra mat væri gerð. Í
leikskólastarfinu voru þættir eins og börnin, dagskipulagið, starfsáætlun, leikur barnanna,
starfsfólkið, skólanámskrá og aðbúnaður og kennslan oftast metnir. Leikskólastjórar sáu í flestum
tilfellum um skipulag, framkvæmd og úrvinnslu innra mats en aðrir stjórnendur eins og
aðstoðarleikskólastjórar og deildarstjórar komu við sögu. Þátttakendur voru sammála um að
markmið innra mats væri að það leiddi af sér betra og faglegra starf sem væri í stöðugri þróun.
Þeir töldu einnig að innra mat leiddi til aukinna gæða í menntun og vellíðan barna og starfsfólks.
Þátttakendur vildu í meirihluta tilfella fá stuðning við framkvæmd, skipulagningu, gagnagreiningu
og gerð umbótaáætlunar. Ekki var marktækur munur á milli starfsreynslu og vilja til að fá
stuðning. Innra mat var í flestum tilfellum nýtt til umbóta og skólaþróunar og töldu þátttakendur
innra mat styðja sig og aðra starfsmenn í starfi. Þátttakendur notuðu sömu aðferðir og aðrir
leikskólar hafa nýtt sér í innra mati. Þeir nefndu meðal annars ECERS-kvarðann, stöðluð matstæki,
skráningar og umræður. Innra mat fór fram á ýmsum vettvangi leikskólans eins og deildarfundum
og skipulagsdögum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru áþekkar fyrri rannsóknum eins og fram
kom í umræðukaflanum.
Þátttakendur voru almennt jákvæðir gagnvart þátttöku og sýndu rannsókninni áhuga.
Fyrirlögnin tókst ágætlega eftir að ég breytti um aðferð. Í upphafi ætlaði ég að senda tölvupóst
með ákveðnum dagsetningum um hvenær ég kæmi í leikskólann og bæði um þátttöku. Það væri
svo undir viðkomandi deildarstjórum komið hvort þeir vildu taka þátt eða ekki. Þátttakendur
myndu eiga kost á því að svara strax eða síðar og þá yrði könnunin sótt. Svo virðist sem
tölvupósturinn hafi ekki verið nógu skýr því að í fyrsta leikskólanum sem ég mætti í virtust
deildarstjórar ekki vera vissir um þátttöku sína og leikskólastjórinn mjög ósáttur við vinnubrögðin.
Tölvupósturinn átti það einnig til að fara í ruslpóst hjá einhverjum og varð það til þess að sumir
höfðu ekki nægar upplýsingar og mér láðist einnig að segja frá því að hann hefði fengið leyfi
sveitarfélagsins fyrir rannsókninni. Í tölvupósti til leikskólastjóra bað ég þá um að kynna
rannsóknina fyrir deildarstjórum, en það var gert í fæstum tilfellum. Vegna þessa ákvað ég að
hringja í alla leikskóla og kynna mig og spyrja hvenær og hvort ég mætti koma. Leikskólastjórarnir
voru mjög jákvæðir í flestum tilfellum og tóku vel á móti rannsókninni. Oftast vildu
leikskólastjórar taka við rannsókninni og deila henni á deildarstjóra svo að þeir gætu svarað henni
á sínum tíma. Vegna þessa stóðst tímaáætlunin ekki. Fyrirlögnin tók mun lengri tíma þar sem allir
fengu sinn tíma til að svara. Allt hófst þetta á endanum, en ef ég ætti að leggja þessa rannsókn
aftur fyrir myndi hann senda tölvupóst á alla leikskólastjóra og hringja svo stuttu síðar til að
kynna mig og rannsóknina. Biðja þá leikskólastjóra um að kynna rannsóknina fyrir deildarstjórum
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og í kjölfarið myndi ég senda tölvupóst á deildarstjóra. Næst myndi ég koma með könnunina og
skilja hana eftir og gefa þátttakendum ákveðinn tímaramma til að svara.
Ég lærði því heilmargt á því að leggja þessa rannsókn fyrir. Ég steig nokkur feilspor sem ég náði
að leiðrétta, að ég tel, og tek ég þau með mér í reynslubankann sem er orðinn ansi stór eftir
þessa vegferð. Mér þótti einstaklega gaman að lesa mér til um efnið og koma því frá mér í
fræðilega hluta rannsóknarinnar. Ég tel að kaflinn sé vel til þess fallinn að aðrir leikskólar geti nýtt
sér hann til að fræðast um innra mat, ásamt því að nýta hann til að skipuleggja og framkvæma
innra mat. Ég vona því að rannsókn þessi veki leikskólakennara til umhugsunar um innra mat og
mikilvægi þess, geri sér grein fyrir hvernig eigi að framkvæma og vinna úr innra mati. Þar sem
rannsóknin var einungis gerð í einu sveitafélagi er samt sem áður ekki hægt að alhæfa
niðurstöðurnar yfir á önnur sveitarfélög. Þátttakan í rannsókninni innan sveitarfélagsins var ágæt
sem gerir það að verkum að hún gefur góða yfirsýn yfir stöðu og framkvæmd innra mats í
leikskólum sveitarfélagsins. Fróðlegt væri samt sem áður að leggja fyrir svipaða rannsókn í öðrum
sveitarfélögum og sjá hvort niðurstöður yrðu áþekkar. Ef leggja ætti þessa könnun fyrir aftur væri
einnig til bóta að nota tilviljunarúrtak til að ytra réttmæti rannsóknarinnar væri betra og
mögulega væri hægt að alhæfa yfir á þýðið.
Ókostur rannsóknarinnar var að niðurstöður úr einni rannsóknarspurningunni, hvernig eru
niðurstöður úr innra mati nýttar, komu ekki nógu skýrt fram og því myndi ég næst breyta eða
bæta við nokkrum spurningum þess efnis í spurningakönnuninni. Jafnframt væri áhugavert að
gera sérstaka rannsókn sem sneri að því hvernig innra mat er nýtt til umbóta og hvaða áhrif það
hafi. Sérstaklega þar sem það kom heldur ekki nógu skýrt fram í niðurstöðum og erfitt virðist vera
að finna rannsóknir þess efnis. Ekki er hægt að stoppa þar heldur mætti einnig rannsaka frekar
stuðning við skipulagningu, framkvæmd og úrvinnslu innra mats þar sem niðurstöðurnar sýndu
tæpan meirihluta. Annað sem mætti skoða frekar hvaða skilgreiningu starfsfólk notar um innra
mat. Ég held að það sé áhugavert meðal annars miðað við að þátttakendur segja sumir að innra
mat fari fram daglega á meðan aðrir einu sinni á ári. Það er mikið bil þarna á milli. Gæti það verið
vegna mismunandi skilnings á innra mati. Telur sumt starfsfólk að endurmat sé til dæmis innra
mat á meðan aðrir gera það ekki. Svo má líka velta fyrir sér muninn á milli leikskóla sem
framkvæma einungis innra mat sem er skipun að ofan á og þeirra sem gera það ekki. Hægt er að
velta fyrir sér niðurstöðunum endalaust fyrir sér en þetta er góð byrjun.
Innra mat er einn af þeim þáttum sem leikskólinn og starfsfólk hans sinnir og er jafnframt einn
af þeim mikilvægustu fyrir umbætur og þróun í starfi. Staðnaður leikskóli er eitt af því versta sem
ég get hugsað mér þar sem þá fá börnin ekki það sem til er ætlast og leikskólakennurunum er ekki
ögrað í starfi. Að vinna í leikskóla þar sem innra mat er hluti af daglegu starfi og það nýtt til
umbóta er draumastarfsvettvangur. Ég tel að bæði börnum og starfsfólki líður betur þegar
stöðugt er reynt að bæta starfið.
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Viðauki 1

Spurningakönnun
Spurningakönnunin er 8 blaðsíður, samanstendur af 30 spurningum og tekur um það bil 15
mínútur að svara.
Vinsamlega krossaðu aðeins við eitt atriði nema annað sé tekið fram.
1. Hversu lengi hefur þú starfað í leikskóla?

 Skemur en 1 ár
 1-5 ár
 6-10 ár
 Lengur en 10 ár
2. Hversu lengi hefur þú starfað sem deildarstjóri?

 Skemur en 1 ár
 1-5 ár
 6-10 ár
 Lengur en 10 ár
3. Hefur þú leyfisbréf leikskólakennara?

 Já
 Nei
4. Þekkir þú til innihalds Aðalnámskrá leikskóla um innra mat?

 Já
 Nei
5. Er fjallað um innra mat í starfsáætlun í leikskólanum þínum?

 Já
 Nei
 Veit ekki
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6. Eru markmið skólanámskrárinnar metin reglulega?

 Já
 Nei
 Veit ekki
7. Er gerð áætlun um innra mat í leikskólanum þínum til 3-5 ára?

 Já
 Nei
 Veit ekki
8. Hversu oft að meðaltali er innra mat framkvæmt í leikskólanum þínum?

 Á hverjum degi
 Einu sinni í viku
 Einu sinni í mánuði
 Einu sinni á ári
 Á tveggja ára fresti
 Sjaldnar
9. Hvernig er innra mat skráð í þínum leikskóla?
Krossaðu við eins mörg atriði og þú telur þörf á

 Í dagbók
 Sérstök blöð gerð fyrir mat
 Bók
 Tölvu
 Annað, hvað?
10. Tekur allt starfsfólk þátt í innra mati í leikskólanum þínum?

 Já
 Nei
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11. Hver leiðir innra mat í leikskólanum þínum?
Krossaðu við eins mörg atriði og þú telur þörf á

 Leikskólastjóri
 Aðstoðarleikskólastjóri
 Deildarstjórar
 Aðrir starfsmenn, hver?
12. Hver sér um undirbúning innra mats í leikskólanum þínum?
Krossaðu við eins mörg atriði og þú telur þörf á

 Leikskólastjóri
 Aðstoðarleikskólastjóri
 Deildarstjórar
 Aðrir starfsmenn, hver?
13. Hver sér um framkvæmd innra mats í leikskólanum þínum?
Krossaðu við eins mörg atriði og þú telur þörf á

 Leikskólastjóri
 Aðstoðarleikskólastjóri
 Deildarstjórar
 Aðrir starfsmenn, hver?

14. Hver sér um greiningu á niðurstöðum í leikskólanum þínum?
Krossaðu við eins mörg atriði og þú telur þörf á

 Leikskólastjóri
 Aðstoðarleikskólastjóri
 Deildarstjórar
 Aðrir starfsmenn, hver?
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15. Hver sér um að gera umbótaáætlun í leikskólanum þínum?
Krossaðu við eins mörg atriði og þú telur þörf á

 Leikskólastjóri
 Aðstoðarleikskólastjóri
 Deildarstjórar
 Aðrir starfsmenn, hver?
16. Hver sér um að umbótaáætlun sé fylgt eftir í leikskólanum þínum?
Krossaðu við eins mörg atriði og þú telur þörf á

 Leikskólastjóri
 Aðstoðarleikskólastjóri
 Deildarstjórar
 Aðrir starfsmenn, hver?
17. Eru fjölbreytt gögn nýtt við gagnaöflun í innra mati í leikskólanum þínum?

 Já
 Nei
18. Eru niðurstöður innra mats birtar opinberlega, til dæmis á heimasíðu
leikskólans?

 Já
 Nei
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19. Hvaða þættir eru oftast metnir í leikskólanum þínum?
Krossaðu við eins mörg atriði og þú telur þörf á

 Skólanámskrá (svo sem stefna, markmið, inntak náms og námsmat)
 Starfsáætlun (svo sem skipulag, verkferlar, markmið og leiðir)
 Dagskipulagið (svo sem val/flæði, hópastarf, útivera, hreyfing, tónlist o.fl.)
 Leikur barnanna (svo sem leikfélagar, leikstundir og leikefnið)
 Nám og námsárangur
 Börn (svo sem líðan, þarfir og þroski)
 Kennsla (svo sem kennsluhættir, starfsþróun og fagmennska)
 Starfsfólk (svo sem líðan, þarfir, starfsandi og samstarf)
 Stjórnun
 Viðmót og menning skóla
 Aðbúnaður (svo sem efniviður og umhverfið bæði innan dyra og utan)
 Samstarf heimila og skóla
 Ytri tengsl (svo sem önnur skólastig og nærsamfélagið)
 Umbótaaðgerðir/þróunarstarf
 Ráðstöfun fjármagns, mannauðs, búnaðar og tíma
 Annað, hvað?
20. Hvað veldur helst vali þínu á matsþáttum í innra mati?

 Þættir sem koma fram í Aðalnámskrá
 Þættir sem koma fram í skólanámskrá
 Þættir sem leikskólinn hefur ákveðið
 Þættir sem mér finnst þurfa að meta
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21. Nefndu nokkrar algengar leiðir sem nýttar eru í innra mat í leikskólanum
þínum?

22. Hvaða aðferð nýtir þú helst til að meta þátttöku barna í mati?

 Þátttökustiga Harts
 Þátttökustig Lansdown
 Eftir tilfinningu
 Annað, hvað?
23. Myndir þú vilja fá stuðning við framkvæmd innra mats?

 Já
 Nei
24. Myndir þú vilja fá stuðning við aðra þætti innra mats eins og skipulagningu,
gagnagreiningu og gerð umbótaráætlunar?

 Já
 Nei
25. Telur þú að innra mati sé sinnt í leikskólanum þínum?

 Já
 Nei
26. Tekur þú þátt í innra mati í leikskólanum þínum?

 Já
 Nei
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Sammála

Frekar sammála

Frekar ósammála

Ósammála

Ef þú svarar já við spurningu 26, hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi
fullyrðingum

Mér þykir innra mat mikilvægt
Innra mat styður mig í starfi
Innra mat styður aðra starfsmenn
leikskólans (til dæmis
deildarstarfsmenn mína
Innra mat er hluti af daglegu starfi
leikskólans
Kennarar meta sjálfan sig í
leikskólanum mínum
Innra mat er nýtt til umbóta í
leikskólanum mínum
Innra mat hefur áhrif á skólaþróun
í leikskólanum mínum
Mikilvægt er að allir
hagsmunaaðilar skólans taki þátt í
innra mati (foreldrar, börn
starfsfólk, sveitarfélagið)
Börn taka virkan þátt í innra mati í
leikskólanum mínum
Foreldrar taka þátt í innra mati í
leikskólanum mínum
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27. Hvernig taka börn þátt í innra mati leikskólans?
Krossaðu við eins mörg atriði og þú telur þörf á

 Notaðar eru skráningar (uppeldisfræðileg skráning, námssögur og/eða
ferilmöppur)

 Ljósmyndir barna eru notaðar
 Teikningar barna eru notaðar
 Upplýsinga er aflað með samræðum við börnin
 Annað, hvað?
 Á ekki við
28. Hvernig taka foreldrar þátt í innra mati leikskólans?
Krossaðu við eins mörg atriði og þú telur þörf á

 Foreldraráð
 Foreldrakönnun á vegum sveitarfélagsins
 Skólapúlsinn
 Annað, hvað?
 Á ekki við

29. Hvað telur þú helst hindra framkvæmd innra mats í leikskólanum þínum?

 Tímaskortur
 Skortur á þekkingu
 Starfsmannavelta
 Vantar einhvern til að leiða matið
 Annað, hvað?
30. Hvert telur þú vera markmið innra mats?

Hér lýkur könnuninni - Takk fyrir þátttökuna!
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Viðauki 2
Er innra mati sinnt í leikskólum?
Kæra leikskólanefnd.
Ég heiti Helga Margrét Þorsteinsdóttir og stunda nám í Náms- og kennslufræðum með
áherslu á skólaþróun og mat á skólastarfi. Ég vinn einnig sem leikskólakennari í
leikskólanum Rjúpnahæð. Með bréfi þessu langar mig að biðja um leyfi til þess að
framkvæma rannsókn í leikskólum XXX

XX. Rannsóknin er hluti af M.Ed.-ritgerð

minni á menntavísindasviði Háskóla Íslands og felur í sér að deildarstjórar leikskóla
bæjarins svari stuttri spurningakönnun. Leiðbeinandi minn er Kristín Karlsdóttir.
Markmið rannsóknarinnar er að sjá hvort innra mati sé sinnt sem skyldi í
sveitarfélaginu og ef svo er, þá hvernig. Tilgangurinn er að sýna hvar sveitarfélagið er statt
í stöðu innra mats og nýta niðurstöður mögulega til umbóta í innra mati í leikskólum
ásamt því að fá hugmyndir að leiðum til innra mats. Leitað verður svara við þessu með
spurningakönnun og með þessar rannsóknarspurningar í huga:


Er innra mati sinnt í leikskólum?
 Hvað telja deildarstjórar vera innra mat?
 Hvaða aðferðir nýta deildarstjórar til innra mats?
 Hvernig eru niðurstöður úr innra mati nýttar?

Val á þátttakendum.
Þátttakendur eru valdir með hentugleikaúrtaki því það reynist auðvelt að nálgast
þátttakendur á þann hátt og hægt er að ná til fjölda þátttakenda í einu. Þátttakendur eru
allir deildarstjórar í sveitarfélaginu.
Rannsakandi mun koma með spurningakönnun í leikskólana og biðja deildarstjórana
um þátttöku. Spurningakönnunin kemur í opnu umslagi og að þátttöku lokinni má loka
umslaginu. Með því er komið í veg fyrir að hægt sé að rekja svör til einstakra þátttakenda.
Þátttakendum er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er á meðan á könnuninni stendur.
Þeim er einnig frjálst að sleppa að svara einstökum spurningum.
Aðgengi að upptöku og tölvuritvinnslu viðtala
Öll rannsóknargögn eru geymd í tölvu rannsakanda sem er læst með lykilorði ásamt því að
geymast á heimili rannsakanda í öruggri geymslu. Öllum gögnum verður eytt að rannsókn
lokinni.
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Áhætta og ávinningur
Engin áhætta er af þátttöku í spurningakönnuninni. Ávinningur fyrir þátttakendur og
sveitarfélagið er sá að mögulega er hægt að nýta niðurstöður rannsóknarninnar í að bæta
innra mat í leikskólum ásamt því að geta deilt hugmyndum að leiðum til innra mats.
Rannsókn þessi verður tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um persónuvernd og
meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000.

Vinsamlega, hafðu samband við rannsakanda ef þú vilt frekari upplýsingar eða skýringar á
rannsókninni.
Kveðja,
Helga Margrét Þorsteinsdóttir, hth70@hi.is
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Viðauki 3
Er innra mati sinnt í leikskólum?
Kæri deildarstjóri.
Ég heiti Helga Margrét Þorsteinsdóttir og stunda nám í Náms- og kennslufræðum með
áherslu á skólaþróun og mat á skólastarfi. Í þessu bréfi langar mig að biðja þig að taka þátt
í rannsókn minni með því að svara stuttri spurningakönnun. Rannsóknin er hluti af M.Ed.ritgerð minni á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn er Kristín
Karlsdóttir.
Mig langar að biðja þig um að senda svarpóst um tíma sem eru einstaklega óhentugir að
ég komi og leggi fram könnunina ef þeir eru einhverjir. Ég mun koma með könnunina á
tímabilinu 29. mars 2016 – 8. apríl 2016.

Markmið rannsóknarinnar er að sjá hvort innra mati sé sinnt sem skyldi í sveitarfélaginu
þínu og ef svo er, þá hvernig. Tilgangurinn er að sýna hvar sveitarfélagið er statt í stöðu
innra mats og nýta niðurstöður mögulega til umbóta í innra mati í leikskólum ásamt því að
fá hugmyndir að leiðum til innra mats. Leitað verður svara við þessu með
spurningakönnun og með þessar rannsóknarspurningar í huga:


Er innra mati sinnt í leikskólum?
 Hvað telja deildarstjórar vera innra mat?
 Hvaða aðferðir nýta deildarstjórar til innra mats?
 Hvernig eru niðurstöður úr innra mati nýttar?

Val á þátttakendum.
Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki því það reynist auðvelt að nálgast
þátttakendur á þann hátt og hægt er að ná til fjölda þátttakenda í einu. Þátttakendur eru
allir deildarstjórar.
Þátttaka þín felst í því að svara spurningakönnun sem tekur um það bil 15 mínútur.
Rannsakandi mun koma með spurningakönnunina í leikskólann þinn og þú beðinn um að
taka þátt. Spurningakönnunin kemur í opnu umslagi og að þátttöku þinni lokinni máttu
loka umslaginu. Með því er komið í veg fyrir að hægt sé að rekja svör til einstakra
þátttakenda. Þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er á meðan á könnuninni stendur.
Þér er einnig frjálst að sleppa að svara einstökum spurningum.
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Aðgengi að upptöku og tölvuritvinnslu viðtala
Öll rannsóknargögn eru geymd í tölvu rannsakanda sem er læst með lykilorði ásamt því að
geymast á heimili rannsakanda í öruggri geymslu. Öllum gögnum verður eytt að lokinni
rannsókn.
Áhætta og ávinningur
Engin áhætta er af þátttöku í spurningakönnuninni. Ávinningur fyrir þátttakendur er sá að
mögulega er hægt að nýta niðurstöður rannsóknarninnar í að bæta innra mat í leikskólum
ásamt því að geta deilt hugmyndum að leiðum til innra mats.
Rannsókn þessi hefur verið tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000.

Vinsamlega, hafðu samband við rannsakanda ef þú vilt frekari upplýsingar eða skýringar á
rannsókninni og/eða þátttöku þinni.
Kveðja,
Helga Margrét Þorsteinsdóttir, hth70@hi.is
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Viðauki 4
Er innra mati sinnt í leikskólum?
Kæri leikskólastjóri.
Ég heiti Helga Margrét Þorsteinsdóttir og stunda nám í Náms- og kennslufræðum með
áherslu á skólaþróun og mat á skólastarfi. Ég hef sent deildarstjórum þínum tölvupóst þar
sem ég bið þá um að taka þátt í rannsókn minni með því að svara skriflega stuttri
spurningakönnun. Rannsóknin er hluti af M.Ed.-ritgerð minni á menntavísindasviði
Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn er Kristín Karlsdóttir. Í tölvupóstinum eru þeir einnig
beðnir um að nefna tíma sem eru einstaklega óheppilegir fyrir komu mína í leikskólann.
Annars mun ég koma á tímabilinu 29. mars 2016 – 8. apríl 2016. Með þessu bréfi langar
mig að kynna fyrir þér rannsóknina og biðja þig um að vekja athygli á henni við
deildarstjóra þína.
Markmið rannsóknarinnar er að sjá hvort innra mati sé sinnt sem skyldi og ef svo er, þá
hvernig. Tilgangurinn er að sýna hvar sveitarfélagið er statt í stöðu innra mats og nýta
niðurstöður mögulega til umbóta í innra mati í leikskólum ásamt því að fá hugmyndir að
leiðum til innra mats. Leitað verður svara við þessu með spurningakönnun og með þessar
rannsóknarspurningar í huga:


Er innra mati sinnt í leikskólum?
 Hvað telja deildarstjórar vera innra mat?
 Hvaða aðferðir nýta deildarstjórar til innra mats?
 Hvernig eru niðurstöður úr innra mati nýttar?

Val á þátttakendum.
Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki því það reynist auðvelt að nálgast
þátttakendur á þann hátt og hægt er að ná til fjölda þátttakenda í einu. Þátttakendur eru
allir deildarstjórar.
Rannsakandi mun kom með spurningakönnun í leikskólann og biðja deildarstjórana um
þátttöku. Spurningakönnunin kemur í opnu umslagi og að þátttöku lokinni má loka
umslaginu. Með því er komið í veg fyrir að hægt sé að rekja svör til einstakra þátttakenda.
Þátttakendum er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er á meðan á könnuninni stendur.
Þeim er einnig frjálst að sleppa að svara einstökum spurningum.
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Aðgengi að upptöku og tölvuritvinnslu viðtala
Öll rannsóknargögn eru geymd í tölvu rannsakanda sem er læst með lykilorði ásamt því að
geymast á heimili rannsakanda í öruggri geymslu. Öllum gögnum verður eytt að lokinni
rannsókn.
Áhætta og ávinningur
Engin áhætta er af þátttöku í spurningakönnuninni. Ávinningur fyrir þátttakendur er sá að
mögulega er hægt að nýta niðurstöður rannsóknarninnar í að bæta innra mat í leikskólum
ásamt því að geta deilt hugmyndum að leiðum til innra mats.
Rannsókn þessi hefur verið tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000.

Vinsamlega, hafðu samband við rannsakanda ef þú vilt frekari upplýsingar eða skýringar á
rannsókninni.
Kveðja,
Helga Margrét Þorsteinsdóttir, hth70@hi.is
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