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Ágrip 

Markmið verkefnisins er að þróa leiðbeiningar fyrir gerð ferilmöppu, í leikskólanum 

þar sem ég starfa, með áherslu á að hægt sé að nýta ferilmöppuna til upplýsinga um 

barnið og gera námsferli þess sýnilegt. 

Verkefnið er tvíþætt, annars vegar er það eigindleg rannsókn þar sem tekin voru 

viðtöl við starfsfólk leikskólans sem um ræðir. Viðtölin snérust um hvaða nám 

starfsfólkið vill sjá í ferilmöppum barnanna, hvernig við getum metið það nám og nýtt 

okkur upplýsingar úr ferilmöppu í þágu barnsins. Einnig voru fyrirliggjandi gögn skoðuð 

ásamt því að ræða ferilmöppuna á deildarstjórafundi. Hins vegar felst verkefnið í 

þróunarverkefni sem sett var á laggirnar í leikskólanum fyrir gerð ferilmöppu og gerð 

þróunaráætlun utan um tímaramma og verklag verkefnisins. Þróunarverkefnið snýst 

um að þróa leiðbeiningarform um innihald ferilmöppunnar sem starfsfólk leikskólans 

getur nýtt sér við gerð hennar. Einnig var gerð áætlun um hvernig námssöguskráningar 

verði hluti af námsmati í leikskólanum. Leiðbeiningarformið og áætlunin er byggð á 

gögnum sem aflað var, þar á meðal eru viðtölin, fyrirliggjandi gögnum og fræðilegum 

heimildum. 

Meginniðurstöður úr viðtölum voru að viðmælendur vildu leggja mesta áherslu á 

félagsleg samskipti í námi barna ásamt námsþáttum tengdum stefnum leikskólans, sem 

eru umhverfisstefna og læsisstefna, hreyfing þótti líka mikilvæg. Þeir töldu að 

skráningar og ljósmyndir væru hentugasta leiðin til þess að meta það nám og að hægt 

væri að nýta upplýsingar úr ferilmöppu til þess að aðlaga kennsluaðferðir og 

námsumhverfi að námi barna. Einnig væri hægt að nýta upplýsingarnar til þess að fá 

heildrænt mat á barninu, hverjir eru styrkleikar þess, hver er kunnátta þess og geta og 

hvar liggur áhuginn. 
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Abstract 

Assessment and portfolios in kindergarten: How to use portfolios as an assessment 

in early childhood education. 

The aim of the project is to develop a guide form for a portfolio, in the kindergarten 

where I work, focusing on the use of the portfolio for information about the child and 

making its learning process visible. 

The project is twofold, on the one hand, it is a qualitative study involving interviews 

with the staff of the preschool in question. The interviews indicate what learning the 

staff wants to see in the children´s portfolios, how we can evaluate that study and use 

information from a portfolio for the benefit of the child.  Also, the available data was 

examined and information in the portfolio discussed at the departmental meeting. The 

second part is a project for the development of a portfolio. A development plan was 

drawn up around the timeframe and project process. The development project is about 

developing guidelines for the content of the curriculum which the pre-school staff can 

use in constructing the portfolio. There was also a plan for how study records will be 

part of assessment at the preschool. The guide form and the program are based on 

data obtained, including the interviews, available data and academic sources. 

The main findings from interviews were that the interviewees wanted to place the 

greatest emphasis on social interaction in children's education, together with the 

preschool's policy, which is environmental policy and literacy policy. Physical activity 

was also regarded to be important. The interviweees felt that written information and 

photographs were the most appropriate way to evaluate the children´s learning and 

that information from a portfolio could be used to adapt teaching methods and 

learning environments to children's education. The information could also be used to 

get a comprehensive assessment of the child; its strengths, skillfulness, abilities and 

interests. 
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1 Inngangur 

Hér verður fjallað um hver hvatinn á bak við verkefnið er, af hverju þetta viðfangsefni 

varð fyrir valinu. Þar næst ræði ég tilgang og markmið með verkefninu. 

Rannsóknarspurningar verðar lagðar fram og að lokum verður sagt frá uppbyggingu 

verkefnisins. 

1.1 Val á viðfangsefni 

Verkefnið snýst um að gera þróunaráætlun um ferilmöppur barna með áherslu á 

hvernig hægt er að nota möppurnar til að gera sýnilegt ferli náms barna í leikskólanum, 

þar sem ég starfa.  

Við upphaf náms í Menntunarfræði leikskóla var mér umhugsað um lokaverkefnið, 

því ég óttaðist þetta stóra verkefni og það að finna ekki efni í tæka tíð. Í hverjum áfanga 

sem ég tók spurði ég mig þeirrar spurningar hvort það væri eitthvað efni í þessum 

áfanga sem vert væri að skrifa um. Hugmyndin um námsmat í leikskóla vaknaði 

snemma í náminu, það er að segja hvernig er nám barna í leikskóla metið og hvernig 

eru niðurstöður matsins nýttar. Á Íslandi er leikskólinn skilgreindur sem fyrsta 

skólastigið og gegnir að mínu mati mikilvægu hlutverki sem slíkt. Þrátt fyrir það hef ég 

lengi verið á þeirri skoðun að leikskólastarf sé vanmetið, flestir leikskólakennarar hafa 

fengið að heyra að þeir vinni við að snýta og skeina. Ég tel að ein af ástæðunum fyrir því 

að leikskólastarf er vanmetið sé að fólk veit í raun ekki hversu mikið starf er unnið í 

leikskólum. 

Eftir því sem leið á námið þá fór ég að velta því fyrir mér hvernig við í mínum 

leikskóla förum að því að meta nám og námsferli hjá börnunum. Leikskólinn tók upp 

ferilmöppur fyrir um fjórum árum síðan og tilgangurinn með þeim var að meta ferlið í 

námi barnanna. Lítil rökræða fór fram um hvernig þær ættu að vera og því urðu þær 

æði misjafnar, bæði eftir deildum og eftir því hvaða starfsmaður vann þær. Það hefur 

ekki verið ákveðinn starfsmaður á deild sem hefur haft umsjón með ferilmöppunum 

heldur hópstjóri hvers árgangs, óháð menntun þeirra og reynslu. Það útskýrir að hluta 

til hversu ólík útfærsla er. Í dag eru ferilmöppurnar sem eru til staðar ekki nýttar 

markvisst sem námsmat og þegar kemur að foreldraviðtölum er ekki hægt að nýta þær 

til að sýna námsferli barna. Ferilmappan ætti að vera lykilatriði til að ígrunda með 

foreldrum það sem barnið er að læra og takast á við í leikskólanum. Fyrirkomulagið er 

núna að þegar líður að foreldraviðtölum er tekinn upp viðmiðunarlisti um hvað barnið á 

að kunna og hakað við hvort barnið uppfylli skilyrðin eða ekki. Svo koma fyrir atriði sem 
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ekki er vitað hvort barnið kunni eða ekki og barnið er látið prófa það atriði án alls 

undirbúnings eða fræðslu svo hægt sé að haka við. Svona vinnubrögð segja okkur ekki 

mikið um hvert námsferlið er né hvaða leiðir barnið fór að útkomunni og enn síður hvar 

áhugi barnsins liggur. Þegar kunnátta barnsins er mæld með notkun viðmiðunarlista 

erum við að missa af tækifæri til að skoða það félagslega samhengi sem námið fer fram 

í. Með því móti missum við af upplýsingum um hvernig þær aðferðir sem við beitum í 

starfi með börnunum henta fyrir nám þeirra. Einnig hvernig við getum bætt starf okkar, 

til dæmis hvort örvun vanti í umhverfið eða örvun sé of mikil. 

Það vantar töluvert upp á námsmatið hjá okkur í leikskólanum sýni námsferli 

barnanna og ég hugsaði sem svo að þetta gæti verið verkefni fyrir mig. Það er að segja 

að búa til áætlun eða leiðbeiningar um inntak ferilmappanna með það að markmiði að 

halda utan um mat á námi, getu, áhuga og þroska barnanna. 

1.2 Tilgangur og markmið 

Tilgangurinn með þessu verkefni er að búa til leiðbeiningar fyrir ferilmöppur svo þær 

geti nýst til að fá innsýn í námsferli barnanna í leikskólanum. Einnig að leikskólinn geti 

nýtt sér ferilmöppurnar sem hluta af innra mati leikskólans.  Markmiðið er að beina 

sjónum að og meta námsferli barnanna í leik og starfi frá því að þau byrja í leikskóla, um 

tveggja ára aldur og þar til þau hætta í leikskólanum, sem er á árinu sem þau verða 

fimm ára. Þá fara þau yfir í leikskóladeild Lágafellsskóla. Nauðsynlegt er að hafa í huga 

að barnið sé metið á einstaklingsgrundvelli, en ekki borið saman við önnur börn og að 

ferilmappa hvers og eins sé gerð eftir áhuga, getu og þroska hvers barns fyrir sig. 

Tilgangurinn er einnig að hægt verði að nota ferilmöppurnar í foreldraviðtölum. Þannig 

er hægt að ígrunda og meta framfarir barnsins með foreldrum, þeir fá frekari innsýn í 

þroska og námsferli barnsins og hvað það lærir og hvernig (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013), samhliða því að glöggva sig betur á markmiðum og 

áherslum leikskólans.   

Markmiðið er að fá allt starfsfólk í leikskólanum til að læra og tileinka sér þá aðferð 

sem verður útfærð í þessu verkefni við gerð ferilmappa. Þannig verður það hagur barna, 

foreldra og starfsfólks leikskólans að nýta ferilmöppurnar í þeim tilgangi að styðja enn 

frekar við nám sem byggir á áhuga barnanna og virkni. Leikskólakennarar og annað 

starfsfólk leikskólans verður meðvitaðra um að barnið er alltaf að læra og grípur 

tækifæri þegar þau gefast til að fylgja áhuga þeirra og kenna þeim og nýta slíka stund til 

að skrá með barninu í ferilmöppuna. Í dag er ekki verið að vinna markvisst með 

námsmat barna í leikskólanum þar sem ég starfa og ætla má að svo sé einnig um fleiri 
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leikskóla á Íslandi. Er það von mín að þróun leiðbeininga fyrir námsmat gæti auðveldað 

starfsfólkinu að skrá námsferli barnanna og byggja þannig upp ferilmöppu sem 

inniheldur upplýsingar um áhuga barna og virkni þeirra og gæti nýst sem matsaðferð. 

Þróunaráætlunin sem unnið er eftir í verkefninu er byggð á starfsþróunarlíkani 

Fullan (2016) um stigin þrjú. Fyrsta stiginu er skipt upp í tvö stig í áætluninni en fyrsta 

stigið hjá Fullan er forvinna/innleiðing og á þessu stigi er tekin ákvörðun um breytingar 

á grundvelli gagnanna sem hefur verið aflað. Þessu stigi er skipt upp í forvinna annars 

vegar og á því stigi fer gagnaöflun fyrir þetta verkefni fram og fyrirliggjandi gögn eru 

skoðuð og tekin viðtöl við starfsfólk leikskólans. Hins vegar er það innleiðingarstigið þar 

sem tekin er ákvörðun um breytingar á grundvelli gagnanna sem aflað hefur verið.  

Síðan er það stig tvö en það er framkvæmdin og þetta stig varir í tvö til þrjú ár. Á þeim 

tíma ætti að vera komin reynsla á breytingarnar. Þá er komið að lokastiginu sem er 

framhald og ákvörðun er tekin um það hvernig til tókst og hvort breytingin hafi verið til 

góðs og sé orðin hluti af skólastarfinu. 

1.3 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar sem lagt er af stað með í upphafi eru:  

Yfirspurningin er: Hvaða þætti í námi barna telur starfsfólk leikskólans mikilvægt að 

varpa ljósi á í ferilmöppu barnanna?  

Þeirri spurningu er svarað með því að spyrja þriggja undirspurninga: 

 Hvað er mikilvægt að börn læri? 

 Hvernig á að meta það nám?  

 Hvernig nýtast upplýsingar um nám barna sem fara í ferilmöppurnar?   

Þessum spurningum mun vera svarað meðal annars með því að taka viðtöl við 

leikskólakennara sem jafnframt eru deildarstjórar í leikskólanum þar sem ég starfa. 

Einnig verða tekin viðtöl við leiðbeinendur sem starfa í leikskólanum, þá verður einnig 

rætt um ferilmöppur sem námsmat á deildarstjórafundi. Í aðalnámskrá leikskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) segir að mat á námi barna felist í því að 

safna upplýsingum um það sem börnin eru að fást við, hvar áhugi þeirra liggur, hvað 

þau vita, geta og skilja. Þessar upplýsingar eiga að sýna okkur stöðu barnsins og einnig 

eiga upplýsingarnar að nýtast okkur við skipulagningu leikskólastarfsins.   

Við sem metum nám barna í leikskólum þurfum að hafa það að leiðarljósi að börn 

eru misjöfn og þroskast á mismunandi hraða. Fylgjast þarf með hverju og einu barni á 

þeirra forsendum, hverju hefur barnið áhuga á, hvað getur það og hvernig líður því í 
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leikskólaumhverfinu. Mikilvægt er að hafa í huga ábendingu sem kemur fram í 

Þemahefti um námsmat sem Anna Magnea Hreinsdóttir tók saman fyrir Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið (2013) um að í þessu samhengi sé ekki gagnlegt að bera 

börnin saman þegar kemur að mati á námi og framförum. Kennarar þurfi að velja 

aðferð sem nýtist þeim við mat á námi barna. Markmið matsins er að auka þekkingu og 

skilning leikskólakennara, starfsfólks leikskólans svo og barna og foreldra á þroska, námi 

og líðan barnanna. Mat á námi og líðan barna byggist á samvinnu við foreldra og 

þátttöku þeirra þar sem foreldrar búa yfir mikilvægum upplýsingum og þekkingu á 

börnum sínum og með samvinnu er hægt að stuðla að betri skilningi og innsýn í 

námsferli barnanna. 

1.4 Uppbygging verkefnis 

Hér verður rætt um hvernig verkefnið er byggt upp. Í innganginum hér að framan var 

verkefnið kynnt og rætt hvers vegna verkefnið er áhugavert fyrir mig og aðra 

leikskólakennara. Í fræðilega hlutanum, verður fjallað um þróun leikskólans á Íslandi og 

nám og námsleiðir ungra barna, tilgang námsmats í leikskóla og mismunandi 

námsmatsaðferðir. Einnig verður rætt nánar um ferilmöppur sem námsmatstæki, því 

næst verður rætt um leikskólann sem lærdómssamfélag og þróunaráætlun verður 

kynnt. í aðferðafræðikaflinn verður farið yfir þær aðferðir sem notaðar voru við 

gagnaöflun í þessu verkefni. Í niðurstöðukaflanum verður að finna stutta kynningu á 

leikskólanum. Einnig er sagt frá deildarstjórafundi sem haldinn var til að ræða 

ferilmöppurnar. Gerð verður grein fyrir niðurstöðum á fyrirliggjandi gögnum og 

viðtölunum sem tekin voru, og í kaflanum er einnig kynning á viðmælendum. Í 

Umræðukaflanum verður rannsóknarspurningum svarað með því að tengja 

niðurstöðurnar saman við fræðilega kaflann. Fjallað verður um hvernig vinnan við 

þróunaráætlunina hefur gengið og leiðbeiningar fyrir ferilmöppurnar í leikskólanum 

kynntar og framhaldið rætt. Að endingu ræði ég mína reynslu af verkefninu og hvaða 

breytingar ég tel að þurfi til þess að ná fram nýjum aðferðum við gerð ferilmöppunnar. 
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2 Fræðilegur kafli 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðin sem liggja að baki verkefninu. Fyrst verður rætt 

um þróun leikskólans á Íslandi og þar á eftir verður fjallað um nám barna í leikskólum 

og í kjölfarið kemur kafli um tilgang námsmats í leikskólum. Því næst verður gerð grein 

fyrir ýmsum námsmatsaðferðum, auk umræðu um notkun ferilmöppu í þeim tilgangi að 

halda utan um skráningar og mat. Næst ræði ég leikskólann sem lærdómssamfélag og 

hvernig það tengist notkun skráninga og ferilmöppu. Í lokin verður þróunaráætlunin 

kynnt og framkvæmd hennar rædd. 

2.1 Þróun leikskólans. 

Hér verður fjallað um þróun leikskóla á Íslandi og hvernig þeir hafa breyst frá því að 

vera barnaheimili yfir í leikskóla, sem er í dag viðurkenndur sem fyrsta skólastigið og 

starfar eftir aðalnámskrá. Árið 1985 (Kristín Dýrfjörð, 2011) kom út uppeldisáætlun fyrir 

leikskóla út sem litið var á sem ígildi aðalnámskrár en fyrsta aðalnámskráin kom út árið 

1999 og núgildandi aðalnámskrá kom út árið 2011. 

Miklar breytingar hafa orðið á leikskólasviðinu síðan fyrsta barnaheimilið var opnað 

þegar hlutverk þeirra var fyrst og fremst hugsað sem félagslegt úrræði fyrir fátækt fólk. 

Megináhersla var á að sýna börnunum umhyggju og hlýju og sjá til þess að þau fengju 

holla næringu og að hreinlæti væri sinnt. Síðar þróuðust tvær tegundir barnaheimila, 

leikskóli og dagheimili. Fyrsti leikskólinn leit dagsins ljós árið 1931 og voru það ekki 

síður börn menntamanna sem sóttu leikskólann, en ólíkar aðstæður voru í leikskólum 

og dagheimilum. Dagheimilin buðu upp á heitar máltíðir og lengri vistunartíma.  

Leikskólum og dagheimilum fjölgaði eftir því sem leið á öldina og konur fóru í auknum 

mæli á vinnumarkaðinn. Þar með var þörfin orðin meiri fyrir daggæslu barna (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007).  

Árið 1991 voru sett lög um leikskóla (48/1991). Þar kom heitið leikskóli fram í fyrsta 

sinn sem og heitið leikskólastjóri. Fóstrur höfðu áður fellt tillögu um nafnabreytinguna 

forskólakennari á starfsheiti sínu, en í kjölfar lagasetningarinnar árið 1991 samþykkti 

stéttin nýtt starfsheiti, leikskólakennari, sem tók gildi árið 1994 (Kristín Dýrfjörð, 2011). 

Með lagasetningunni árið 1994 var ákveðið að leikskólinn yrði fyrsta skólastigið á Íslandi 

(lög um leikskóla nr. 78/1994). Leikskólar störfuðu eftir uppeldisáætlun fyrir leikskóla og 

árið 1997 tók Menntamálaráðuneytið uppeldisáætlunina til endurskoðunar og það var 

síðan árið 1999 sem aðalnámskrá leikskóla kom út í fyrsta sinn. Ákveðið var að orðið 

námskrá skyldi taka við af uppeldisáætlun (Kristín Dýrfjörð, 2011). Með 
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nafnabreytingum varð leikskólinn formlega hluti af skólakerfinu. Væntanlega hefur það 

jafnframt haft áhrif til þróunar aukins faglegs starfs í leikskólum og kröfur um menntun 

fagfólks hafa einnig aukist. Í dag eru gerðar kröfur um fimm ára háskólanám (M.Ed – 

gráðu) til að öðlast starfsheitið leikskólakennari. Leikskólastarfið hefur þróast í takt við 

samfélagsbreytingar og þær breytingar birtast meðal annars í  mismunandi stefnum og 

námskrám leikskóla, sem hver leikskóli setur fram í skólanámskrá sinni, en allar byggja 

þær jafnframt á aðalnámskrá leikskóla (Jón Torfi Jónasson, 2006).  

Hlutverk leikskóla í dag samkvæmt lögum um leikskóla (90/2008), er að veita 

börnum umönnun og menntun. Leikskólaumhverfið þarf að vera hollt og hvetjandi 

ásamt öruggum náms- og leikskilyrðum. Nám barna á að fara fram í leik og skapandi 

starfi og starfshættir eiga meðal annars að mótast af umburðarlyndi, jafnrétti, kærleik, 

lýðræði, umhyggju og virðingu fyrir öðrum. Í dag starfa leikskólar eftir lögum um 

leikskóla (90/2008) og aðalnámskrá leikskóla sem kom út árið 2011 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið). Með tilkomu aðalnámskráarinnar komu inn grunnþættir 

menntunar en þeir byggjast á markmiðum laga um leikskóla. Grunnþættirnir ná ekki 

einungis til leikskóla, heldur einnig til grunnskóla og framhaldsskóla og eru eftirfarandi: 

 Læsi  

 Sjálfbærni 

 Heilbrigði og velferð 

 Lýðræði og mannréttindi 

 Jafnrétti 

 Sköpun 

Samkvæmt aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) snúast 

grunnþættirnir að snúast bæði um samfélagsleg markmið sem og markmið sem lúta að 

menntun einstaklingsins. Þeirra hlutverk er að stuðla að meiri samfellu í öllu skólastarfi 

og þrátt fyrir að vera skipt upp í sex þætti tengjast þeir allir innbyrðis og eru háðir hver 

öðrum. Leikskólar starfa með alla grunnþættina að leiðarljósi en hafa þó margir hverjir 

valið að leggja áherslu á einn grunnþátt. Þannig er leikskólinn sem hér er til umfjöllunar 

í verkefninu með læsisstefnu í aðalhlutverki af grunnþáttunum hér að ofan. 

Námsvið leikskóla eru byggð á grunnþáttum menntunar og eru læsi og samskipti, 

heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og vísindi og sköpun og menning. Námsvið leikskóla 

eiga að vera samþætt og samofin í leikskólastarfinu. Læsi er mikilvægur þáttur leikskóla 

og felur í sér að börn á leikskóla læra þekkingu, leikni og hæfni til þess að lesa í 

umhverfi sitt, aðstæður og læra að tjá upplifanir sínar, tilfinningar og skoðanir. Í 



 

15 

leikskólum læra börn að tileinka sér heilbrigða lífshætti, hollt matarræði, hvíld, 

hreinlæti og hreyfingu. Börn læra í samskiptum við aðra og við umhverfi sitt og eitt af 

hlutverkum leikskólans er að hlusta eftir því hvað börnin eru að fást við og sjá hvar 

skilningur þeirra liggur. Það gefur leikskólakennurum tækifæri á að kynna fyrir 

börnunum nýjan efnivið og nýjar hugmyndir og ýta þar með undir þekkingarleit, forvitni 

og áhuga þeirra. Umhverfi leikskólans á að örva og styðja við sköpunarkraft barna. 

Skapandi starf á að beinast að námsferlinu sjálfu þar sem að hugmyndir og 

sköpunargáfa barna fá að njóta sín (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).   

 

2.2 Nám barna 

Hér verður rætt um hvernig börnin læra, hvert er hlutverk leikskólakennarans og áhrif 

leikskólaumhverfis í námi barna. Einnig er fjallað um hvað börnunum sjálfum finnist 

mikilvægt í leikskólastarfinu og hvað foreldrar telja að börnin eigi að læra í leikskóla. 

Viðhorf til barna hafa einnig breyst síðan fyrsta barnaheimilið tók til starfa. Í dag er 

börnum veitt tækifæri til að segja meira til um málefnin er varða þau og það er 

viðurkennt að börn eru getumikil og fær um að læra frá fæðingu. Þau hafa innsæi, 

sjónarmið og reynslu sem er ólík heimi fullorðinna og því eru þau í stöðu til að varpa 

ljósi á ýmislegt er varðar þau sjálf (Jóhanna Einarsdóttir, 2008a). Til dæmis sjáum við 

þessa breytingu í því að í mörgum leikskólum eru valstundir þar sem börnin hafa 

tækifæri til að velja sér viðfangsefni. Það að fá fram sjónarmið barna til eigin náms 

getur leitt til þess að við sem að námi þeirra stöndum getum nýtt okkur það til að þróa 

og efla nám þeirra og áhuga. 

Með nýjum hugmyndum um barnið koma nýjar áherslur í leikskólastarfi og nú er 

horft til félags- og tilfinningalegra þátta þar sem vellíðan og hneigð til náms eru metin. 

Vellíðan barns tengist sjálfsmynd þess og hvernig það tekst á við ný viðfangsefni. Hvort 

það hafi trú á sjálfu sér, trú á því að það geti bætt sig í því sem það er að gera. Með 

hneigð til náms er átt við hugmyndir og hegðunarmynstur sem börn þurfa að þróa með 

sér til að verða góðir námsmenn. Litið er á hneigð til náms sem hugsunarferli barns og 

tilhneigingu til að bregðast við á ákveðinn hátt sem felur í sér ákveðið viðhorf. Barn sem 

sýnir hneigð til náms getur metið aðstæður og brugðist við á viðeigandi hátt. Þannig er 

litið á barnið sem námsmann sem sýnir vilja, getu og áhuga (Kristín Karlsdóttir og 

Bryndís Garðarsdóttir, 2008).  

Þegar kemur að námi barna á leikskólaaldri þá skiptir leikurinn og samskiptin sem 

þar fara fram miklu máli, leikurinn er talinn vera meginnámsleið barna og það er 
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hlutverk leikskólakennara að styðja við nám barnanna í gegnum leikinn. Börn á 

leikskólaaldri eru ekki farin að aðskilja nám og leik, þau eru að læra á meðan þau leika 

og leika á meðan þau læra (Pramling Samuelson og Pramling, 2014) Barnið eyðir 

stærstum hluta vökutíma síns í leik og er leikurinn barninu nauðsynlegur. Hann getur 

sagt okkur ýmislegt um barnið svo sem um líðan þess og þroska sem og félagsfærni, þar 

sem leikurinn fer mikið fram í gegnum samskipti við aðra (Lyllemyr, 2009). Það hefur 

verið talað um kennslufræðilegan leik (e. educational play) (RannUng, 2010; Wood, 

2014) en með honum er átt við að leikurinn er hugsaður sem markviss og skipulögð 

leikreynsla þar sem samþættast ýmsir námsþættir til að ná fram kennslufræðilegum 

markmiðum. Með því að tengja ákveðin námsmarkmið inn í leikinn þá eru börnin að 

vinna að námsmarkmiðum á eigin forsendum og þau fá tækifæri til að byggja upp 

þekkingu þannig að hún sé þeim merkingarbær. Í gegnum leik og samskipti við aðra 

öðlast börn þekkingu og á sama tíma skapa þau í sameiningu nýjan skilning. Barnið 

velur sjálft að taka þátt í leiknum og því verður áhugi þess á leiknum og náminu meiri 

fyrir vikið. Í gegnum leikinn lærir barnið tungumálið, hreyfiþroski og félags- og 

tilfinningaþroski eykst sem og vitrænir og skapandi þættir (Wood, 2014). Áherslan á 

námsferlið sjálft hefur mikið gildi fyrir nám barna en eitt stærsta hlutverk kennarans í 

námsferlinu er að hlusta vel á barnið og gefa því tækifæri til að ræða hugmyndir sínar 

ótruflað og aðstoða barnið við að það finna sjálft svörin við spurningum sínum. Til 

dæmis með því að spyrja barnið opinna spurninga um viðfangsefnið (Rinaldi, 1998). 

Barnið fær tækifæri til að prófa sig áfram og gera tilraunir í leiknum og það er ferlið 

sjálft sem kennari á að fylgjast með og meta í stað þess að meta útkomuna. Í þessum 

aðstæðum er það hlutverk kennarans að vera til staðar fyrir börnin, vera vakandi fyrir 

áhuga barnanna, leiknum sjálfum og vinna með börnunum í að skapa nýja þekkingu. 

Það er jafnframt hlutverk kennarans að tengja saman námskrána og leikinn og að sjá til 

þess að verkefnin séu örvandi og skapandi. Helstu kostir kennslufræðilegs leiks er að 

barnið kemur að leiknum á eigin forsendum, leikurinn felur í sér frelsi og val (RannUng, 

2010).  

Wells og Claxton (2002) styðjast við hugmyndir Vygotsky um nám barna, það er að 

börn læri í samskiptum við aðra og að menntun eigi að snúast um nám sem leiðir til 

þroska. Börn læra í samskiptum við aðra. Í samskiptum sínum læra yngri börn af þeim 

sem eldri eru og þau reynsluminni læra af þeim sem reynsluna hafa. Hlutverk 

fullorðinna og annarra barna eru því talin mikilvæg í námi barna. Vygotsky talar um 

svæði mögulegs þroska eða zone of proximal development en það er þegar barn til 

dæmis, tekst á við verkefni í samvinnu við aðra eykst geta barnsins svo að úr verður 
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þekking. Hér er verið að tala um verkefni sem barnið veldur ekki eitt eða hefur ekki 

kunnáttu til í byrjun en með aðstoð annarra lærir það á nýja verkefnið. Samkvæmt 

þessu krefst nám þess að samvinna sé á milli þess sem nemur og þess sem kennir (Wells 

og Claxton, 2002). 

Hlutverk leikskólakennarans hefur breyst í gegnum tíðina, en hér áður fyrr var talið 

að leikskólakennari ætti að halda sig til hlés og leyfa barninu að vera í frjálsum leik. Í 

dag er litið á starf leikskólakennarans allt öðrum augum, nú er talið mikilvægt að hann 

sé virkur í þátttöku í skipulagningu á námsumhverfinu og viðfangsefnum, einnig sér 

hann um athuganir og skráningar á námi barna. Miklu máli skiptir að leikskólakennari 

beri virðingu fyrir börnunum og sýni jákvæð viðbrögð við áhuga þeirra á því sem þau 

eru að gera (Anna Magnea Hreinsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2011). Þegar kemur að 

skólastarfi þá skiptir viðhorf kennara til barna miklu máli. Kennarar verða að vinna með 

það að leiðarljósi að börnin hafa rétt á að hafa áhrif á umhverfi sitt og eru sérfræðingar 

í eigin lífi (Jóhanna Einarsdóttir, 2008b). 

Eins og sjá má er hlutverk kennarans stórt þegar kemur að námi barna en það eru 

aðrir þættir sem skipta líka máli og því er oft talað um að barn í leikskóla hafi þrjá 

uppalendur en ásamt kennaranum eru það barnahópurinn og umhverfið í leikskólanum 

sem eru taldir hafa hvað mest áhrif á þroska og nám leikskólabarnsins (Anna Magnea 

Hreinsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2011; Rinaldi, 1998). 

Þegar talað er um barnahópinn sem uppalanda er verið að leggja áherslu á að 

barnið lærir í samskiptum við jafningja sína, bæði í gegnum leik og starf. Samskipti 

barna við önnur börn er grundvallaratriði á fyrstu æviárunum (Anna Magnea 

Hreinsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2011). Fram  kom í rannsókn sem Anna Magnea 

Hreinsdóttir (2008) framkvæmdi og leitað var eftir sjónarmiðum barna, foreldra og 

leikskólakennara í sambandi við leikskólastarfið að börnunum fannst félagsskapur 

annarra barna mikilvægastur í leik og starfi. 

Þriðji uppalandinn er umhverfi leikskólans og þar verður að vera til staðar skipulag 

og búnaður sem tekur mið af þörfum barna og örvar leik þeirra, frumkvæði og virkni 

(Anna Magnea Hreinsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2011). Leikskólakennarar og annað 

starfsfólk leikskólans þarf að velja hvaða aðferðir skal nota í leikskólanum og vita hvers 

vegna þessar aðferðir voru valdar og hvaða nám þær leiða af sér. Samkvæmt 

Þemaheftinu sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2013) gaf út skal ávallt hafa í 

huga að aðlaga námsumhverfið og kennsluaðferðir að þörfum barnanna en ekki aðlaga 

börnin að þörfum leikskólans. Ávallt skal hafa að leiðarljósi að barnið er hæfileikaríkt og 
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að hæfileikar þess fái að njóta sín í leikskólanum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Samkvæmt rannsókn sem Jóhanna Einarsdóttir (2010) gerði um leikskólastarfið frá 

sjónarhóli foreldra kom fram að helstu niðurstöður voru að flestir foreldrar töldu 

meginhlutverk leikskólans vera að stuðla að félagslegri hæfni barnanna. Í þeim efnum 

var nefnt að eiga samskipti við vini, læra að bjarga sér við daglegar athafnir, bera 

virðingu fyrir öðrum og að finna fyrir samkennd og væntumþykju. Einnig þótti útivera 

og hreyfing mikilvæg hjá foreldrum. Þátttakendur voru ekki sammála um skipulag 

leikskólanna, sumum þótti skipulagið of stíft, en voru þó sammála því að stífara skipulag 

væri nauðsynlegt á síðasta ári í leikskóla. Þá ætti einnig að vera meira um 

vettvangsferðir. Ánægja foreldrana með leikskólana hélst í hendur við ánægju þeirra 

með starfsfólk, sérstaklega var nefnt að þeim þótti mikilvægt að vel væri tekið á móti 

börnunum á morgnana þegar þau koma í leikskólann.  Þetta sýnir að helstu þættirnir 

sem foreldrar leggja áherslu á leikskólastarfi eru félagslegir þættir og vellíðan barnsins í 

leikskólanum. 

Þetta er í samræmi við starfendarannsókn sem Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea 

Hreinsdóttir (2015) stýrðu en þar kom fram að deildarstjórar sem tóku þátt í 

rannsókninni sammældust um að mikilvægast væri fyrir leikskólabörn að læra 

félagsfærni. Samskipti við aðra og að öðlast færni í að setja sig í spor annarra og skilja 

eigin tilfinningar er lykiatriði í þroska barnanna. Í ljósi þess er forvitnilegt að skoða hvort 

svipuð viðhorf eru til staðar hjá fleiri leikskólakennurum og jafnframt hvernig það nám 

er metið. 

2.3 Tilgangur námsmats í leikskólum 

Í þessum kafla verður rætt um tilgang námsmats í leikskóla og hvaða aðferðir er hægt 

að nota við mat á námi barna í leikskólum. 

Námsmat hefur breyst með tímanum, hér áður fyrr voru börnin metin eftir því hvort 

framfarir þeirra teldust eðlilegar miðað við jafnaldra og ef barnið náði ekki fyrirfram 

tiltekinni færni á ákveðnum tíma miðað við jafnaldra var talað um frávik frá eðlilegum 

þroska. Í dag eru breyttir tímar og litið svo á að börn taki framförum á ólíkum hraða og 

fylgst er með áhugasviði hvers barns, getu, styrkleikum og hæfni. Nám og framfarir 

barns eru hvorki borin saman við önnur börn né fyrirfram gefin viðmið. Horft er á 

barnið sem hæfileikaríkt og að hæfileikar þess fái ekki eingöngu að njóta sín í 

leikskólanum, heldur þurfi námsmat að snúast um virkni barns þegar það fæst við 
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viðfangsefni sem vekur áhuga þess og þar sem það nýtir styrkleika sína (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Námsmat er órjúfanlegur þáttur af skólastarfi, líkt og kemur fram í aðalnámskrá 

leikskóla (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011). Því er meðal annars ætlað að 

veita upplýsingar um árangur barnanna og nýtast kennurum og starfsfólki við að stuðla 

að frekari framförum í námi. Aðal tilgangur námsmats er að veita leiðbeinandi 

upplýsingar um námið, framfarir í námi og hvernig hægt er að ná markmiðum þess. 

Námsmatið þarf að vera réttmætt, áreiðanlegt og leikskólar eiga að tileinka sér 

fjölbreyttar leiðir til að meta nám, vellíðan, færni og þroska barnanna. Markmið 

námsmats er að auka þekkingu og skilning leikskólakennara og annars starfsfólks 

leikskóla ásamt foreldra og barna á þroska barna, námi og líðan. Námsmatið á að 

beinast að áhuga barna, getu og hæfni og þar sem börn eru mismunandi og sýna hæfni, 

getu, þekkingu og áhuga á ólíkan hátt þarf námsmatið að vera einstaklingsmiðað. Ekki 

má bera framfarir barns við önnur börn né fyrirfram gefin viðmið og matið á að vera 

gert á þann hátt að það efli börnin í leik og starfi. Þegar kemur að því að skoða þroska, 

nám og velferð barna skal leggja áherslu á alhliða þroska. Huga skal að sjálfstæði, 

áhugasviði, þátttöku í leikjum í inni- og útiveru, félagsfærni og samkennd, frumkvæði og 

sköpunarkrafti, tjáningu og samskiptum barna við önnur börn sem og starfsfólk 

leikskólans. Námsmatið á jafnframt að efla sjálfstraust og sjálfsmynd barnsins (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Samkvæmt Brooker (2008) er það strax á fyrsta degi í leikskóla sem mat á barninu 

hefst. Frá þeim degi er barnið byrjar í leikskóla er það komið undir athugul augu 

leikskólakennara sem fylgist með áhuga, þroska, námi og persónuleika barnsins í 

gegnum leikskólaárin. Hún segir jafnframt að mikilvægt sé að mat fari fram hvenær sem 

er dagsins og við hvaða aðstæður sem er. Meta eigi nám og áhuga barna þannig að þau 

séu að gera það sem þau sjálf kjósa að gera, því á þann hátt erum við að meta þau í því 

sem þau hafa áhuga á og í því sem þau sjálf vilja gera. Til þess að meta nám barna þarf 

líka alltaf að hlusta eftir viðhorfi barnsins því þannig er hægt að fá heildrænni mynd af 

námi hvers barns fyrir sig.  

Með því að fá barnið til að íhuga verkefni sín með kennara þá telur Carr (2011) að 

barnið sé að fá tækifæri til að sjá sjálft hvernig verkin hafa þróast og á hvaða hátt það 

hefur bætt við sig í verkefnavinnunni, barnið er í raun að meta sitt eigið verkefni og 

sjálft sig sem námsmann. Þegar barn ræðir við kennara sem það þekkir vel og treystir er 

verið að miðla til barnsins að það sjái sjálft hvernig það lærir og hvernig námsmaður 
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það er. Börnin læra meðal annars í samræðum við kennara að koma fram með sín 

sjónarmið og einnig að hlusta eftir hugmyndum annarra. 

Fram kemur bæði í aðalnámskrá og Þemahefti um námsmat í leikskólum að 

námsmat í leikskóla á fyrst og fremst að beinast að áhuga, getu og þroska barnanna og 

ekki má setja öll börnin undir sama hatt heldur sjá til þess að hvert og eitt njóti sín sem 

einstaklingur. Matið á að endurspegla styrkleika og áhuga barnsins einnig þarf að vera á 

hreinu hvað við ætlum að meta og hvers vegna við erum að meta þá þætti sem við 

ákveðum að meta. Leikskólakennarar þurfa einnig að vera meðvitaðir um að það sé til 

skráning á námsferli hjá öllum börnum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Jafnframt er markmið matsins að þeir sem starfa í leikskóla fái betri skilning og 

innsýn í námsferli barna og til þess að það gangi eftir þurfa fleiri en leikskólakennarar að 

koma að matinu. Annað starfsfólk leikskólans, foreldrar og börn þurfa einnig að koma 

að námsmatinu. Foreldrar búa yfir mikilvægri þekkingu um börnin sín og eiga að taka 

þátt í mati á líðan þeirra og námi, einnig gerir þátttaka foreldra þeim auðveldara fyrir í 

að styðja börnin sín heima við. Börnin sjálf eiga rétt á að fá að segja til um markmið sín 

þegar kemur að því að meta nám þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

2.4 Námsmatsaðferðir 

Til eru ýmsar aðferðir þegar kemur að því að meta nám barna í leikskólum og í 

aðalnámskrá leikskóla (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) segir að leikskólar 

skuli notast við fjölbreyttar leiðir til að framkvæma námsmat í leikskólunum. Í 

áðurnefndu Þemahefti um námsmat í leikskólum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013), eru ræddar mismunandi leiðir sem hægt er að fara 

við að meta nám barna í leikskólum. Hér verður fjallað stuttlega um þær aðferðir sem 

eru til umfjöllunar í áðurnefndu þemahefti, það er að segja aðrar en ferilmöppur sem 

ég tel að geti verið tæki til að halda utan um skráningar og nánar verður fjallað um í 

kafla 2.5. 

2.4.1 Námssögur 

Carr (2001) fór fyrir samstarfshópi í Nýja- Sjálandi sem þróaði matsaðferð sem gæti 

hentað við mat á því námi sem fram fer í leikskólum. Þessi aðferð snýst um að skrá 

námssögur (e. learning stories). Námssögur eru röð frásagna, nokkurs konar örsögur 

einstakra barna, sem skráðar eru yfir sérstök tímabil í daglegu starfi innan leikskólans. 
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Sögunum er safnað saman í ferilmöppu eða vinnubók og þannig haldið til haga. Þegar 

námssögur eru skráðar er sjónum beint að ákveðnum aðstæðum en þær geta til dæmis 

falist í samskiptum barns við annað barn eða fullorðinn eða beinst að ákveðnum 

verkefnum eða athöfnum ásamt túlkunum og útskýringum þess sem segir frá. Í 

möppuna fara til dæmis ljósmyndir af barni í leik og starfi, myndverk barna ásamt 

útskýringum svo og athuganirnar og þá sýnir mappan námsferli barnanna sem getur 

meðal annars gefið upplýsingar um það hvernig barnið hefur þroskast og hvar áhugi 

þess liggur.  

Námssögum er ætlað að greina og meta styrkleika barna, áhuga þeirra og virkni í 

samvinnu við önnur börn. Þegar skráning námssagna fer fram er ákveðnu ferli fylgt eftir 

sem er í fjórum skrefum (Carr, 2001; Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012).  

Fyrsta skrefið er að skrá og lýsa og leikskólakennarinn ákveður hvað er skráð og 

frekar er valið að skrá styrkleika en veikleika. Skráningin getur farið fram með 

ljósmyndum, myndbandsupptökum eða skrifaðar eru niður lýsingar á því sem barnið 

getur og hvernig það tekst á við viðfangsefni svo og samskipti barnsins við aðra. 

Annað skrefið er að ræða og ígrunda skráninguna. Námssögurnar eru ræddar og 

ígrundaðar með börnunum, foreldrum og öðrum starfsmönnum leikskólans. 

Tilgangurinn með því að ígrunda skráninguna er meðal annars að fá fram fleiri 

sjónarhorn, staðfesta skráninguna og varpa fram nýjum hugmyndum og spurningum. 

Þriðja skrefið er að greina og miðla. Þá er að safna saman skráningum og þær gerðar 

sýnilegrar öðrum, ígrundað, rökrætt og sýnt hvað og hvernig barnið lærir. Markmiðið er 

að tengja námssögurnar við vellíðan og hneigð barnanna til náms. 

Að lokum er komið að því að áætla og nýta. Í því felst að ákveða á hvaða hátt skuli 

nota námssögurnar til að styðja hugmyndir barnsins til náms. Enn fremur er hægt að 

nýta námssögurnar til að endurskoða skipulag og framkvæmd leikskólastarfsins. Þegar 

námssögurnar eru ígrundaðar með foreldrum þá styrkir það samstarf foreldra við 

leikskólann og foreldrar fá meiri innsýn í hvaða starf er unnið í leikskólanum. Einnig 

gefur þetta foreldrum tækifæri til þess að styrkja barnið í því sem það er að gera í 

leikskólanum og í heild sinni (Carr, 2001; Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 

2012). 

Námssögumat er þó ekki stöðluð aðferð og hver og einn leikskóli getur valið aðferðir 

við að skrá og leggja fram sögur með hliðsjón að aðstæðum hverju sinni. Leikskólar geta 

nýtt sér viðmið bæði úr aðalnámskrá og sinni eigin skólanámskrá þegar kemur að því að 

skrá námsmat. Varast skal að nota skráningarnar sem stöðluð próf þar sem verið er að 

leita eftir tiltekinni hæfni og þekkingu hjá barninu. Skráningar eiga að snúast um að ná 
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fram styrkleika og áhuga hvers barns fyrir sig. Námssaga, sem einungis leikskólakennari 

kemur að hefur aðeins eitt sjónarhorn sem er eingöngu kennarans, hefur ekki sama 

gildi fyrir barnið eins og ef bæði foreldrar og barnið sjálft koma að skráningunni. Til að 

tilgangi námsmats sé náð þarf að vera hægt að nýta upplýsingarnar sem námsmatið 

gefur í þágu barnsins. Námsmatið á að styðja við nám sem byggir á áhuga barnsins og 

tekur mið af líðan þess. Jafnframt er hægt að nýta það til að þróa leikskólastarfið í heild 

sinni (Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015).  

2.4.2 Uppeldisfræðileg skráning 

Uppeldisfræðileg skráning hentar vel leikskólum sem hafa lýðræðislegt skólastarf og 

jafnrétti að leiðarljósi. Hún krefst samvinnu á milli starfsfólks á leikskólanum og nálgast 

þarf nám barna með opnum huga (Rinaldi, 2006). Í þemahefti Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins (2013) um námsmat kemur fram að með því að nota 

uppeldisfræðilega skráningu sem námsmat er verið að leggja áherslu á persónueinkenni 

hvers barns fyrir sig, áhuga þess, hvernig það hugsar og framkvæmir og barnið ræður 

förinni. Hlutverk kennara er samt sem áður mikilvægt þrátt fyrir að barnið ráði ferðinni. 

Hlutverk kennarans er að styðja við barnið í þekkingarleit sinni og sjá til þess að 

efniviður og leikefni gagnist barninu í lærdómsferlinu. Skráningin felst að jafnaði í því að 

hlusta á börnin og skrá það sem er að gerast í leik og starfi, skráningin getur verið í 

formi ljósmynda, skrifleg eða í formi myndbanda. Eftir að skráningin fer fram er hún 

ígrunduð með börnunum og samstarfsfólki, börnin eru spurð opinna spurninga um 

skráningu og bæði börn og starfsfólk dregur lærdóm af skráningunni. Starfsfólkið nýtir 

lærdóminn til að þróa starfið í leikskólanum. Fjölskylda barnsins kemur að skráningunni 

og þannig kemur heildarmynd af barninu. Skráningin á síðan að vera sýnileg sem er til 

dæmis gert með því að hengja hana upp á vegg eða setja í náms- og ferilmöppur 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Emilson og  Pramling Samuelsson (2014) gerðu rannsókn á skráningu í leikskólum í 

Svíþjóð og þar kom í ljós að skráningin getur bæði verið skráning þar sem að kennarinn 

talar sem minnst við barnið á meðan það er að leysa verkefni og svo getur skráning líka 

átt sér stað þar sem kennari er áhugasamur þátttakandi verkefnisins. Skráningin snýst 

þó alltaf um verk barnsins, hvernig það vinnur að því að leysa það verkefni sem verið er 

að skrá. 

Í rannsókn sem Buldu (2010) gerði með uppeldisfræðilega skráningu í leikskóla í 

Sameinuðu arabísku furstadæmunum sýndu niðurstöður meðal annars að kennarar 

töldu uppeldisfræðilegar skráningar hjálpa til við að aðlaga kennsluna að námi 
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barnanna. Einnig töldu þeir skráninguna auðvelda ákvarðanir varðandi næstu skref í 

kennslunni til að bæta við reynsluheim og þroska barnanna. Kennararnir upplifðu meiri 

framfarir í námi hjá börnunum með skráningunni og þeir voru betur meðvitaðir um 

hvenær ætti að kynna til leiks nýja þekkingu, hæfni og efnivið. Í rannsókninni kom 

einnig fram að til þess að skráningin sé fullgerð og gagnist barninu sem best þurfa 

barnið sjálf, kennarar og foreldrar að koma að skráningunni. Skráningin skapar 

þroskandi samræður á milli barna og kennara þegar þau fara yfir skráninguna saman og 

ræða hvað verið var að gera. Einnig gerir skráningin kennurum kleift að dýpka skilning 

sinn á námi og þroska barnsins með því að ígrunda skráninguna ásamt öðrum 

kennurum og fá þar með tækifæri til að miðla og auka við þekkingu sína. Þegar kemur 

að foreldrum opnar skráningin fyrir samræður á milli barna, kennara og foreldra og 

gefur foreldrum einnig innsýn í leikskólastarfið og samtal við barnið um það sem verið 

er að gera í leikskólanum.   

2.4.3 Einstaklingsnámskrá 

Í Þemahefti um námsmat í leikskólum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013), er 

talað um að þegar ástæða þykir til er útbúin einstaklingsnámskrá fyrir ákveðið barn. 

Einstaklingsnámskrá virkar líkt og námssögurnar og uppeldisfræðilega skráningin þar 

sem áherslan er lögð á að meta og greina styrkleika og áhuga barnsins og samskipti 

þess við önnur börn. Þegar einstaklingsnámskrá er gerð er hún alltaf gerð í samvinnu 

við foreldra og markmið eru sett fram ásamt tillögum til að ná markmiðunum. Bæði 

markmiðin og tillögurnar þurfa að vera skýr fyrir þá sem koma að 

einstaklingsnámskránni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

2.5 Ferilmöppur 

Að öllu jöfnu er ferilmöppu í leikskóla ætlað að halda utan um gögn varðandi einstök 

börn. Ferilmappan þarf að endurspegla það sem við ætlum að meta í leikskólanum, 

skráningu og ígrundun kennara, en einnig á hún að sýna barnið sem virkan námsmann í 

leikskólanum, hverju barnið hefur áhuga á og hvað það getur (Gronlund og Engel, 

2001). Alltaf þarf að sýna styrkleika barnsins í leikskólastarfinu. Fjölbreyttar leiðir eru til 

við gerð og utanumhald ferilmöppu en tilgangur hennar er að safna verkum barna og 

námsferli þeirra á þann hátt að hægt sé að efla ígrundun og mat á námi og þroska 

barna jafnframt því að gefa upplýsingar um framfarir barnsins og líðan þess. Börnin eiga 

að taka þátt í að safna gögnum í möppuna og hafa þannig áhrif á hvað fer í möppuna 

þeirra, sem aftur sýnir hvar áhugi barnsins liggur. Ferilmappan á að geta sagt sögu 

barnsins, hvar kunnátta þess, þekking og áhugi liggur og hvernig barnið hefur lært í 



24 

gegnum verkin sín á leikskólagöngunni. Það er mikilvægur liður í ferilmöppugerð að 

ígrundun með samstarfsfólki, barninu sjálfu og foreldrum þess fari fram. Barnið sjálft og 

foreldrarnir geta varpað ljósi á verk barnanna og bætt við mikilvægri þekkingu (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í Þemahefti um námsmat í leikskólum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013) er fjallað um ákveðna þætti sem ferilmappa ætti að sýna. Þeir eru þessir: 

Vellíðan, að barninu líði vel í leikskólanum, að það sé í góðu tilfinningalegu jafnvægi. 

Barnið þarf að fá holla næringu og góða hvíld og eins þarf að vera fjölbreytt val af 

viðfangsefnum í boði. Barnið á að fá að tjá líðan sína og skoðanir ásamt því að fá að 

hafa áhrif. 

Að tilheyra, barnið á að upplifa öryggi í daglegu lífi og skipulagi leikskólans og að það 

eigi ákveðinn sess í leikskólanum. Barnið fær að taka þátt og er viðurkennt eins og það 

er. Barn á að fá að upplifa tengsl leikskólans við fjölskyldu sína. 

Samskipti, barnið sýnir fjölbreyttar tjáningarleiðir og sköpunarþörf í gegnum leikinn, 

meðal annars í gegnum listsköpun, kubbaleik og hlutverkaleik  

Forvitni, það er mikilvægt að börn fái að reyna á sig, félagslega, tilfinningalega og 

líkamlega þegar það kannar nýja hluti og rannsakar nýjar aðstæður því þá er barnið að 

vinna í því að styrkja sjálfsmyndina, og skilning á sjálfu sér sem hæfum og virkum 

þátttakanda í leikskólanum. 

Þátttaka í nærsamfélagi, það er mikilvægt fyrir barnið að upplifa sig sem hluta af 

samfélaginu og að eignast vini. Þegar barnið eignast vini þarf það að læra að taka tillit til 

annarra, huga bæði að sinni velferð og velferða annarra og læra að vinna með öðrum 

sem og læra að leysa úr ágreiningi. 

Einnig þarf að huga að tilfinningaþroska, málþroska, líkams- og hreyfiþroska, 

félagsþroska og félagsvitund, vitsmunaþroska og siðgæðisþroska og siðgæðisvitund 

barnanna.  

Gronlund og Engel (2001) tala um focused portfolios, sem hér eftir verður nefndar 

markvissar ferilmöppur, en þær ætla markvissum ferilmöppum það hlutverk að nýtast 

til að meta nám og þroska barna í gegnum daglegar venjur í leikskólanum í stað þess að 

notast við spurningalista. Þannig geta kennarar framkvæmt mat sem felur í sér að varpa 

ljósi á getu barna og þroska, áhuga og námsferlið í sínu náttúrulega umhverfi í stað þess 

að setja börnin í sérstakar aðstæður til að prófa kunnáttu þeirra. Markvissum 

ferilmöppum er ætlað að halda utan um skráningu á námsferli barnsins, kennari safnar 

gögnum í möppurnar en gögnin geta verið verk barnsins, ljósmyndir úr starfinu eða 
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skráning um reynslu barnsins. Tvisvar til þrisvar á ári er síðan efni möppunnar ígrundað 

með samkennurum, barninu og fjölskyldu þess og ef þarf eru sett fram markmið 

varðandi þroska og getu barnsins sem leikskóli og fjölskylda vinna saman að.  

Þær Gronlund og Engel (2001) settu fram áætlun um gerð ferilmappa. Áætlunin 

sýnir hvernig hægt er að hanna ferilmöppur leikskólabarna á auðveldan og skipulagðan 

hátt fyrir leikskólakennara og annað starfsfólk leikskólans. Þær skipta skráningunni upp 

í flokka og aldur, setja fram ábendingar um hvað ætti að skoða og tillögur að því hvernig 

best er að beita sér við að skoða og skrásetja nám barnanna. Þetta kerfi er hægt að hafa 

til hliðsjónar þegar verið er að þróa ferilmöppur. 

2.6 Leikskólinn sem lærdómssamfélag 

Til þess að byggja upp og vinna að góðu námsumhverfi í leikskólum þurfa allir sem þar 

starfa að vinna saman að sameiginlegum markmiðum. Síðustu ár hefur hugtakið 

lærdómssamfélag verið áberandi en í lærdómssamfélagi lærir fólk með og af hvert 

öðru. Þetta er samfélag kennara sem læra af starfinu og þeir leita leiða til að gera betur 

með því að ígrunda og rannsaka eigin starfshætti. Til þess að þetta verði að veruleika 

verða kennarar að tilheyra samfélagi þar sem samskipti, samábyrgð og sameiginleg sýn 

á nemandann er til staðar og þar sem möguleikar hans og velferð eru í fyrirrúmi (Svava 

Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011). 

Með því að hittast, ígrunda og miðla þekkingu geta kennarar þróað kennsluaðferðir 

og námsumhverfi á þann hátt að það styðji betur við nám barnanna. 

Hord (2008) segir að kennarar verði að spyrja sig hvað það er sem þeir vilja leggja 

áherslu á að læra til að verða betri kennarar, og styrkja sig í starfi þannig að það skili sér 

til nemenda og að þeir læri betur. Hord setti fram fimm þætti sem einkenna 

lærdómssamfélagið en það eru:  

 Sameiginleg sýn og gildi: Þetta er grunnþáttur í lærdómssamfélaginu. Til þess 

að hópur fólks geti komið fram með breytingar verður hópurinn að hafa 

sameiginlega sýn og leið að markmiðinu. 

 Dreifð og styðjandi forysta: Skólastjóri eða sá stjórnandi sem stofnar til 

verkefnisins sér um að dreifa valdi og ákvarðanatöku yfir hópinn. Þannig 

næst fram leiðtogahæfni hjá starfsfólkinu sem leiðir til þess að það verður 

virkara og áhugasamara um lærdómssamfélagið. 

 Gagnkvæmur stuðningur samstarfsfólks og stjórnenda: Kennurum er gefinn 

kostur á að funda og vinna saman að breytingum. Það er að segja að 
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skólasamfélagið gefur hópnum sem vinnur að breytingum tækifæri til að 

hittast.  

 Starfshópur þar sem fagmenn læra hver með öðrum og hver af öðrum: 

Starfshópurinn fer saman yfir gögn nemenda til þess að skoða hvað betur má 

fara, á þann hátt lærir starfshópurinn saman. Tilgangurinn er að ígrunda 

gögnin og meta hvort að núverandi námsleiðir virka eða hvort breytinga er 

þörf.  

 Starfsfólk sem miðlar hugmyndum að betri kennslu: Til þess að nýjar 

kennsluaðferðir eða námsleiðir nái að festa sig í sessi verða allir að vera 

tilbúnir að miðla hugmyndum sínum og þekkingu. Kennarar eiga að geta 

komið inn í kennslu hjá öðrum kennurum til að fylgjast með og koma síðan 

sínum athugasemdum á framfæri. Þetta krefst þess að allir séu opnir fyrir því 

hvað þeir kunna og hvað þeir kunna ekki og séu tilbúnir til að læra af öðrum 

(Hord, 2008). 

Anna Kristín Sigurðardóttir (2103) byggir á hugmyndum Hord um lærdómssamfélagið 

og telur að með því að styrkja lærdómssamfélagið er verið að stuðla að stöðugri þróun 

skólastarfsins. Eitt af því sem einkennir lærdómssamfélagið er styrk og dreifð forysta. 

Skólastjórnendur og aðrir stjórnendur gegna mikilvægu hlutverki með því að dreifa 

stjórnunarhlutverkum, styrkja leiðtoga og stýra starfsþróun kennara. Stjórnendur þurfa 

að hvetja til samvinnu, stuðla að sameiginlegri sýn og stýra vinnu við stefnumótun. 

Stjórnendur þurfa þó alltaf að hafa mikilvægasta hlutverkið að leiðarljósi en það er nám 

nemandans (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). 

2.7 Þróunaráætlunin 

Með þróunarstarfi er átt við skipulegar aðgerðir sem beitt er tímabundið að markmiði 

sem er fyrirfram skilgreint til að leitast við að finna nýjar og betri leiðir í framkvæmd 

(Guðrún Kristinsdóttir, 1998). Þróunarverkefni eru frábrugðin hvert öðru en það sem 

þau eiga sameiginlegt er að þau ná öll yfir einhvern ákveðinn tíma og sinna þarf 

verkþáttum mismikið á hverju stigi verkefnisins. Undanfari þess að farið er á stað með 

þróunarverkefni er eitthvert sérstakt viðfangsefni sem telst þurfa sérstaka athugun. Þá 

þarf að skoða nánar hvert viðfangsefnið er og hver staðan er á því í upphafi. Hverjar 

breytingarnar verða og eru þær jákvæðar og til þess fallnar að læra af þeim (Guðrún 

Kristinsdóttir, 1998). 

Markmiðið með þróunarverkefninu er eins og fram hefur komið að vinna að því að 

ferilmöppurnar verði námsmatstæki sem gagnast barninu, leikskólastarfinu og seinna 
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meir foreldrum. Með ígrundun á skráningum á ferilmöppunni gefst einnig tækifæri til 

að byggja upp lærdómssamfélag í kringum ferilmöppurnar. Lærdómssamfélag byggist á 

því að allir í leikskólanum vinni saman að sameiginlegu markmiði og deili sömu sýn á 

skólastarfið og sömu gildum. Þegar kennarar koma saman og ígrunda skráningu sem 

gerð var hjá barni eru þeir á sama tíma að læra af hver öðrum og fá tækifæri til að miðla 

sinni þekkingu. Í kjölfarið er ákveðið í sameiningu hvað betur má fara í umhverfi og 

kennsluaðferðum til þess að auðvelda barninu námið. Þetta gefur kennurum einnig 

tækifæri til að skoða starfshætti sína og  þar með geta þeir séð hvernig þeir geta bætt 

kennsluaðferðir sínar þannig að þær nýtist betur í námi barnanna (Hord, 2008). Til þess 

að þetta verði að veruleika þurfa allir í leikskólanum að starfa saman og vinna að þessu 

sameiginlega markmiði sem við erum að setja með gerð ferilmappana. Það þarf að 

byggja upp samfélag þar sem samskipti, samábyrgð og sameiginleg sýn á nemandann 

eru í fyrirrúmi og með velferð nemandans að leiðarljósi (Svava Björg Mörk og Rúnar 

Sigþórsson, 2011).  

Eins og fram hefur komið er markmiðið með verkefninu að búa til leiðbeiningar fyrir 

ferilmöppur í leikskólanum þar sem ég starfa, þannig að þær nýtist sem innsýn í nám 

barnanna í leikskólanum. Leiðbeiningarnar verða byggðar á niðurstöðum úr verkefninu. 

Með því að breyta því hvernig ferilmöppurnar eru unnar í leikskólanum þýðir að það 

þarf að breyta starfsháttum þegar kemur að því að  safna gögnum í ferilmöppurnar.  

Samkvæmt Fullan (2016) snýst innleiðing nýrra starfshátta í skólum um að læra og skilja 

eitthvað nýtt, að takast á við ný verkefni með nýjum aðferðum. Í þessu verkefnu 

stefnum er fyrst stefnt að því að sameinast um það hvernig hægt er að vinna 

ferilmöppurnar, það þarf að finna út hvaða aðferðir henta leikskólanum til þess að 

takast á við að gera ferilmöppurnar að markvissu námsmatstæki sem sýnir nám 

barnanna í leikskólanum. 

Þróunaráætlunin er byggð á Fullan (2016) og hugmyndum hans um stigin þrjú. 

Fyrsta stiginu upp í tvö stig til þess að gera betur grein fyrir því hvernig áætlunin er 

gerð. Fyrsta stigið er forvinna/innleiðing en þar fer ferlið fram sem leiðir til þess að 

ákvörðun er tekin um breytingu. Annað stigið er framkvæmd og er þá byrjað að vinna 

eftir breytingunum og talað er um að þetta stig nái yfir tvö til þrjú ár, á því tímabili 

kemur reynsla á nýja starfshætti. Þriðja stigið er síðan framhald og þar er tekin 

ákvörðun um hvort að breytingin hafi verið jákvæð fyrir starfið og því skuli haldið áfram 

að vinna eftir henni eða hvort frekari breytinga sé þörf. Eins og áður sagði er fyrsta 

stiginu skipt í tvennt, forvinnu annars vegar og innleiðingu hins vegar.  
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Tími Stig Efni framkvæmdar Þátttakendur 

Janúar til mars 

2017 

Forvinna Skoða fyrirliggjandi 

gögn, núverandi 

ferilmöppur. 

Taka viðtöl við 

deildarstjóra og 

leiðbeinendur. 

 

Verkefnastjóri 

Deildarstjórar 

Leiðbeinendur 

Mars til maí 

2017 

Innleiðing 

 

Leiðbeiningarform um 

gerð ferilmappa liggi 

fyrir. 

Kynnt fyrir 

deildarstjórum og 

öðrum starfsmönnum. 

Verkefnastjóri 

Deildarstjórar 

Leiðbeinendur 

Ágúst 2017 til 

maí 2019 

Framkvæmd Vinna eftir 

leiðbeiningarformi. 

Hefja foreldrasamstarf 

í sambandi við 

ferilmöppur. 

Deildarstjórar 

Leikskólakennarar 

Leiðbeinendur 

Maí 2019 Framhald Meta árangur 

ferilmappanna. 

Leikskólastjóri 

Aðstoðarleikskóla -

stjóri 

Deildarstjórar 

Leiðbeinendur 

 

 Samkvæmt fyrsta stigi Fullan (2016) er forvinna/innleiðing (e. initiation) á því stigi 

er farið yfir ferlið sem leiðir til breytinga og á þessu stigi er tekin ákvörðun um 

breytingar. Við í leikskólanum höfum ákveðið að nauðsynlegt sé að breyta 

ferilmöppunni í þeim tilgangi að hún komi til með að nýtast betur sem matstæki á námi 

og þroska barna. Eins og fram hefur komið, og sjá má í áætluninni hér að ofan, þá hefur 

þessu stigi Fullan verið skipt upp í tvö stig, forvinnu og innleiðingu. Á forvinnustiginu fer 

fram gagnaöflun fyrir verkefnið með því að skoða fyrirliggjandi gögn og með viðtölum 
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við deildarstjóra og leiðbeinendur í leikskólanum.  Á innleiðingarstiginu er komið með 

tillögur að leiðbeiningarformi fyrir ferilmöppu, byggðar á niðurstöðum úr gögnum sem 

aflað hefur verið og það síðan kynnt fyrir deildarstjórum og öðru starfsfólki leikskólans. 

Annað stigið samkvæmt Fullan (2016) er framkvæmd (e. implementation) og er 

reiknað með að þetta stig vari í tvö til þrjú ár. Á þessu stigi verður lögð til áætlun um 

það hvernig markmiðum okkar verður náð, til dæmis með skráningum.  Á þeim tíma 

sem áætlaður er fyrir þetta stig ætti að vera komin reynsla á það hvernig nýja 

breytingin virkar í skólastarfinu. Það tekur tíma að koma nýju verklagi inn í starfshætti 

og eftir tvö til þrjú ár ætti að vera komin góð reynsla á nýtt verklag og þær aðferðir sem 

unnið er eftir. 

Þriðja stigið er framhald (e. continuation) á því stigi er tekin ákvörðun um hvort 

breytingin hafa fest sig í sessi og sé orðin partur af skólastarfinu eða hvort hún eigi ekki 

við lengur (Fullan, 2016). Eftir þrjú ár verður hægt að endurskoða hvernig til tókst og 

hvort nýju aðferðirnar séu komnar til að vera. 

Verkefnið snýst að mestu um forvinnustigið, sem er að afla gagna og vinna úr þeim. 

Sett er fram áætlun fyrir bæði innleiðingarstigið og framkvæmdastigið. Áætlunin fyrir 

innleiðingarstigið snýst um að gera leiðbeiningar fyrir ferilmöppuna byggðar á þeim 

gögnum sem hefur verið aflað í verkefninu. Framkvæmdastigið snýst um að gera 

áætlun um hvernig unnið er eftir leiðbeiningunum í nokkur ár og af þeim liðnum verður 

metið hvernig til tókst. 

2.8 Samantekt 

Leikskólinn varð formlega hluti af skólakerfinu árið 1994 þegar ákveðið var með 

lagasetningu að hann yrði fyrsta skólastigið. Sama ár samþykktu fóstrur að starfstéttin 

tæki upp starfsheitið leikskólakennari sem nýtt starfsheiti og nú þarf M.Ed gráðu af 

leikskólakennarfræði til þess að fá það starfsheiti. Leikskólar starfa eftir aðalnámskrá 

leikskólanna sem kom út árið 2011.  

Börn læra í gegnum leik og þau samskipti sem þar fara fram en það er hlutverk 

kennara að styðja við nám barna sem fer fram þegar þau taka þátt í leik. Kennarar þurfa 

einnig að sjá til þess að efniviður og leikskólaumhverfi sé þannig úr garði gert að það ýti 

undir nám barna. Kennari þarf að vera virkur í skipulagningu námsumhverfis og 

viðfangsefna á þann hátt að það auki áhuga barna og sé hvetjandi í þekkingarleit þeirra. 

Talað er um að barn í leikskóla hafi þrjá uppalendur sem eru auk kennara og 

leikskólaumhverfsins, barnahópurinn. Að vera í samskiptum við önnur börn er 
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mikilvægt fyrir börn á þessum aldri, þau læra mest í samskiptum við aðra jafningja og 

kennara. 

Námsmat er hluti af skólastarfinu og í leikskólum á námsmat að beinast að áhuga, 

þekkingu og hæfni barna. Námsmat á að fara fram þegar barnið er í aðstæðum sem það 

velur sjálft og eru því eðlilegar. Þannig getur námsmat farið fram hvenær sem er 

dagsins og í hvaða aðstæðum sem er. Þegar námsmat fer fram skal ávallt hafa styrkleika 

barna í huga og einnig að námsferlið sjálft skiptir meira máli en útkoman. Til eru 

mismunandi námsmatsaðferðir þar á meðal eru námssögur, uppeldisfræðileg skráning, 

einstaklingsnámskrár og ferilmöppur.  

Skráningar, hvort heldur er námssögu skráning eða uppeldisfræðileg skráning, fela í 

sér að sjónum beint að barninu í ákveðnum aðstæðum og skráð er það sem fram fer og 

einblínt á styrkleika barnsins. Eftir að skráning hefur verið gerð er hún ígrunduð með 

barninu, samstarfsfólki og foreldrum barnsins til þess að fá fram heildrænt mat á 

barninu. Með skráningu er verið að leggja áherslu á persónueinkenni barnsins, áhuga 

þess og hvernig það hugsar og framkvæmir. Þegar ástæða þykir til er gerð 

einstaklingsnámskrá fyrir stakt barn þar sem gerðar eru tillögur að ákveðnum 

markmiðum. 

Í þeim tilgangi að halda utan um gögn fyrir hvert og eitt barn er ferilmappa notuð og 

er henni ætlað að endurspegla þroska barnsins, áhuga þess og þekkingu, hæfni og getu. 

Ferilmappa á að segja sögu barnsins frá því það byrjar í leikskólanum og þar til það lýkur 

leikskólagöngu.  

Auk þess geta skráningar nýst kennurum til að þróa fagleg vinnubrögð, sem er hluti 

af því að byggja upp lærdómssamfélag í leikskóla stuðlar að þróun skólastarfsins og 

hvetja til samvinnu starfsfólksins. Starfsfólkið kemur saman til þess að miðla þekkingu 

sinni og læra hvert af öðru í þeim tilgangi til að bæta sig í starfi og bæta og aðlaga 

kennsluaðferðir að áhuga og þörfum barna. Þróunaráætlunin sem er sett fram í 

verkefninu lýsir stigum sem starfsmannahópurinn fer í gegnum til þess að gera 

ferilmöppur að námsmatstæki í leikskólanum. Fyrst var unnin forvinna, þar sem 

fyrirliggjandi gögn voru skoðuð, auk þess voru tekin viðtöl við deildarstjóra og 

leiðbeinendur í leikskólanum. Á innleiðingarstiginu var sett fram leiðbeiningarform fyrir 

gerð ferilmöppu sem byggir á þeim gögnum sem aflað var. Í þessu verkefni er ekki 

fjallað um síðustu stig áætlunarinnar sem verða framkvæmd á næstu árum. Þegar er 

vinna samkvæmt leiðbeiningarforminu hafin og að þremur árum liðnum verður tekin 

ákvörðun um hvort skuli halda áfram á sömu braut eða hvort breytingar er þörf. 
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3 Aðferðafræði 

Hér verður gerð grein fyrir því við hvaða aðferðir var stuðst við í verkefninu við öflun 

gagna og úrvinnslu. Markmiðið með verkefninu er að búa til leiðbeiningar fyrir 

ferilmöppur en til þess þarf álit starfsfólksins í leikskólanum á því hvernig við viljum 

meta nám barnanna og hvaða upplýsingar það eru sem við ætlum að setja í 

ferilmöppurnar.  Tekin verða viðtöl við deildarstjóra og leiðbeinendur í leikskólanum í 

þeim tilgangi að búa til sameiginlega sýn á það námsmat sem leikskólinn vill notast við. 

Tilgangur ferilmöppunnar var einnig ræddur á deildarstjórafundi en þá fundi sitja einnig 

aðrir stjórendur leikskólans. Einnig verða greind þau gögn sem fyrir liggja en það eru 

ferilmöppurnar sem til staðar eru í leikskólanum í dag. Guðrún Kristinsdóttir (1998) 

talar um að ýmsar aðferðir séu til við öflun gagna þegar að því kemur að gera 

þróunaráætlun og að nauðsynlegt sé að finna aðferðir sem hæfa verkefninu. Sú aðferð 

sem ég tel henta þessu verkefni er að skoða þau gögn sem fyrir liggja og taka viðtöl við 

það starfsfólk leikskólans sem kemur að ferilmöppugerð og byggja síðan 

leiðbeiningarformið fyrir ferilmöppurnar á þeim gögnum sem safnast. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Í verkefninu er notast við eigindlegar rannsókaraðferðir (e. qualitative research) til að fá 

fram sjónarhorn starfsfólks leikskólans á mati á námi barna og gerð ferilmappa. Í 

eigindlegum rannsóknum er meðal annars verið að skoða, túlka og skilja félagsleg 

viðfangsefni en þau geta verið óstöðug og breytileg. Gagnaöflun í eigindlegum 

rannsóknum fer oftast fram með viðtölum eða vettvangsathugunum þar sem 

einstaklingar eða hópur fólks er í sínu náttúrulega umhverfi (Lichtman, 2013). 

Að hluta til er rannsóknin einnig starfendarannsókn (e. action research) þar sem 

rannsakandi er partur af rannsókninni og vinnur að því að stuðla að breyttum 

starfsaðferðum á leikskólanum þar sem hann starfar (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2013). 

Í eigindlegum rannsóknum er það undir rannsakandanum komið að greina og túlka 

gögnin og því þarf rannsakandinn að vera meðvitaður um sínar skoðanir og viðhorf sem 

hann hefur til viðfangsefnisins og láta það ekki hafa áhrif á gang rannsóknarinnar, svo 

að hægt sé að komast að niðurstöðum byggðum á grundvelli gagnanna (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). 



32 

3.2 Val á þátttakendum 

Það sem hafði áhrif á val á viðmælendum var að til þess að ferilmöppurnar nái fótfestu í 

leikskólastarfinu þarf að ríkja um þær samhugur og samvinna. Virkja þarf sem flesta í 

samstarfið og er það gert með því að starsfólk skynji eignarhald og traust, líkt og þegar 

lærdómssamfélag er byggt upp (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Í samráði við 

leiðbeinanda var ákveðið að taka fimm viðtöl, við þrjá deildarstjóra og tvo 

leiðbeinendur. Bæði leiðbeinendur og deildarstjórar munu koma að skráningu í 

ferilmöppuna og því ætti sjónarhorn beggja aðila að koma fram. Einnig hefur það þann 

tilgang að allir aðilar skynji eignarhald á ferilmöppunni sem ætti að stuðla að meiri 

samvinnu um gerð og innihald.  Úrtakið sem notast verður við er markmiðsúrtak (e. 

purposive sampling) en þá eru viðmælendur sem best þykja henta rannsókninni valdir 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

3.2.1 Kynning á þátttakendum 

Valborg er 44 ára leiðbeinandi í leikskólanum og hefur starfað þar í 12 ár. Hún hefur 

einnig starfað sem deildarstjóri.  

Guðrún er 36 ára og er með BA í uppeldis- og menntunarfræði. Guðrún hefur 

starfað á leikskólum í 5 ár en hún hefur nýlega hafið störf á Huldubergi sem 

deildarstjóri. 

Elzbieta er 36 ára leiðbeinandi í leikskólanum og hún hefur starfað í leikskólanum í 

10 ár.  

Jóna er 36 ára og er leikskólakennari og deildarstjóri. Hún hefur starfað í 

leikskólanum í 7 ár, þar af 5 ár sem deildarstjóri. 

Unnur er 60 ára og útskrifaðist frá Fósturskóla Íslands og hefur 8 ára starfsreynslu á 

leikskólum. Unnur tók við deildarstjórastöðu síðasta haust. 

3.2.2 kynning á leikskólanum 

Leikskólinn Hulduberg er staðsettur í Mosfellsbæ. Hann er sex deilda leikskóli með 

systkinablöndun á öllum deildum nema einni en sú deild varð að ungbarnadeild um 

síðustu áramót. Systkinablöndun þýðir að barnið er á sömu deildinni alla 

leikskólagönguna og yfirleitt með sama starfsfólkið með sér í gegnum leikskólaárin. 

Þetta gefur kost á því að byggja upp jákvæð samskipti og traust á milli barna og kennara 

ásamt því að þetta fyrirkomulag eykur samfellu í námi barnanna. Undanfarin ár hefur 

leikskólinn ekki verið með elsta leikskólaárganginn en sá árgangur hefur farið í fimm ára 

deild grunnskólans í nágrenninu.  
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Ástæða þess að þessi leikskóli var valinn fyrir verkefnið var sú að þetta er leikskólinn 

sem ég starfa á. Þegar viðfangsefni var valið fyrir verkefnið var ég með það í huga að 

hægt yrði að nýta það fyrir leikskólastarfið í þessum leikskóla. 

3.3 Gagnaöflun 

Byrjað var á því að skoða ferilmöppurnar sem nú eru til staðar í leikskólanum og hvernig 

þær eru uppbyggðar. Í ljósi þess var greint hvort eitthvað sem nú er gert eigi að vera 

óbreytt og hverju ætti að breyta. Jafnframt var skoðað á hvaða hátt ferilmöppurnar 

endurspegla gildi og stefnu leikskólans, og hvort þær endurspegli áhuga, nám og 

vellíðan barnanna.  

Viðtöl voru tekin við deildarstjóra og leiðbeinendur sem starfa í leikskólanum. 

Viðtölin voru hálf opin viðtöl (e. semi-structured), þar sem lagt var upp með ákveðinn 

viðtalsramma og notast við hann í öllum viðtölunum (Helga Jónsdóttir, 2013). Viðtölin 

voru í samræðustíl sem mótaðist af viðtalsrammanum (sjá viðauka 1) sem lagt var upp 

með. Stuðst var við viðtalsaðferð sem hafði það meðal annars að markmiði að fá fram 

viðhorf viðmælenda til ferilmöppunnar, náms barna og hvaða námsmatsaðferðir þeir 

töldu henta starfi okkar í leikskólanum. 

Ákveðið hafði verið að halda deildarstjórafund í byrjun mars  og í samstarfi við 

leikskólastjóra var ákveðin umræða um ferilmöppurnar. Markmiðið með að ræða 

ferilmöppuna á deildarstjórafundinu var að fá viðhorf annarra stjórnenda, annarra en 

þessa þriggja deildarstjóra sem tóku þátt í viðtölunum, á tilgangi ferilmöppu í 

leikskólanum. Á deildarstjórafundum sitja deildarstjórar, sérkennslustjóri, 

aðstoðarleikskólastjóri og leikskólastjóri. Á fundinum var rætt hvað við viljum meta í 

námsferli barna og hvernig við viljum setja það fram. Leitast var við að finna 

sameiginlegan grundvöll á því hvernig ferilmöppurnar eiga að vera, hvaða nám það er 

sem við viljum meta og hvernig við ætlum að meta námsferli barnanna. 

3.4 Úrvinnsla gagna 

Gagnagreining hófst um leið og byrjað var að afla gagna og hélt áfram eftir að 

gagnaöflun lauk, auk þess gaf rannsakandi sér góðan tíma til að lesa endurtekið yfir 

viðtölin og greina gögnin (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Notast var við þemagreiningu (e. thematic analysis), þemun byggðu á 

rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með. Þemu eða mynstur í gögnunum eru 

greind og dregið fram það sem virtist mikilvægast í þeim út frá rannsóknarspurningum. 

Það getur verið misjafnt hversu áberandi þemun eru í gögnunum og því gegnir 
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rannsakandi mikilvægu hlutverki í þemagreiningu. Það er undir honum komið að ákveða 

hvað eru þemu og hvað ekki (Braun og Clarke, 2006). 

Að greiningu lokinni var mótað leiðbeiningar (sjá viðauka 2) fyrir ferilmöppugerð 

byggt á þeim gögnum sem aflað var. Haft var að leiðarljósi að áætlunin þyrfti að ná til 

allra árganga í leikskólanum og að hún endurspeglaði það sem starfsmannahópurinn 

vildi sjá í ferilmöppunum. Hvaða námsferli við teljum að eigi að vera sýnilegt. Þegar 

lokið verður við leiðbeiningar fyrir ferilmöppuna verða þær kynntar fyrir starfsfólki 

leikskólans. Fyrst verða leiðbeiningarnar kynntar á deildarstjórafundi, en eins og áður 

sagði sitja leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri ásamt sérkennslustjóra einnig þá fundi. 

Ef allir á þeim fundi eru sáttir við leiðbeiningarnar verða þær kynntar inn á 

deildarfundum á hverri deild fyrir sig.  

3.5 Siðferðileg atriði 

Samkvæmt Lichtman (2013) þarf að gæta að ýmsum siðferðilegum atriðum þegar verið 

er að framkvæma rannsókn. Meðal annars þarf að tryggja að þátttakandi í rannsókn 

hljóti ekki skaða af þátttökunni. Eins þarf að tryggja að þátttakanda sé heitið trúnaði og 

sé veitt nafnleynd og ekki sé hægt að rekja niðurstöður til hans. Alltaf ætti að liggja fyrir 

upplýst samþykki þátttakanda þar sem fram kemur hvaða hlutverki hann gegnir í 

rannsókninni. 

Þar sem rannsakandi er partur af rannsókninni, og til þess að gæta réttmætis, var 

hann meðvitaður um það að skoðanir hans kæmu ekki fram í viðtölum við 

þátttakendur. 

Til þess að tryggja að farið sé eftir siðferðilegum atriðum, voru þátttakendur beðnir 

að skrifa undir upplýst samþykki fyrir þátttöku í viðtölunum og voru einnig fullvissaðir 

um að nafnleynd og trúnaður ríkti í rannsókninni. Ekki verður hægt að rekja niðurstöður 

til þeirra og einnig er þeim frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er ef þeir kjósa svo.  

Eftir að viðtölin voru tekin fór ég á fund með leiðbeinanda mínum og í ljósi þess að 

verkefnið er unnið í leikskólanum þar sem ég vinn ákváðum við að ég skyldi ræða við 

viðmælendur mína til það að athuga hvort þeir væru tilbúnir að taka þátt í verkefninu 

undir nafni. Það kæmi til með að vekja meira traust og eignarhald á verkefninu hjá öðru 

starfsfólki leikskólans og auðveldað gangsetningu og vinnslu verkefnisins. Allir 

viðmælendur mínir voru tilbúnir til þess og var þeim boðið að lesa yfir bæði niðurstöður 

og verkefnið allt til að gæta trúverðugleika og réttmætis. Það var einungis einn 

viðmælandi sem vildi lesa yfir sem hann og gerði, hann var sáttur við niðurstöðurnar. 

Þar með koma allir viðmælendur fram undir nafni og einnig er leikskólinn nafngreindur. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður byrjað á því að fjalla um hvernig ferilmöppurnar sem nú eru til 

staðar eru unnar. Þar á eftir er sagt stuttlega frá námsviðum og stefnum leikskólans 

Huldubergs. Greint frá helstu niðurstöðum deildarstjórafundar sem haldin var um 

ferilmöppur. Síðan verður sagt frá niðurstöðum úr viðtölum sem tekin voru fyrir 

verkefnið.  

4.1 Núverandi ferilmöppur 

Þegar ég hóf að skoða ferilmöppurnar sem eru til staðar í leikskólanum tók ég möppur 

af hverri deild. Ferilmöppurnar eru flestar unnar af hópstjórum árganganna, en þess má 

geta að deildarstjóri getur líka verið hópstjóri. Í leikskólanum er systkinablöndun, allar 

deildar nema ungbarnadeildin sem er að opna, eru aldursblandaðar og börnin skipta því 

ekki um deild í gegnum leikskólagöngu sína. Jafnframt eru börnin oftar en ekki með 

sama hópstjóra á milli ára þannig að næg tækifæri ættu að gefast til að þróa 

ferilmöppurnar í gegnum leikskólagönguna. Hópastarfið hefur verið árgangaskipt svo 

með þessu fyrirkomulagi gefst gott tækifæri til að fylgjast með barninu þroskast og læra 

í gegnum árin, sjá hvar áhugi þess og hæfileikar liggja. 

Ef við byrjum á að skoða það sem ferilmöppurnar áttu sameiginlegt var það að allar 

innihéldu þær sjálfsmyndir gerðar af barninu á haustin og aftur á vorin á hverjum vetri. 

Einnig voru þær nánast allar með fjölskyldumyndir teiknaðar af barninu. Handafar af 

barninu var líka að finna í öllum möppunum sem og upplýsingar um hæð barnsins þegar 

það byrjaði í leikskólanum. Fleira áttu ferilmöppurnar ekki sameiginlegt, en þetta er 

reyndar í samræmi við það sem starfsfólki var uppálagt að hafa í möppunum þegar farið 

var af stað með þær. Í upphafi höfðu nokkrir starfsmenn farið á námskeið um 

ferilmöppur og eftir það fékk starfsfólkið fyrirmæli um að hafa í möppunni handaför, 

sjálfsmynd og fjölskyldumynd en annað efni væri undir deildunum komið og nánari 

fyrirmæli kæmu síðar, sem reyndar misfórst.  

Mikill munur er á milli deildanna á því hvernig ferilmöppurnar hafa verið unnar og 

hvað þær innihalda. Það sem var athyglisverðast við þessa skoðun var að sumar 

möppur innihéldu engar ljósmyndir af barninu í leik og starfi. Þannig innihéldu sumar 

möppur einungis teiknuð eða máluð verk eftir börnin og einnig vantaði í þær 

einhverskonar skráningu eða lýsingu á viðkomandi verkefni. Aðrar voru með töluvert af 

almennri skráningu á verkefnum barna í hópskráningu, þar sem ekki var hægt að sjá 

hvaða barn sagði hvað eða hvaða þátt það átti í verkefninu. Því hefði hvaða barn sem er 
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í hópnum á deildinni getað átt þessa tilteknu möppu. Með hópskráningu er átt við að 

kennarinn hefur verið að vinna með þema og spurt allan hópinn í einu út í þemað, 

skrifað niður það sem kom fram og skráningin svo ljósrituð yfir í ferilmöppur allra 

barnanna í hópnum. Skráningin er merkt hópnum og ekki hægt að sjá hvaða barn gerði 

hvað eða hvort öll börnin tóku þátt í verkefninu yfir höfuð. Tvær deildir höfðu notast 

mikið við aðeins eina aðferð við verkefnin. Þannig var önnur deildin með meirihluta 

verkefnanna í möppunni teiknuð með tússlitum. Aftur á móti hafði hin deildin verið 

með töluvert magn af vatnslitamyndum. Báðar deildarnar áttu það sameiginlegt að 

upplýsinga vantaði um það hvað var á myndunum og hver hugmyndin að baki verkinu 

var. Það var einnig töluvert um það á hinum deildunum að ekki var skráð hvað var á 

myndunum eða hvers vegna þessi ákveðna mynd var valin til að fara í ferilmöppuna. 

Ferilmöppurnar innihéldu mörg verk, ýmist máluð, teiknuð, lituð eða gerð með annarri 

aðferð en engar upplýsingar fylgdu. Því var hvorki ljóst hvað var á myndinni né hvaða 

aðferð var notuð. Sem dæmi má nefna að í möppum frá tveimur deildum voru myndir 

sem voru gerðar með sápukúluaðferð. Sjálf þekkti ég þessa aðferð en ekki er hægt að 

ganga út frá því að foreldri eða aðrir sem ekki þekkja til þessarrar aðferðar geti greint 

hana án allra upplýsinga. Með því að skrá til dæmis einungis eina setningu um verkið 

hefði myndin fengið allt annað gildi og að öllum líkindum vakið meiri vangaveltur hjá 

foreldrum og þeim sem skoða möppuna. Í raun var bara ein mappa sem fékk mig til að 

segja við sjálfa mig „já, þetta er ótrúlega vel gert og við ættum að gera meira af þessu“. 

Verkið sem um ræðir var með myndaskráningu og skriflegri skráningu ásamt verkinu 

sem barnið gerði. Þetta var sett upp á einfaldan en skýran hátt og sagði allt sem segja 

þurfti um verkefni barnsins. Skráningin sýndi jafnframt ferlið í verkefnavinnunni. Þó 

fleiri skráningar hafi verið vel unnar vakti þessi skráning athygli mína sérstaklega. Eftir 

að ég skoðaði möppurnar hef ég sýnt öðru starfsfólki þessa skráningu til að sýna fram á 

að þetta þarf hvorki að vera flókið né mikil vinna til að vera markvisst. 

4.1.1 Ályktun um ferilmöppur 

Þær ferilmöppur sem þegar hafa verið unnar í leikskólanum eru ekki nægilega 

einstaklingsmiðaðar og ef ekki væri fyrir myndir af barninu í leikskólastarfinu og 

fjölskyldumyndir, væri ómögulegt að sjá hvaða barn innan hóps á hvaða möppu, þar 

sem möppur barna sem eru saman í hópastarfi eru allar eins. Öll börnin innan 

deildarinnar vinna eins verkefni í þeim tilgangi að setja þau í ferilmöppuna. 

Ferilmöppurnar eru ólíkar eftir deildum, það er misjafnt hvað sett er í möppurnar og 

þegar kemur að útskrift úr leikskóla eru ferilmöppurnar sem börnin taka með sér heim 

mjög ólíkar. Þetta getur skapað vandamál eða óánægju meðal foreldra og barna, ekki 
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síst þegar um er að ræða systkini eða tvíbura sem eru ekki á sömu deild. Því þarf að 

samræma ferilmöppurnar betur, bæta við meiri skráningum um nám barnanna, bæði 

skriflegum og í formi ljósmynda, jafnframt þurfa þær að vera markvissari efnislega séð 

og meira þarf að vera um að þær séu unnar jafnóðum yfir veturinn. Það virkar ekki að 

að láta barnið gera hvert verkefnið á fætur öðru til dæmis með því að mála eða teikna 

myndir af því að það vantar verkefni í ferilmöppuna þegar komið er að útskrift. Þar sem 

að það gefur ekki rétta mynd af leikskólastarfinu.  

4.2 Leikskólinn Hulduberg 

Námssvið leikskólans eru byggð á námsviðum leikskóla er koma fram í aðalnámskrá 

leikskólanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011)  og eru: 

 Læsi og samskipti  

 Sjálfbærni og vísindi  

 Heilbrigði og vellíðan  

 Sköpun og vellíðan  

Megin stefnur í skólanámskránni eru umhverfis- og læsistefna sem tengjast í alla þætti 

námssviðana. Þegar kemur að umhverfisstefnunni eru áherslurnar sem snúa að 

börnunum flokkun sorps, endurvinnsla og vettvangsferðir til að kynnast náttúrunni og 

umhverfinu. Gróðursetning er hluti af umhverfisstefnunni. Börnin gróðursetja 

grænmeti og aðrar plöntur og eru með í ferlinu frá gróðursetningu fram að uppskeru, 

sem þau síðan borða. Einnig miðast allur efniviður leikskólans við að vera 

umhverfisvænn. Leikskólinn tók upp læsistefnu fyrir fjórum árum og valdi þar með þann 

grunnþátt menntunar til að leggja áherslu á. Læsistefnunni er sinnt með lestrastundum 

á hverjum degi fyrir öll börn leikskólans, einnig er elsti árgangurinn í P- PALS en PALS 

stendur fyrir pör að læra saman. Þar er verið að kenna börnunum stafi, sem þau svo 

vinna með í allskonar verkefnum yfir veturinnn. Einnig er verið að koma 

Orðaspjallsaðferðinni í gang, en sú aðferð er leið til að efla orðaskilning og 

hlustunarskilning barna með bóklestri.  

Leikskólinn er að fara að taka upp nýja skólanámskrá, hún hefur verið í þróun 

undanfarin ár og fer að líta dagsins ljós. Í lokadrögum að skólanámskránni kemur fram 

að við upphafi leikskólagöngunnar fær hvert barn ferilmöppu. Hún á að innihalda meðal 

annars námssögur, gullkorn, hrós og verk eftir börnin. Einnig kemur fram að það eigi að 

nýta ferilmöppuna í foreldraviðtölum. 
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4.3 Deildarstjórafundur um ferilmöppur 

Haldinn var deildarstjórafundur þar sem ferilmöppurnar voru til umræðu, og á 

fundinum voru allir deildarstjórar mættir ásamt leikskólastjóra, aðstoðarleikskólastjóra 

og sérkennslustjóra. Deildarstjórafundurinn var hugsaður sem umræðufundur um 

ferilmöppurnar þar sem þeir sem hann sátu komu fram með sínar skoðanir á því 

hvernig leikskólinn ætti að vinna að ferilmöppunum. 

 Umræðan hófst á því að farið var yfir greininguna sem gerð var á ferilmöppum sem 

nú eru í notkun í leikskólanum. Allir voru sammála um að ekki hefði verið farið nógu 

markvisst af stað í upphafi og aldrei verið skýrt hvaða efni ætti að fara í möppurnar. Því 

hafi það verið misjafnt eftir deildum hvað var sett í ferilmöppurnar sem hafi leitt til þess 

að þær eru eins ólíkar og raun ber vitni. Einnig voru allir sammála því að breytinga væri 

þörf og nauðsynlegt að finna form til að vinna möppurnar sem allir gætu tileinkað sér 

og væru tilbúnir að vinna eftir.  

Nám í leikskóla 

Það sem öllum fundarmeðlimum fannst mikilvægast fyrir börnin að læra var 

félagslegi þátturinn. Að það ætti að leggja mesta áherslu á að börnin læri að umgangast 

önnur börn af virðingu og tillitssemi og að gera þau í stakk búin að tala og leika við öll 

börn, eða eins og einn deildarstjórinn tók til orða „... framkoma barnanna við hvert 

annað skiptir máli og við sem kennarar í leikskólanum eigum að hjálpa þeim að átta sig 

á aðstæðum...“ Hann talaði um að starfsfólk ætti að nýta hvert tækifæri til að ræða við 

börnin og leiðbeina þeim í samskiptum, hann benti jafnframt á að barni sem gengur 

ekki vel félagslega og á erfitt með að fóta sig í leikskólanum gæti glímt við enn stærri 

vandamál þegar komið væri í grunnskóla.  

Jafnframt kom fram að leggja ætti áherslu á læsisstefnuna og umhverfisstefnuna 

sem leikskólinn leggur megin áherslu á. Bent var á að með því að velja bækur sem taka 

á allskonar aðstæðum og ræða bækurnar við börnin þá erum við ekki einungis að vinna 

að læsistefnunni heldur einnig að hjálpa þeim félagslega, meðal annars með aðstoð 

bóka og orðavinnu sem getur gert börnum kleift að koma tilfinningum sínum í orð. Einn 

deildarstjórinn talaði um að hann upplifði að minna væri lesið fyrir börnin heima í dag 

en áður. Einnig að minna væri talað við börnin og taldi hann að það skilaði sér í því að 

börn í dag séu seinni til tals og málþroskaraskanir séu meira áberandi á meðal barna í 

dag. Því væri mikilvægt að unnið væri með bækurnar með börnunum.   

Ræddar voru leiðir til að velja verkefni í möppuna og að þau verk sem fara í hana 

ættu að endurspegla það starf sem er unnið í leikskólanum. „... Taka verkin sem hafa 
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einhverjar sögur, eitthvað ferli og myndir með og bæta við þeirra hugmyndum og spyrja 

spurningar í sambandi verkefnin, tengja þetta meira barninu...“ sagði einn 

deildarstjórinn og benti jafnframt á að þannig ynnum við að því að þróa þær meira í átt 

að einstaklingsmöppum.  

Námsmat í leikskóla 

Þegar kom að því að ræða námsmat í leikskóla voru allir sammála um að það þyrfti 

að bæta skráningu ef ferilmöppurnar ættu að nýtast sem mat á námi og styrkleikum 

barnsins. Skráningarnar ættu að sýna hvað það er sem barnið hefur gaman af og á 

hverju það hefur áhuga, skráningin ætti að vera bæði skrifleg og í formi ljósmynda. 

Námssögur voru ræddar og fram komu skiptar skoðanir á þeim, þannig taldi einn 

deildarstjórinn að: „... sé ekki að við erum að fara að taka upp námssögur, ekki 

starfsmannalega séð...". Hann telur að starfsfólkið í leikskólanum þekki ekki nægilega 

vel til námssagna til þess að vinna þær og ekki sé næg samvinna til staðar til að vinna að 

námssögum. Aðrir deildarstjórar vildu taka upp námssögur að einhverju leiti og þeir 

vildu að þegar verið er að skrá örsögu eða ferli hjá barni sé bæði skrifleg skráning og 

ljósmyndir. Skráningarnar eru síðan ræddar við barnið um leikinn og það sem fram fór 

og þannig er tekin ígrundun með barninu og jafnvel einnig hægt að ígrunda með 

starfsfólki deildarinnar. Þegar kom að því að ræða ígrundun með foreldrum voru skiptar 

skoðanir. Sumir höfðu áhuga á því að nota ferilmöppurnar í foreldraviðtölum en eins og 

einn deildarstjóri sagði „.... ég er ekki að sjá að við notum möppurnar í foreldraviðtölum 

strax en kannski þegar við erum búin að þróa þær, kannski eftir tvö til þrjú ár...“. 

Deildarstjórar vilji læra og þróa skráningarformið sem verður á ferilmöppunum áður en 

skráningar verði ræddar við foreldra í foreldraviðtölum.  

Ferilmöppur 

Að lokum var útlit mappana mikið rætt því það er frekar áhugavert að hugsa til þess 

að þrátt fyrir að mappan hafi verið unnin af hópstjóra hvers barnahóps þá hefur 

lokafrágangur verið í höndum deildarstjóra á flestum deildum. Margar hugmyndir fengu 

að fljúga og ekki var tekin nein lokaákvörðun en ætluðu allir að velta þeim 

hugmyndunum sem nefndar voru fyrir sér. Við reyndum þó að beina hugmyndunum í 

umhverfisvænan farveg, þar sem það er aðalstefna leikskólans, og því voru 

plastmöppur útilokaðar strax í byrjun umræðunnar. Einn deildarstjóri kastaði fram 

þeirri hugmynd að setja möppu hvers barns á minnislykil en þá erum við komin út í að 

hafa möppurnar rafrænar sem er væntanlega er sennilega ekki tímabært.  

Lokaniðurstaða fundarins var að þar sem rannsakandi er að vinna að þessu verkefni 

þá myndi kæmi hann fram með leiðbeiningar að uppsetningu ferilmöppu og hvers 
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konar námsmat er lagt til að tekið verði upp. Leiðbeininga verða byggðar á því sem kom 

fram á fundinum, því sem kemur fram í viðtölum við starfsfólkið sem og þeim fræðum 

sem hafa verið nýtt í verkefnið.   

4.4 Niðurstöður byggðar á viðtölum 

Hér á eftir koma niðurstöður úr viðtölunum, en þrjú viðtöl fóru fram í leikskólanum og 

tvö á heimilum viðmælenda minna. Niðurstöðum er skipt í þrjá þætti eftir þemum sem í 

þeim greindust en þættirnir eru nám barna í leikskóla, námsmat og upplýsingar í 

ferilmöppu. 

4.4.1 Nám barna í leikskóla 

Þegar ég spurði viðmælendur mína hvað það þeir teldu mikilvægt að börn lærðu í 

leikskóla nefndu þeir allir að mikilvægast fyrir börnin væri að læra félagsleg samskipti. 

Þeir voru allir sammála því að leggja ætti áherslu á að leiðbeina börnum í samskiptum 

við aðra. Viðmælendurnir nefndu einnig stefnur leikskólans, læsisstefnuna og 

umhverfisstefnuna en mikilvægt væri að nám og kennsla væri í takt við stefnur 

leikskólans. Hreyfing var þáttur sem viðmælendur mínir töldu að börnin hefðu gaman af 

og þeim fannst mikilvægt að börnin fái tækifæri til að stunda hreyfingu og útivist.  

Félagsleg samskipti 

Það fyrsta sem kom upp hjá öllum viðmælendum mínum var félagslegi þátturinn og 

þeir voru allir nokkuð sammála um hvaða þætti þyrfti að leggja áherslu á þegar kæmi að 

félagslegum samskiptum.  

Elzbieta talaði um að kenna börnunum að vera vinir, tala fallega saman og jafnframt 

að kenna þeim að bera virðingu fyrir hvort öðru. Jónu fannst virðing einnig mikilvæg í 

félagslegum samskiptum hjá börnunum og með því að kenna þeim jákvæð samskipti 

kæmi virðingin einnig inn í samskiptin. Hún sagði jafnframt að það þyrfti að aðstoða 

börnin við að leysa sjálf úr ágreiningsmálum sínum sem upp koma og kenna þeim að 

setja sig í spor annarra og hlusta á sjónarmið þeirra. Jónu fannst einnig að með því að 

efla sjálfstæði barnanna yrðu þau hæfari í samskiptum við önnur börn á 

jafningjagrundvelli. Guðrún taldi mikilvægt að blanda börnunum í leikhópa, það er að 

segja að ekki séu alltaf sömu börnin í sömu leikhópum. Þannig lærðu þau að leika við öll 

börnin á deildinni, sem að hennar mati gæti komið í veg fyrir að börnin fari að mynda 

klíkur með fáeinum útvöldum börnum. Hún taldi að með svona leikhópablöndun læri 

börnin að leika við öll börn, svo læri þau líka hvert af öðru og ef þau eru að leika við 

mismunandi börn þá læra þau á mismunandi hátt.  Einnig getur það styrkt börnin í að 
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læra að tjá sig við önnur börn „... því ef þau geta ekki tjáð sig við önnur börn og ná ekki 

að eignast vini verður það svo erfitt seinna meir...“. Guðrún sagði jafnframt að 

leikskólakennararnir yrðu að vera vakandi fyrir leiknum og grípa inn í og styðja börnin í 

félagslegum samskiptum í leiknum og í raun þyrfti stundum að kenna þeim leikinn. 

Valborg og Unnur voru sammála hinum viðmælendunum um mikilvægi félagslegra 

samskipta og að aðstoða þurfti börnin við að leika við aðra með virðingu og jákvæða 

framkomu að leiðarljósi. Valborg nefndi að á hennar deild væri notast við Stig af stigi í 

hverri viku og lýsti því hvernig það gæti hjálpað börnunum við að orða tilfinningar sínar 

og líðan sem að hennar mati er hluti af því að kenna þeim samskipti.  Unnur bætti við 

að leikurinn skipti mjög miklu máli og það að fylgjast með barni í leik gefi okkur góða 

mynd af barninu og hæfni þess til að eiga í samskiptum við önnur börn.  

Einnig fannst viðmælendum mikilvægt að kenna börnum virðingu og samkennd í 

garð annarra. Kennarar ættu að leiðbeina börnum í samskiptum í leik þegar þörf er á. 

Þeir ættu að kenna börnunum að leika við alla í hópnum því það leiðir til þess að börnin 

geti tjáð sig við fleiri börn og fjölbreyttari námi þar sem þau læra af hvort öðru. 

Læsi 

Allir viðmælendurnir töldu læsi vera mikilvægt. Að þeirra mati er mikilvægt að lesa 

fyrir börn og vinna með bækur og orð, það hjálpar þeim að njóta bókalesturs og fá meiri 

skilning á tilgangi bóka. Einnig eflir það málþroska barna og eykur orðaforða og getur 

hjálpað þeim að takast á við ákveðnar aðstæður og það að orða tilfinningar sínar. Það 

er  unnið með PALS í leikskólanum og var ánægja með það bæði á meðal barna og 

starfsfólks. 

Elzbieta talaði um að börnunum finnist gaman að láta lesa fyrir sig og við ættum 

alltaf að gefa okkur tíma fyrir lestur ef því verður við komið. Unnur nefndi 

hvíldarstundir og að þær væru aldurshreinar. Þá gengi betur að finna bók við hæfi 

barnanna og einnig væru færri í hópnum „... þá er hægt að tala meira við börnin um 

bókina...“.   

Guðrún vill sjá lestrarstundirnar í leikskólanum þannig að við séum að fara dýpra í 

hverja bók og vinna meira með textann þannig að börnin fái að lifa sig inn í söguna og 

„.... við eigum að spyrja þau út í söguþráðinn til að sjá hvort þau eru að skilja...“. Einnig 

ætti að kryfja þau orð sem börnin skilja ekki eða breyta flóknum orðum í orð sem við 

teljum að þau skilji. Guðrún talaði um að hún væri ánægð með að deildarnar í 

leikskólanum eru allar með „... eitthvað læsistengt á veggjunum...“. Þar átti hún við að 

deildir eru með stafrófið sýnilegt, sem og rímorð og ýmis form og liti með viðeigandi 

merkingum.  
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Að mati Jónu er verið að efla málþroskann og auka fjölbreytilegan orðaforða hjá 

börnunum með því að að lesa fyrir þau á hverjum degi. Einnig eru bækur og 

lestrarstundir notaðar til að hjálpa börnunum að efla skilning, hugsun og þekkingu. Hún 

tók sem dæmi að þegar verið er að vinna þemastarf í hópastarfi eða bara almennt í 

starfinu, þá er hægt að finna bækur við hæfi sem þá eru notaðar til að dýpka skilning 

barnanna á því þema sem verið er að vinna með. Bækur kæmu að góðum notum í 

sambandi við tilfinningar, með því að vera með bækur sem fjalla um tiltekið atvik eða 

líðan er upplagt að ræða við barnið um bókina og hvað sé ásættanleg hegðun og 

hvernig við getum fundið leið til að ráða við tilfinningar okkar. Einnig taldi Jóna að hægt 

væri að nota bækur til að aðstoða barn með hegðunarvanda. 

Elzbieta kom inn á PALS og að PALS hóparnir þyrftu að vera fámennari. Það væri 

erfitt að fylgjast með hvort allir meðtaki námsefnið ef hóparnir eru of fjölmennir, „... á 

deildinni hjá okkur eru níu börn í hóp og það er alltof mikið, helmingurinn er að fylgjast 

með og helmingurinn ekki...“. Elzbieta væri til að sjá um það bil fjögur til fimm börn í 

hóp, því þá væri hægt að gefa hverju og einu barni meiri tíma til að taka þátt. PALS var 

Valborgu líka ofarlega í huga og hún talaði um hvað börnin væru áhugasöm um PALS og 

að það væri gaman að vinna þetta verkefni með þeim. 

Unnur nefndi ferðir á bókasafnið en það er farið með elsta árganginn í heimsóknir á 

bókasafnið tvisvar til þrisvar yfir veturinn. Á bókasafninu er lesið fyrir börnin og þeim 

sýnt hvernig á að umgangast bækur. Krakkarnir hafa mjög gaman af þessum 

bókasafnsstundum og fá að auki skoðunarferð um bókasafnið að lokum. Stundum fá 

þau að velja bækur til að fara með aftur í leikskólann og lesa í lestararstundunum. 

Umhverfisstefna 

Það sem starfsfólkinu fannst mikilvægast við umhverfisstefnuna var flokkun og 

endurvinnsla á sorpi og einnig var gróðursetning hluti af leikskólastarfinu. Gönguferðir í 

nánasta umhverfi til þess að læra um náttúruna og árstíðarnar. Einnig er farið í lengri 

vettvangsferðir eins og niður í fjöru. Þá þótti efniviðurinn í leikskólanum vera 

umhverfisvænn.   

Jóna benti á að á öllum deildum leikskólans eru flokkunarkassar og að starfsfólkið á 

hennar deild væri öflugt í að kenna börnunum að flokka rusl í rétta kassa. Jóna nefndi 

líka að með því að vera með sérstaka fötu fyrir matarafganga værum við einnig að 

kenna þeim að flokka matarafganga frá öðru sorpi. Unnur nefndi einnig 

flokkunarkassana og á hennar deild var það einnig svo að börnin væru mjög áhugasöm 

um flokkunina og þau væru orðin nokkuð viss um að vita hvað fer í hvaða kassa. Unnur 
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talaði líka um gróðurreitinn sem er úti í garði og hvað börnunum fyndist spennandi að 

gróðursetja á vorin og taka upp á haustin og borða síðan uppskeruna.  

Gönguferðirnar voru viðmælendum ofarlega í huga og sögðu þeir að börnin héldu 

ávallt ánægð og áhugasöm út í gönguna. Þeir töluðu um það að þegar farið væri 

reglulega í gönguferðir yfir allt árið þá væri hægt að sýna börnunum hvað er að gerast í 

náttúrunni eftir árstíðum. Einn viðmælandi mælti svo „... við á deildinni veljum okkur 

tré á haustin sem við fylgjumst með allt árið og tökum myndir af því...“ þannig er hægt 

að sýna börnunum muninn á tréinu og náttúrunni sjálfri eftir árstíðunum. Einnig er 

tíndur efniviður í gönguferðinni sem notaður er í ýmis verkefni í leikskólanum. 

Gönguferðirnar voru líka nefndar hjá Valborgu og henni finnst gaman að fara með 

börnin í gönguferðir bæði til að skoða náttúruna og líka fara á róluvelli í hverfinu og 

niður í fjöru en börnunum finnst það ótrúlega spennandi. Hún sagði þó að þær færu 

yfirleitt bara með elstu árgangana í fjöruna því þetta væri í lengra lagi fyrir þau yngstu. 

Bæði Valborg og Elzbieta töluðu um að efniviðurinn sem er til staðar í leikskólanum sé 

eftir umhverfisstefnunni og að í leikskólanum værum við dugleg að nýta hverskyns 

pappír í verkefni barnanna. 

Hreyfing 

Hreyfing var talin mikilvæg og voru útivera, íþróttatímar og jóga nefnt sem þættir 

sem stuðla að markvissri hreyfingu. 

Guðrún benti á að með gönguferðum værum við einnig að sinna hreyfingu og í 

dagskipulagi leikskólans væru tvær útiverur á dag sem ýta undir frjálsa hreyfingu, til 

dæmis að þegar snjór væri renndu börnin sér á hólnum og mestan hluta ársins hjóla 

þau á þríhjólum. Unnur talaði einnig um útiveruna og garðinn, hún benti á að í 

garðinum væri „...fullt af tækifærum til hreyfingar...“ og átti þá við að í garðinum eru tré 

sem má klifra í og svo er hóllinn til að fara upp á og hægt hlaupa eða hjóla í kringum 

hann, einnig er hægt að fara í gegnum rör sem liggur í gegnum hólinn. Hún taldi 

leikskólagarðinn búa yfir fjölbreyttum tækifærum til að sinna markvissri hreyfingu fyrir 

börnin. Elzbieta og Jóna töluðu um íþróttirnar sem elsti árgangurinn í leikskólanum fer 

einu sinni í viku í íþróttasal sem er staðsett í næsta húsi. Þar er farið markvisst í 

hreyfingu og leiki. Jóna benti líka á það að með íþróttatímunum væri verið að þjálfa 

grófhreyfingar, samhæfingu og jafnvægi hjá barnanna.  

Viðmælendur voru á þeirri skoðun að það ætti að byrja aftur með jógastundir. Slíkar 

stundir voru á tímabili á meðan einn starfsmaður leikskólans var einnig jógakennari að 

mennt starfaði þar. Börnin hefðu haft rosalega gaman að þessum stundum, „... 

sérstaklega núna eftir að við fengum jógatöskurnar í gjöf þá um að gera að nota 
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þetta...“. Þeir sögðu jafnframt að þær væru byrjaðir að skoða þetta, auk þess væru 

börnin áhugasöm um töskuna og það að prófa æfingarnar. 

4.4.2 Námsmat í leikskóla 

Misjafnt var hversu mikið viðmælendur mínir töldu starfið í leikskólanum vera metið. 

Flestir voru á því að það væri gert að einhverju leyti en mætti vera gert í meira mæli og 

vera markvissara. Viðmælendur mínir voru flestir með hugmyndir um hvaða leiðir væri 

hægt að fara til að meta nám barnanna, skráningar voru nefndar og þar átt við 

ljósmyndir sem og skriflega skráningu. Í framhaldi að því komu þrír viðmælenda minna 

inn á að við þyrftum að bæta okkur í að gerð skráninga fyrir hvert og eitt barn, það er 

að segja að hafa skráninguna meira einstaklingsmiðaða og fækka 

hópastarfsskráningum. Tveir viðmælenda minna, ásamt nokkrum öðrum starfsmönnum 

leikskólans, voru nýbúnir að sitja námskeið um námssögur sem námsmat í leikskólum 

og þeir voru sammála um að við gætum nýtt okkur þær að einhverju leyti. Valborgu 

fannst að við ættum að hafa í huga að námsmatið væri mismikið eftir aldurshópum, við 

gætum ekki gert sömu kröfur til tveggja ára og fjögurra ára barna. 

„...Ég held bara að það sé kannski bara svona smá þróun hvað er hentugast að gera 

eftir því hvaða aldurshóp þú ert með, kannski þarf að skipta aðeins meira aldrinum, 

einbeita sér meira og meira með ákveðna hluti, eftir því hvaða aldur þú ert með, mér 

finnst það vanta svolítið..,“ 

Það væri því eðlilegt að meira efni kæmi frá elsta árganginum í ferilmöppurnar en 

frá yngsta árganginum.  

 

Skráningar 

Allir viðmælendur voru á þeirri skoðun að það þyrfti að bæta skráningar og auka 

markvissa notkun ljósmynda af börnum í leik og starfi. Verkefni barnanna hafa meiri 

gildi fyrir þann sem skoðar þau ef skráning fylgir þeim. 

Einhugur var um það hjá viðmælendum mínum að skráningar, bæði ljósmyndir og 

skrifleg skráning, myndi varpa ljósi á hvað það er sem gerist hjá börnum þegar þau taka 

þátt í verkefnum og að allt starfsfólk leikskólans mætti vera virkara í að nota þessar 

aðferðir. Þeir bentu á að með því að skrifa til dæmis eina setningu með verkum 

barnanna sem sett eru í ferilmöppuna, gæti það sagt svo miklu meira en verkið gerir 

eitt og sér. Það þyrfti ekki að vera mikil skráning, eða eins og Elzbieta sagði „...vera smá 

texti um hvað er verið að gera en ekki of mikið...“. Hún talaði einnig um að hafa fullt af 

myndum af barninu í leik og starfi því að börnunum finnist svo skemmtilegt að skoða 
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myndir af sjálfum sér í leikskólanum. Valborg var sammála um að taka fleiri myndir en 

hún hafði þó upplifað það þannig þegar ferilmöppurnar voru teknar í notkun að talað 

hefði verið um að ekki ætti að vera of mikið af ljósmyndum. Valborg sagðist þess vegna 

aldrei hafa verið með það á hreinu hvort hún væri að setja of mikið eða of lítið af 

ljósmyndum í þær ferilmöppur sem hún hefur séð um. Flestir viðmælendanna voru 

sammála um að bæta við skráningu og ljósmyndum og þeir sögðu einnig að það væri 

líka gaman að taka myndbandsupptökur og horfa síðan á þær með börnunum og heyra 

hvað þau hefðu að segja um það sem gerist á upptökunum. Jóna bætti við þeirri 

hugmynd að leyfa börnunum sjálfum að vera með myndavélina og leyfa þeim að mynda 

það sem þau hafa áhuga á og síðan væri þá hægt að ræða við þau og skrásetja af hverju 

þau hefðu tekið myndir af þessum tilteknu atriðum. Jóna benti einnig á að 

skráningarnar sem eru gerðar verði að sýna áhuga og styrkleika barnsins, því hún telur 

að það eigi að alltaf að meta hvað barnið kann og getur og með því að barnið fái að taka 

þátt á þennan hátt gefst kennurum tækifæri til að fá sjónarmið barnsins á verkefnið. 

Valborg nefndi sjálfsmyndirnar sem börnin teikna bæði að hausti og vori sem góða 

skráningu því þá gætum við fylgst með hvernig teikningar barnanna hefðu þróuðust, til 

dæmis þegar höfuðfætlan myndast og víkur svo aftur fyrir nákvæmari teikningum og 

smáatriðum. Sjálfsmyndir sem og fjölskyldumyndir voru í huga Guðrúnar og hún talaði 

um að með því að gefa þeim færi á að segja frá fjölskyldunni sæjum við hvernig þau 

upplifa fjölskyldu sína. Það geti verið ótrúlega skemmtilegt og fyndið „... þau hafa 

jafnvel komið foreldrum sínum í smá vandræðagang með athugsemdum sínum...“. Líkt 

og hinir viðmælendurnir var Guðrún sammála um það að taka fleiri ljósmyndir af 

börnunum og hún nefndi það sérstaklega í samhengi við það þegar þau eru að vinna 

verkefni sem við ætlum að setja í ferilmöppurnar. 

Námssögur 

Hugmyndin um námssögur sem matsaðferð var nefnd af þremur viðmælenda minna 

þegar þeir voru spurðir um hvaða námsmatsaðferð þeir vildu sjá í leikskólanum. Þeir 

nefndu að þeir vildu skoða hana betur með það í huga að hægt væri að nýta hana á 

einhvern hátt. Guðrún vildi skoða námssögurnar að einhverju leyti en var ekki tilbúin til 

að taka upp ígrundun með foreldrum, eða eins og hún sagði „... Ég vil sjá brot af 

námssögum og skráningu en ekki fara alla leið með námssögunar, sleppa ígrundun með 

foreldrum... við erum bara að gera okkar með börnunum í leikskólanum...“. Guðrún 

talaði líka um að þetta mætti ekki verða of mikil vinna og að það yrði að vera hægt að 

vinna þetta á auðveldan hátt. Það var einnig álit hjá fleiri viðmælendum að taka ætti 

upp námssögurnar að vissu marki.  
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Valborg hafði sótt námskeiðið um námssögur og var spennt fyrir þessari aðferð, en 

hafði velt því fyrir sér hvort að þetta væri of tímafrekt. Það var áður en hún fór á 

námskeiðið en eftir að hún sat námskeiðið uppgötvaði hún að „...þetta væri ekkert mál 

ef að maður er bara nógu skipulagður...“. Hún talaði um að þegar maður væri að fara á 

leiksvæði með hóp þá er hægt að grípa með sér spjaldtölvu og vera vakandi fyrir leik 

barnanna. Þannig gæti gefist tækifæri til að ná að skrá það sem fram fer í leiknum 

ásamt því að taka ljósmynd, og ræða svo um það við barnið eftir leikinn. Hún benti á 

þann möguleika að með því að nota spjaldtölvu er hægt að skrásetja og taka mynd á 

sama tíma sem auðveldi alla vinnu þannig að við ættum að nýta okkur þessa leið. Hún 

taldi að með því að nota þessa aðferð gætum við mögulega farið af stað með 

námssöguskráningar og síðan gætum við séð til með það hversu langt við förum með 

skráninguna sem mögulega þróast næstu árin. Jóna hafði ekki kynnt sér námssögurnar 

nógu ítarlega en hún var full áhuga og tilbúin að skoða þá aðferð með það í huga að 

þróa þær sem námsmatsaðferð ef í ljós kæmi að sú aðferð hentaði starfi okkar í 

leikskólanum. Hinir tveir viðmælendurnir höfðu ekki kynnt sér námssögur sérstaklega 

nema að því leyti að heyra það sem starfsfólkið sagði eftir námskeið um námssögur. 

Þeir sögðust ekki vissir um það hvað námssögur snérust og voru ekki tilbúnir til að taka 

afstöðu til þess hvort sú aðferð myndi henta í okkar leikskóla. 

Það var hugur í starfsfólkinu gagnvart því að taka upp námssögur sem 

námsmatsaðferð að einhverju leyti, en hvað varðar það að ígrunda með foreldrum 

virtist það hamla því að það vildi taka aðferðina alla leið.  

 

Einstaklingsmat 

Viðmælendurnir voru sammála um að ferilmappan eigi að vera einstaklingsmiðaðar 

og að endurspegla hvert og eitt barn. Meta á námi barna á að vera út frá eigin áhuga og 

getu og því þurfi að fækka hópaskráningu og einblína meira á að vinna skráningar með 

hverju einstöku barni. 

 

Það var mat þeirra Valborgar og Elzbieta að það væri búið að einblína of mikið á 

hópastarf þegar kemur að ferilmöppunum og að nú þyrfti að fara að breyta því og beina 

skráningum meira að hverju barni fyrir sig. Elzbieta sagði um ferilmöppurnar að  

„Þetta á að vera ekta þau, bara einstaklingsmappa ekki mikið svona hvað er búið 

að gera í hópastarfi öll saman en samt bara smá en ferilmappan er bara fyrir hvert 

barn og þau eru með öðruvísi svör og öðruvísi verkefni“. 
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Henni finnst jafnframt að möppurnar þyrftu að vera þannig að ef hún velur möppu 

hjá einhverju tilteknu barni til að skoða þá á hún að geta séð strax hvaða barn það er 

sem á möppuna og hvað það er sem því barni finnst gaman að gera og á hverju það 

hefur áhuga. Henni fannst vera of mikið um að möppurnar væru allar eins.  

Námssögunámskeiðið sem Valborg fór á hafði opnað augu hennar um að það væri 

líka hægt að taka skráningu af einu barni í leik og að það þyrfti ekki alltaf að gera 

skráningu af öllum í einu. Það virðist hafa valdið því að hún taldi að skráningar og 

námssögur væru tímafrekar og hún hélt að gera þyrfti skráningar hjá öllum í einu. Ef við 

erum að meta eða skoða áhuga barnanna þá er ljóst að áhugi þeirra er ekki alltaf sá 

sami og því þarf ekki að gera eins skráningar fyrir öll börn og þannig verða 

skráningarnar einstaklingsmiðaðri. Jóna benti ennfremur á að til þess að gera 

ferilmöppurnar einstaklingsmiðaðri væri ein leið að fá börnin með í ferilmöppuvinnuna. 

Þau gætu til dæmis valið að einhverju leyti sjálf hvaða verkefni þau vilja setja í 

möppurnar og þá er hægt að ræða við þau um verkefnið sem þau völdu og hvers vegna 

það varð fyrir valinu. 

 

Hópstjóri  

Þegar kom að því að velta fyrir sér hver eða hvaða starfsmaður væri hentugastur til að 

sjá um gerð ferilmöppunnar, voru fjórir af viðmælendum mínum á því að það ætti að 

vera hópstjóri hvers hóps fyrir sig. Valborg var ein af þeim sem var sammála því að það 

ættu að vera hópstjórar þar sem að 

„...deildarstjórarnir eru ekki alltaf með þeim og við sem erum með hópastarfið erum 

mest með þeim og þekkjum þau vel og erum að fylgjast með þeim og ég held að þetta 

væri svolítið einfalt ef það væri eitthvað ákveðið form sem við ættum að fylgja...“ 

Unnur var líka sammála því að eitt af hlutverkum hópstjóra væri að skipuleggja 

hópastarfið fyrir hvern aldurshóp og vinna það út frá því hvað börn á tilteknum aldri 

eiga að læra. Guðrún var sammála því að ferilmöppurnar ættu að vera á ábyrgð 

hópstjóra og bætti því við að alltaf væri hægt að senda auka starfsmann með í 

hópastarfið ef það væri eitthvað sérstakt verkefni sem ætti að vinna. Elzbieta var með 

hugmynd um aðkomu deildarstjóra að ferilmöppunum en hún sagði „...deildarstjóri að 

kíkja yfir og gá hvort það sé ekki svona reglulegt og er verið að gera rétt... þetta þarf að 

vera reglulegt, svona einu sinni í mánuði að fara yfir möppurnar...“ henni fannst þó að 

ferilmappan ætti að vera verk hópstjóra en eins og áður sagði þá ætti deildarstjóri að 

fylgjast með framvindu mappanna og bera á þeim ábyrgð. 
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Jóna var sammála því að deildarstjórinn ætti að bera ábyrgð á og fylgjast með að 

skráningum í ferilmöppuna væri sinnt en hún taldi að það væri samvinnuverkefni allra 

starfsmanna á deildinni að sjá um gerð ferilmöppunnar. Þannig gætum við komist hjá 

því að skráningar eða verkefni sem setja á í ferilmöppuna séu ekki allar unnar í 

hópastarfi, heldur líka í leiknum og við aðrar aðstæður eins og til dæmis í fataklefanum 

eða við matarborðið.  

Fjórir af fimm viðmælendum töldu hópstjóra besta aðilann til að halda utan um 

ferilmöppuna en að hún þyrfti samt sem áður að vera á ábyrgð deildarstjóra. Fimmti 

viðmælandi var sammála því að ábyrgðin væri deildarstjórans en hann taldi að allir á 

deildinni ættu að koma að gerð ferilmöppunnar. 

4.4.3 Upplýsingar í Ferilmöppu 

Viðmælendur mínir voru sammála um að ef ferilmappan er vel gerð er hægt að nýta 

hana á ýmsan hátt, þannig gæti hún virkað sem stöðumat á barninu sjálfu. Þeir vildu 

líka að ferilmappan væri sýnilegri og aðgengilegri fyrir barnið þannig að það gæti alltaf 

sótt möppuna og skoðað hana. Með því að hafa greiðan aðgang að möppunni getur 

áhugi barnsins aukist á möppunni og verkefnavinnu henni tengdri. Einnig er 

ferilmappan visst mat á hvaða starf er verið að vinna á leikskólanum, hvort huga þurfi 

betur að starfinu eða aðbúnaðinum á leikskólanum sjálfum. Svo gegnir ferilmappan því 

hlutverki fyrir foreldra að veita innsýn í leikskólastarfið og hægt er að nýta möppuna 

meðal annars í foreldraviðtölum.  

 

Barnið  

Að mati viðmælenda eiga upplýsingar í ferilmöppu að sýna fram á hvernig barnið er, 

hvar áhugi þess liggur og hver kunnátta þess er. Jafnframt á að vera hægt að nýta 

upplýsingarnar til að sjá hvort grípa þurfi inn í og þjálfa barnið í vissum þáttum. Með því 

að sýna ferli í verkefnum barnsins í ferilmöppu þá gefur það betri hugmynd um hvernig 

barnið tekst á við og leysir verkefnin. Til þess að barnið sjálft geti haft áhrif á gerð 

ferilmöppunnaa þarf hún að vera aðgengileg fyrir barnið og skapa þarf tækifæri til að 

það geti rætt við leikskólakennara og annað starfsfólk um innihald hennar. 

Guðrún taldi að upplýsingarnar sem fara í möppuna eigi að segja okkur eitthvað um 

barnið og ættu því að endurspegla bæði áhuga og getu barnsins. Þær eigi að geta sagt 

okkur hvar áhugi þess liggur og einnig hver geta barnsins er. Úr þessum upplýsingum 

getum við svo lesið hvort grípa þurfi inn í ef eitthvað er sem þarf að þjálfa sérstaklega 

hjá viðkomandi barni. Jóna vill einnig að þau verk sem fara í ferilmöppuna sýni eitthvað 
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ákveðið ferli og „... að við getum séð hvaða ferli barnið fer í gegnum til að leysa 

verkefnið...“. Hún telur að með því að sýna ákveðið ferli hjá barninu séum við að sýna 

þroskaferil barnsins, hvernig það vex með verkefninu og hvernig barnið leysir verkefnið. 

Hún bætti við að möppurnar ættu að endurspegla áhuga og styrkleika barnsins. Unnur 

var á svipuðum slóðum með sínar hugmyndir um það hvernig ferilmappan geti nýst 

barninu, „...Já ef þetta er rétt skráð þá náttúrulega sjáum við kannski hvað við þurfum 

að leggja meiri áherslu á, þá kannski eru einhverjir þættir sem þarf að hjálpa barninu 

með.“ Unnur nefndi einnig að aðgengið að möppunum fyrir börnin mætti vera betra, á 

deildinni þar sem hún starfar eru möppurnar hátt upp í hillu og börnin veita þeim ekki 

athygli. Að sama skapi mætti starfsfólkið vera duglegra að sýna börnunum möppurnar 

og ræða við þau um innihald þeirra. Aðgengi barnanna að möppunum var Jónu líka 

ofarlega í huga. Hún telur að með því að bæta aðgengi að möppunum þá hafi barnið 

meiri áhrif og áhuga á gerð þeirra og kæmi einnig til með að nýta þær til að rifja upp 

hvað það hefur verið að gera í leikskólanum.  

Sumir töldu að ferilmappan ætti að hafa ákveðið skemmtanagildi fyrir barnið og 

fjölskylduna. Það væri svo gaman fyrir barnið að fara með möppuna heim og skoða 

hana seinna meir með fjölskyldunni. Þannig komst Elzbieta að orði  „...ferilmöppur eru 

frekar til að safna í og vera skemmtun fyrir þau, þau geta líka gramsað í þessu, þetta er 

svona gjöf frá leikskólanum sem þau fara með heim...“.  Valborg var á sama máli og 

taldi að ferilmappan væri spennandi og skemmtileg fyrir barnið, til eignar og skoðunar 

þegar það er orðið eldra. Bæði Elzbieta og Valborg nefndu að þær hefðu gaman að því 

að skoða staðlaðar spurningar sem eru lagðar fyrir börnin á hverju ári og sjá hvernig 

munur er á svörum barna eftir árum. Þetta eru spurningar um heimaþekkingu og einnig 

beinast þær að áhuga barnsins og hvað því finnst skemmtilegast að gera í leikskólanum. 

Jafnframt er spurt um allskonar uppáhalds- eins og mat, lit og þess háttar. Þær töluðu 

um að slíkar spurningar sem eru lagðar fyrir börnin á hverju ári endurspegli áhuga þess 

hverju sinni og það væri áhugavert að sjá hvernig svör sumra barna breytast á milli ára 

á meðan önnur eru alltaf þau sömu. 

Foreldrar 

Flestir viðmælendanna töldu að nýta ætti ferilmöppurnar í foreldraviðtölum, með 

því væri verið að veita foreldrum innsýn inn í leikskólastarfið og jafnframt væri verið að 

gefa þeim tækifæri á að ræða verkefni barna sinna við þau þegar heim er komið og 

einnig við starfsfólk leikskólans.  

Einn viðmælandi vildi ekki að ferilmappan yrði nýtt sem viðbót við foreldraviðtölin 

en það var af því að hann sá hana sem gjöf frá leikskólanum til barnsins og fjölskyldu 



50 

þess í lok leikskólagöngu og að hún ætti að vera „... svona óvænt, gaman að hafa 

óopnaðan pakka...“.  

Valborg benti á að sumir foreldrar mæta bara á opna húsið,  sem er sýning á verkum 

barnanna sem haldin er á vorin, en ef ferilmappan er til umræðu í foreldraviðtölum þá 

getum við betur sýnt þeim hvað við erum að gera í leikskólanum. Jóna var á sama máli 

og taldi að með því að hafa ferilmöppuna til umræðu í foreldraviðtölum gætum við veitt 

foreldrum tækifæri til að fá meiri innsýn í leikskólastarfið. Þannig fengju foreldrar betri 

upplýsingar um starfið, en sumir foreldrar væru lítið meðvitaðir um hvað verið væri að 

gera í leikskólanum því að börnin eru misdugleg í að segja frá deginum sínum þegar 

heim er komið. Hún taldi jafnframt að í foreldraviðtölunum væru kjöraðstæður til að 

ræða við foreldra um barnið og með því að ræða möppurnar við foreldra í 

foreldraviðtölum væri verið að veita foreldrum tækifæri til að tala við börnin um verkin 

sem þau hafa verið að vinna og foreldrar geta varpað ljósi á skráningu hjá barninu. Til 

dæmis ef barnið hefur teiknað eitthvað sem gerðist heima fyrir og er svo segja frá 

einhverju sem tengist myndinni geta foreldrar klárað eða fyllt upp í skráninguna með 

því að segja nánar frá því hvað það var sem barnið var að tala um. 

 

Leikskólastarfið 

Viðmælendur töldu að hægt væri að nýta upplýsingar úr ferilmöppu til þess að meta 

leikskólastarfið og leikskólaumhverfið. Þeir töldu hana geta sýnt hvort eða hvernig 

leikskólinn kemur til móts við þarfir barna og hvernig tekst í starfinu að vinna eftir 

settum markmiðum.   

Jóna taldi að hægt væri að nýta ferilmöppurnar í þágu leikskólastarfsins til dæmis 

með því að fylgjast með starfinu sem er unnið í leikskólanum, við getum séð hvort við 

erum að koma til móts við börnin á þeirra getustigi og þroskastigi. Einnig benti hún á að 

starfsfólkið gæti nýtt sér ferilmöppu barnsins til þess að fá heildarsýn yfir stöðu 

barnsins og þannig geti mappan nýst bæði sem mat á leikskólastarfinu sjálfu ásamt 

barninu. Guðrún var á sama máli og Jóna með það að nýta ferilmöppurnar sem mat á 

leikskólastarfinu og bætti við að 

  „Fyrir leikskóla er mappan ákveðið námsmat, hvað höfum við gert í leikskólanum 

og hvernig gekk það, hver var ávinningurinn af verkefnunum og hvaða lærdóm má 

draga af ferlinu. Hvað þarf að styrkja hjá viðkomandi barni og hvar er það að standa 

sig vel“.  



 

51 

Unnur sagði einnig um ferilmöppurnar að þær gætu nýst í leikskólastarfinu sem mat 

á starfinu sjálfu, hvort við framfylgjum þeim markmiðum sem hafa verið sett fram í 

leikskólanum um nám barna og hvort það sé sjáanlegt á þeim verkefnum sem sett eru í 

möppurnar. Hún benti á að þetta væri einungis hægt ef ferilmöppurnar eru vel unnar.  

Ferilmappan getur einnig eflt samstarf starfsfólks að mati eins viðmælenda sem 

taldi að hægt væri að nota möppuna til að fá starfsfólk til að vinna meira saman á milli 

deilda. Það er að segja að þeir hópstjórar sem eru til dæmis með miðhópinn á 

deildunum geti hist með möppurnar og rætt hvað er verið að gera og jafnvel samræmt 

verkefni, hugmyndir og áherslur þar sem að „.... við erum einn leikskóli, ekki sex litlir 

leikskólar...“. Honum finnst að í dag sé alltof mikill munur á verkefnum og getu barna á 

milli deilda.    

4.5 Samantekt 

Samkvæmt viðmælendum mínum töldu þeir mikilvægast að börnin í leikskólanum 

lærðu félagsleg samskipti. Einnig voru læsi og umhverfisstefnan talin mikilvæg, þar sem 

það eru megin áhersluþættir í stefnum  leikskólans, auk þess nefndu þeir hreyfingu sem 

mikilvægan þátt í leikskólastarfinu. Mikilvægt er að börnin læri félagsleg samskipti og 

að þau læri að umgangast hvert annað af virðingu, geti myndað vináttu með fleiru en 

einu barni og séu vel í stakk búin til að leika og tala við öll börn. Þau þurfa að læra að 

setja sig í spor annarra og geta tjáð sig með orðum, en það tengist jafnframt læsi, sem 

viðmælendur töldu mikilvægt að leggja áherslu á í leikskólanum. Einnig er hægt með 

bókalestri að hjálpa barninu að takast á við ákveðnar aðstæður. Það var ánægja með 

PALS í leikskólanum og talið að börnin væru áhugasöm um PALS stundirnar. Einnig var 

líka ánægja með vettvangsferðir á bókasafnið þar sem er lesið fyrir börnin. Hvað varðar 

umhverfisstefnu leikskólans þá töluðu viðmælendur mínir um að verið væri að kenna 

börnunum flokkun og endurvinnslu á sorpi, ásamt gróðursetningu. Gönguferðir eða 

vettvangsferðir voru líka nefndar og að deildarnar séu duglegar að nýta sér umhverfið 

meðal annars til að sýna börnunum mun á náttúrunni eftir árstíðum. Með gönguferðum 

og útiveru, en á öllum deildum er farið í útiveru tvisvar á dag, er verið að sinna 

hreyfingu en einnig er farið í íþróttatíma sem eru einu sinni í viku allan veturinn fyrir 

elsta árganginn. Þar er verið að þjálfa jafnvægi og hreyfiþroska með markvissri 

hreyfingu.   

Skráningar voru viðmælendunum efst í huga þegar kom að huga að námsmati í 

leikskólanum, bæði skriflegar skráningar og ljósmyndaskráning. Það þarf að einblína á 

hvert og eitt barn og að skráning sé tengt hverju barni fyrir sig. Ferilmappa á að geta 
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sagt okkur til um áhuga og kunnáttu barnsins og hún á að vera einstaklingsmiðuð. Í 

starfsmannahópnum er áhugi fyrir því að skoða námssögur sem námsmatsaðferð að 

einhverju leyti og leitast við að þróa þær áfram næstu árin. Hópstjóri var sá aðili sem 

talið var að ætti að hafa umsjón með skráningu í ferilmöppurnar en að deildarstjórar 

ættu að fylgja því eftir að unnið væri markvisst með skráningar og ferilmöppu.  

Niðurstöður úr viðtölum sýndu meðal annars að allir voru sammála um að það efni 

sem fer í ferilmöppurnar á að innihalda upplýsingar um barnið sjálft sem einstakling, á 

hverju það hefur áhuga og hvað því finnst skemmtilegt að gera. Verkefnin í möppunni 

eiga að sýna námsferlið við verkefnin þar sem að það gefur upplýsingar um barnið 

sjálft, getu þess, þroska og hvernig það leysir verkefni. Æskilegt er að nýta ferilmöppuna 

í foreldraviðtölum og gefa foreldrum kost að því að ígrunda og jafnvel fylla upp í 

skráningar um barnið. Foreldrar búa yfir mikilvægri þekkingu um börnin sín og geta 

komið fram með annað sjónarhorn á skráningarnar. Einnig með því að nýta 

ferilmöppuna í foreldraviðtölum er verið að veita foreldrum innsýn í leikskólastarfið. 

Ferilmappan getur einnig gefið upplýsinar um leikskólastarfið, hægt er að sjá á 

verkefnum og skráningu barna í ferilmöppunni hvort og hvernig leikskólinn kemur til 

móts við börnin á þeirra forsendum, í samræmi við áhuga þeirra, virkni og þroska í 

verkefnavinnu. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður fyrirliggjandi ganga, deildarstjórafundar og viðtala 

tengdar við þann fræðilega bakgrunn sem verkefnið byggir á og einnig verður 

rannsóknarspurningum svarað. Lagt var upp með eina aðalrannsóknarspurningu sem 

var: 

 Hvaða þætti í námi barna telur starfsfólk leikskólans mikilvægt að varpa ljósi 

á í gegnum ferilmöppur barnanna? 

Til þess að svara þessari spurningu var ég með þrjár undirspurningar og þær voru: 

 Hvað er mikilvægt að börnin læri? 

 Hvernig á að meta það nám? 

 Hvernig nýtast þær upplýsingar um nám barnanna sem fara í 

ferilmöppurnar? 

Til þess að svara rannsóknarspurningunum er umræðunni skipt upp í þrjá kafla. Þeir eru 

nám barna í leikskóla, námsmatsaðferðir í leikskóla og upplýsingar í ferilmöppu.  

5.1 Nám barna í leikskóla 

Félagslegi þátturinn var alltaf nefndur fyrst hjá viðmælendum mínum þegar rætt var um 

hvað þeir töldu mikilvægast að börnin læri í leikskólanum. Þeir töldu mikilvægt að 

börnin lærðu félagsleg samskipti og það að koma fram við aðra með virðingu. Einnig að 

þau læri að setja sig í spor annarra. Þessi skoðun þeirra að félagslegi þátturinn sé 

mikilvægur er í takt við það sem deildarstjórarnir í rannsókn Kristínar Karlsdóttur og 

Önnu Magneu Hreinsdóttur (2015), sögðu en þeim fannst félagsleg samskipti skipta 

mestu máli þegar kemur að námi barna í leikskóla. Þetta samræmist einnig viðhorfum 

foreldra í rannsókn sem Jóhanna Einarsdóttir (2010) gerði um leikskólastarfið frá 

sjónarhóli foreldra en þar kom fram að foreldrar töldu að félagsleg hæfni skipti mestu 

máli í námi barna sinna. Foreldrar nefndu samband við vinina, það að börnin lærðu að 

bera virðingu hvert fyrir öðru og sýna hvert öðru væntumþykju og samkennd. Það kom 

meðal annars fram að mikilvægt er að styrkja börnin í samskiptum í leiknum með 

mismunandi leikhópum. Þá læra börnin að tjá sig í mismunandi umhverfi með 

mismunandi einstaklingum. Þegar hópurinn er aldursblandaður, læra þau hvert af öðru 

og ef þau eru í mismunandi hópum læra þau af fleirum og samskiptin eru einnig 

öðruvísi eftir því hvernig aldurskipting hópsins er. Þau þurfa að beita mismunandi 

aðferðum þegar þau eru að tala við jafnaldra sem kannski eru fimm ára annars vegar, 
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eða við barn sem er tveggja ára gamalt hins vegar. Þetta samræmist hugmyndum 

Vygotsky sem talaði um að nám barna fari fram í gegnum samskipti við aðra. Þeir sem 

eru reynsluminni læra af þeim sem eru reynslumeiri sem leiðir til þess að hlutverk 

fullorðinna og annarra barna skipta máli þegar kemur að námi barna (Wells og Claxton, 

2002).  

Læsi var einnig talið mikilvægt hjá viðmælendum mínum. Læsisstefna var sett í gang 

í leikskólanum fyrir rúmum þremur árum og því eðlilegt að læsi sé talið mikilvægt hjá 

viðmælendum í þessum leikskóla. Í kjölfar læsisstefnunar byrjaði PALS, sem er aðferð til 

að efla hljóðkerfisvitund barna. Viðmælendur mínir komu inn á PALS, þeir lýstu ánægju 

sinni með það og sögðu börnin vera áhugasöm og virk þegar kemur að PALS. 

Viðmælendur mínir töluðu um að lestur bóka með börnunum væri mikilvægur, eins að 

vinna með hverja bók og ná fram skilningi á bókunum hjá börnunum til dæmis með því 

að vinna með einstök orð. Hægt er að nýta bækurnar til að efla málþroska þeirra og 

auka við orðaforðann þar sem það hjálpar þeim í félagslegum samskiptum. Einnig er 

hægt að nota bækurnar til að dýpka skilning barnanna á verkefnum eða þemum sem 

verið er að vinna með í leikskólanum. Eins er hægt að nota bækur til að hjálpa börnum 

að skilja tilfinningar sínar og koma þeim í orð. Læsi er einn af grunnþáttum menntunar 

sem er talað um í aðalnámskrá leikskólanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Þar segir að læsi sé meðal annars samkomulag manna um málnotkun og 

merkingu orða og er því félagslegt í eðli sínu. Með lestri bóka og vinnu með orð og texta 

er verið að vinna með málnotkun. Eins þegar kemur að PALS þá er verið að leggja inn 

orð og stafaþekkingu um leið og hljóðkerfisvitundin er þjálfuð. 

Viðmælendur mínir töluðu einnig um umhverfisstefnuna en það er aðalstefna 

leikskólans og því ekki nema von að þeir teldu mikilvægt að börnin lærðu um þá stefnu. 

Þeir voru sammála um að unnið væri eftir henni með flokkun og endurvinnslu á sorpi, 

einnig með ræktunarferlinu, allt frá gróðursetningu til uppskeru og með 

vettvangsferðum. Vettvangsferðir voru nefndar og hvernig hægt er að nýta þær til 

kennslu. Breytingarnar í náttúrunni eftir árstíðum eru alltaf áhugavert viðfangsefni. 

Efniviður í verkefni barnanna samræmist hugmyndum leikskólans um umhverfisvæna 

stefnu. Þarna erum við að sjá að leikskólaumhverfið spilar stórt hlutverk þegar kemur 

að umhverfisstefnunni. Segja má að sú hugmynd að leikskólabarn hafi þrjá uppalendur 

og að leikskólaumhverfið sé þriðji uppalandinn eigi við hér (Anna Magnea Hreinsdóttir 

og Jóhanna Einarsdóttir, 2011). Leikskólinn sem um ræðir er með umhverfisstefnu í 

aðalhlutverki og er leikskólaumhverfið í takt við það. Bæði umhverfið og efniviðurinn 

miðast við að hæfa börnunum á umhverfisvænan hátt. Í Þemahefti um námsmat í 
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leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) er talar um að 

leikskólakennarar og aðrir starfsmenn leikskólans velja hvaða aðferðir eru notaðar í 

leikskólanum til að styðja við nám barnanna og viðmælendur mínir eru með 

umhverfisstefnuna að leiðarljósi þegar farið er í verkefnavinnu með börnunum. 

Hreyfing er þáttur sem einnig þótti mikilvægt að sinna. Farið er í skipulagða 

íþróttatíma með elsta árganginn í hverri viku. Börnin hafa gaman af þessum tímum og 

einnig eru tímarnir nýttir til að þjálfa grófhreyfingar og samhæfingu hjá börnunum. 

Vettvangsferðirnar og leikskólagarðurinn eru einnig aðstæður sem bjóða upp á 

margvíslega hreyfingu. Hér er aftur leikskólaumhverfið ástæðan fyrir því að þeir telja 

þennan þátt mikilvægan. Skipulagðir íþróttatímar einu sinni í viku eru mögulegir vegna 

góðs aðgengis að íþróttahúsinu sem staðsett er við hliðina á leikskólanum.  

5.2 Námsmatsaðferðir í leikskóla 

Rætt var um hvaða námsmatsaðferðir viðmælendur vildu sjá í leikskólanum og hvaða 

leiðir þeir vildu fara til að meta nám barnanna. Allir voru sammála um að það þyrfti að 

bæta við skráningar á verkum barnanna og að taka mætti fleiri ljósmyndir af börnunum 

í leik og starfi. Eina skráningin sem hefur verið gerð hingað til er tengd verkefnum 

barnanna, það er að segja eins og kom fram í kafla 4.3 um núverandi ferilmöppur. Ekki 

var mikið um markvissar skráningar heldur var einstaka verk með stuttri skráningu um 

hvað það innihélt. Tveir viðmælenda minna höfðu nýlega farið á námskeið um 

námssögur sem námsmat í leikskóla og voru þeir nokkuð áhugasamir um að taka upp 

námssögur sem námsmatsaðferð. Samt sem áður virtust þeir vilja fara hægt í sakirnar, 

vildu innleiða námssögur upp að vissu marki. Þeir voru tilbúnir að skrá námssögur og 

ræða við barnið um skráninguna en vildu geyma það þar til síðar að hefja ígrundun með 

foreldrum. Flestir sjá þeir þó að á næstu árum ætti að vera hægt að nýta ferilmöppur 

barnanna í foreldraviðtölum, og því ætti að þróa námssögur eða uppeldisfræðilega 

skráningu sem matstæki í leikskólanum. Til þess að námssögur sýni heildarmynd af 

barninu ættu allir aðilar að koma að henni. Barnið sjálft, leikskólakennarar og foreldrar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Því er mikilvægt að ef ákveðið verður að 

fara þá leið að taka upp námssögur sem matsaðferð á námi barna, komi foreldrar einnig 

að skráningu námssagnanna. 

Viðmælendurnir voru allir sammála um að það þyrfti að gera skráninguna meira 

einstaklingsbundna en verið hefur, að þeirra mati hefur verið einblínt um of á að þau 

verkefni sem fara í ferilmöppur séu gerð í hópastarfi og allir séu að gera eins. Bent var á 

að það væri hægt að gera skráningar utan hópastarfs, til dæmis þegar börnin eru í þeim 
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leik sem þau velja sjálf. Það er í samræmi við það sem Brooker (2008) taldi vera 

hentugustu leiðina til að meta börnin, að það væri í leik sem þau kjósa sjálf að fara í, því 

það sýnir best hvar áhugi þeirra liggur. Hún talaði einnig um að um leið og barn byrjar í 

leikskóla er það komið undir vökul augu leikskólakennarans sem ætti að vera vakandi 

fyrir tækifærum til að meta getu og styrkleika barnsins.  

Vinna þarf að því að gera ferilmöppurnar persónulegri, hægt á að vera að sjá strax á 

hverju hvert og eitt barn hefur áhuga með því að skoða ferilmöppu þess. Samkvæmt 

fræðimönnum er það einmitt markmiðið með ferilmöppum (Mennta- og 

menningarmálráðuneytið, 2013; Gronlund og Engel, 2001) að þær séu 

einstaklingsmiðaðar og lýsandi fyrir hvert og eitt barn. Tillaga kom frá einum 

viðmælanda minna um leið til að gera ferilmöppuna persónulega fyrir hvert barn. Það 

væri að fá börnin með bæði í val á viðfangsefni og námsmatið, þá kemur þeirra 

sjónarmið líka fram í skráningunni. Þetta er í samræmi við það sem Brooker (2008) 

telur, að með því að barnið komi að námsmatinu þá gefur það heildrænna mat á 

barninu sjálfu þar sem barnið sjálft fær tækifæri til að koma með sitt sjónarmið á 

skráninguna. Samkvæmt Carr (2001) fær barnið einnig tækifæri til að upplifa sjálft sig 

sem námsmann þegar það tekur þátt í að meta það sem fram fór. Barnið sér hvernig 

það hefur tekist á við verkefni og hvernig það hefur þroskast og það gefur því aukið 

sjálfstraust. Í samræðum við kennara lærir barnið að láta í ljós sitt sjónarmið og hlusta 

eftir sjónarmiðum annarra. Kennari ákveður hvað á að meta og hvenær. Hann getur 

valið að vera annað hvort hljóður áhorfandi eða virkur í náminu og komið þá með 

spurningar sem leiða það ferli sem í gangi er áfram (Emilson og Pramling Samuelsson, 

2014). 

Þegar kom að því að ræða hver ætti að framkvæma námsmatið töldu fjórir 

viðmælendanna að hópstjóri ætti að sjá um námsmatið. Þessi skoðun þeirra bendir til 

þess að þeir eru enn með hugann við það að námsmat fari fram í hópastarfinu en ekki á 

leiksvæðum eða í öðru starfi leikskólans. Fimmti viðmælandinn var ekki sammála þeim 

og taldi að þetta væri samvinnuverkefni starfsmanna deildarinnar og að deildarstjóri 

væri sá sem bæri ábyrgð á skráningunum. Þetta gefur kost á því að námsmat fari fram 

hvenær sem er og hægt verði að tileinka sér aðferðir Brooker (2008) að meta barnið í 

þeim aðstæðum sem það kýs sjálft að vera í. Einnig gefur þetta kost á því að byggja upp 

lærdómssamfélag meðal starfsfólksins um námsmat og skráningar. Starfsfólk 

deildarinnar getur ígrundað saman yfir námsmatinu, lært hvort af öðru og í sameiningu 

fundið út hvað megi betur fara. Hvort grípa þurfi til ráðstafana til að bæta aðstæður 

fyrir barnið til náms eða bæta námsleiðirnar. Öllu starfsfólki á deildinni gefst kostur á 
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því að koma með sínar hugmyndir og þekkingu og í sameiningu er unnið að því að 

ákveða hvað á að meta í námi barna og hvaða upplýsingar um börnin, nám þeirra og 

áhuga eiga að vera í ferilmöppunni (Hord, 2008; Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 

2011). 

5.3 Upplýsingar í ferilmöppu 

Ef skráningar eða námsmat er vel gert er hægt að nýta ferilmöppuna til þess að sjá 

heildræna stöðu barnsins. Það er í raun aðalatriðið því til þess að hægt sé að nýta 

upplýsingar í ferilmöppu í þágu barnsins, hvort sem það er til þess að bæta 

námsaðferðir, samskipti við foreldra eða til að bæta leikskólaumhverfið, þurfa 

skráningar að vera til staðar og þær þurfa að vera vel gerðar og markvissar.  

Það kom fram í viðtölunum að upplýsingar sem birtast í ferilmöppu barns eiga að 

geta gefið heildrænt mat á barninu, það er að segja að sýna hvar áhugi barnsins og 

styrkleikar liggja. Verkin og skráningarnar sem fara í ferilmöppuna eiga að geta gefið 

þessar upplýsingar. Einnig ættu verkin sem fara í ferilmöppuna að sýna verkferlið því 

það gefur tækifæri til að sjá hvernig barnið leysir verkefnin og það gefur upplýsingar um 

þroska og getu barnsins.   Í viðtölunum var rætt um spurningalista um heimaþekkingu, 

áhuga barnanna og hvað þeim finnst skemmtilegast að gera, sem lagðir eru fyrir börnin 

á hverju ári. Slíkir spurningarlistar geta gefið upplýsingar um barnið og hægt er að sjá 

hvernig svörin þróast hjá barninu. Þetta er í samræmi við Gronlund og Engel (2001) og 

það hlutverk sem þær ætluðu ferilmöppu, að innihalda upplýsingar um mat á námi og 

þroska barna sem framkvæmt er í daglegu starfi leikskólans. Þær álitu að ferilmappa 

ætti alltaf að endurspegla barnið sjálft og sýna styrkleika þess og hvar áhugi þess liggur 

til að kennarar geti nýtt sér upplýsingarnar og stutt við nám og þroska barnsins. 

Fjórir af fimm viðmælendum sögðu að hægt væri að nýta ferilmöppurnar í 

foreldraviðtölum en þeir sáu það samt ekki fyrir sér alveg strax, heldur þegar búið væri 

að þróa skráningarnar nota skal við námsmatið. Það væri þá hægt að nota efni 

ferilmöppunnar til að ræða við foreldra um stöðu barnsins. Eins og bent var á gefur 

ferilmappan foreldrum innsýn í leikskólastarfið og tækifæri til að ræða verkefnin við 

kennara og við börnin sín. Til þess að skráning gagnist barninu sem best telja Buldu 

(2010) og Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir (2015) að sjónarhorn foreldra 

verði að koma fram. Þau þekkja börnin best og geta komið fram með sjónarhorn sem 

hjálpar kennurum bæði við skráningar og að skilja barnið og verkefni þess betur. 

Foreldraviðtölin eru ákjósanlegur vettvangur til að fara yfir skráningar með foreldrum 
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og geta verið tækifæri fyrir foreldra til að sjá og ræða hvað verið er að gera í 

leikskólanum.  

Hægt er að nýta ferilmöppur til að meta leikskólaumhverfið, til dæmis hvort 

verkefnin sem börnin eru að vinna henti þeim. Hvort eitthvað þurfi að laga eða verið sé 

að endurtaka viðfangsefni of oft. Flestir viðmælendanna töldu að ferilmappan ætti að 

innihalda upplýsingar um börnin og leikskólastarfið og gæti þannig virkað sem matstæki 

bæði fyrir barnið og leikskólaumhverfið. Ferilmöppur geta orðið til þess að meiri 

samvinna verður á milli deilda þannig að þeir sem koma að skráningu ræða saman um 

skráningar og einnig er þá hægt að samræma aðferðir og verkefni ef það þykir henta. 

Það er árangur sem við viljum ná og er í raun nauðsynlegt að kennarar komi saman og 

ræði skráningarnar ef upplýsingarnar eiga að nýtast í þágu barnsins (Bryndís 

Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012; Buldu, 2010). Það að ígrunda skráningar og 

ræða inntak ferilmöppunnar við aðra kennara gefur öllum kost á því að miðla þekkingu 

sinni og öðlast þar með nýja þekkingu sem nýtist til að skilja og skrá nám og áhuga 

barnsins. 

5.4 Samantekt 

Það voru félagsleg samskipti sem viðmælendum mínum fannst mikilvægast að börnin 

læri í leikskólanum. Að þau læri að koma fram við hvert annað af virðingu og sýni hvert 

öðru samkennd, sem er í takt við það sem foreldrar töldu mikilvægast í rannsókn 

Jóhönnu Einarsdóttur (2010)  og deildarstjórar í rannsókn Kristínar Karlsdóttur og Önnu 

Magneu Hreinsdóttur (2015). Félagsleg samskipti skipta miklu máli fyrir barnið því það 

lærir mest í gegn um samskipti við aðra, bæði önnur börn og fullorðna (Wells og 

Claxton, 2002). Læsi var næst í röðinni hjá viðmælendum mínum, þeir töldu einnig að 

læsi hjálpaði til í félagslegum samskiptum þar sem læsi og lestur bóka eykur málþroska 

og orðaforða barnanna. Umhverfisstefna leikskólans og hreyfing voru þættir sem voru 

einnig nefndir í námi barna og þetta eru þættir sem unnið er með í leikskólanum, ásamt 

læsi, og endurspegla því leikskólaumhverfið. Þessir fjórir þættir sem viðmælendum 

mínum fundust mikilvægastir í námi barna eru einnig meginmarkmið í leikskólastarfinu 

samkvæmt skólanámskrá leikskólans. Það er því brýnt að skráningar í ferilmöppunni 

endurspegli þessi atriði í námi barnanna. 

Þegar kom að því að meta nám barnanna þá vildu viðmælendur mínir sjá meira af 

skráningu og meira af ljósmyndum fyrir hvert og eitt barn til að gera ferilmöppurnar 

meira einstaklingsmiðaðar. Til að fá heildræna mynd af námi barnsins ættu foreldrar 

einnig að koma að skráningunni en þar drógu sumir viðmælenda fæturna eða fyrst um 
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sinn. Allir viðmælendurnir nema einn töldu að hópstjórar ættu að sjá um skráningarnar 

sem vekur upp þá spurningu hjá mér hvort þeir séu enn með hugann við að gera 

skráningarnar eingöngu í hópastarfinu.  

Allir viðmælendur mínir töldu að upplýsingarnar í ferilmöppunni ættu að nýtast 

starfsfólki leikskólans sem heildrænt mat á stöðu barnsins. Það á að vera hægt að sjá 

hverju það hefur áhuga á, hvað það kann, getur og hver hæfni þess er. Einnig ætti 

starfsfólkið að geta séð á upplýsingum í möppunni á hvaða sviðum það sjálft getur bætt 

sig og hvort kennsluðaferðirnar séu að gagnast barninu eða hvort breytinga sé þörf. 

Ferilmappan nýtist foreldrum sem innsýn í leikskólastarfið og gefur foreldrum kost á því 

að ræða við barnið um verkefnin sem það er að vinna í leikskólanum. Einnig opnar 

mappan á samræður á milli foreldra og kennara um barnið, þroska þess og kunnáttu. 
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6 Þróunaráætlunin 

Í byrjun verkefnisins var útbúin þróunaráætlun (sjá kafla 2.7) sem sýnir hvernig 

verkefnið verður unnið. Áætlunin er unnin eftir hugmyndum Fullan (2016) um stigin 

þrjú sem þróunarstarf fer eftir til að ná fótfestu í skólastarfinu. Ég hef skipt fyrsta 

stiginu hér upp í tvo hluta og er fyrri hlutinn forvinna og seinni hlutinn innleiðing. Annað 

stigið er framkvæmd og þriðja og síðasta stigið er framhald. Í þessum kafla er fjallað um 

framhaldið, hver eru næstu stig í þróunaráætluninni. Nú þegar er búið að vinna 

forvinnustigið með því að fara yfir núverandi ferilmöppur. Einnig er búið að ræða um 

ferilmöppur og námsmat á deildarstjórafundi og viðtöl voru tekin við þrjá deildarstjóra 

og tvo leiðbeinendur í leikskólanum um þeirra viðhorf til náms og námsmats barna í 

leikskóla. Í kaflanum um innleiðingu verða settar fram leiðbeiningarr um hvaða efni 

ferilmöppur ættu að innihalda og hvaða leiðir hægt er að fara í skráningum, en þessar 

leiðbeiningar verða lagðar fyrir starfsfólk leikskólans og lagt til að unnið sé eftir þeim í 

nokkur ár. Leiðbeiningarnar eru byggðar á niðurstöðum úr viðtölunum, núverandi 

ferilmöppum ásamt þeim fræðum sem rannsakandi hefur kynnt sér við vinnu á þessu 

verkefni. Í kaflanum um framkvæmdina er farið yfir það hvernig starfsmenn leikskólans 

geta þróað sig áfram í námssöguskráningum. Framhald er síðasta stigið og í þeim kafla 

er farið stuttlega yfir það hvert framhaldið er. 

6.1 Forvinna 

Á þessu stigi er farið yfir ferlið sem og ákveðið hvort breytinga er þörf nú þegar 

forvinnan hefur farið fram. Byrjað var á því að fara yfir ferilmöppurnar sem nú eru til 

staðar í leikskólanum, síðan voru ferilmöppurnar ræddar á deildarstjórafundi og að 

lokum voru tekin viðtöl við deildarstjóra og leiðbeinendur í leikskólanum. Þessu stigi 

hefur nú þegar verið gert skil hér að framan í verkefninu. 

6.2 Innleiðing 

Á þessu stigi er tekin ákvörðun um það í hverju breytingar felast. Hér verður fjallað um 

leiðbeiningar um ferilmöppurnar svo þær geti nýst sem námsmat í leikskólanum. 

Leiðbeiningarnar eru byggðar á gögum sem safnað hefur verið í verkefninu. Það sem 

viðmælendur mínir nefndu sem dæmi um verkefni sem ættu að fara í ferilmöppur voru 

til dæmis handaför og hæð barnsins þegar það byrjar í leikskólanum, sjálfsmyndir af 

barninu  gerðar bæði að hausti og vori ár hvert, svo og fjölskyldumyndir og 

spurningalista sem kanna heimaþekkingu og beinast að áhuga barnsins og hvað því 
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finnst skemmtilegt að gera. Einnig vildu þeir sjá meira af ljósmyndum af barninu í leik og 

starfi. Mikilvægustu þættir í námi barna samkvæmt viðmælendum mínum endurspegla 

einnig skólanámskrá leikskólans, og eru félagleg samskipti, læsi, umhverfisstefna og 

hreyfing og að vera skráning og ljósmyndir tengd þessum þáttum að vera í 

ferilmöppunni. Með þetta í huga og það sem fram hefur komið í fræðum um 

ferilmöppur er lagt til að leiðbeiningar um ferilmöppu verði á þessa leið: 

 Fyrsta vikan í leikskólanum. 

 Handaför barnsins. 

 Hæð barnsins við byrjum og lok leikskólagöngunnar. 

 Sjálfsmyndir – gerðar á hverju ári. 

 Fjölskyldumynd. 

 Spurningalistar sem kanna heimaþekkingu og beinast að áhuga barnsins. 

 Afmælisskráning – á hverju ári. 

 Skráning á sérstökum dögum, eins og til dæmis degi leikskólans og 

bangsadegi. 

 Ljósmyndir af barninu í leik og starfi sem tengist stefnum leikskólans. 

 Námssögur af félagslegum samskiptum barnsins í ólíkum aðstæðum. Í 

frjálsum leik, útiveru, samverustund, í fataklefa eða við matarborðið.  

 Námssögur eða dæmi um hæfni og áhuga barnsins á námssviðum og 

stefnum leikskólans. 

Lagt er til að ferilmappan verði sett upp í rétta tímaröð þannig að hún sýni samfellu í 

námi og þroska barnsins. Á þann hátt er auðveldara að nýta upplýsingarnar í möppunni 

um barnið og leikskólastarfið, þar sem hægt á að vera að sjá hvort leikskólaumhverfið 

er að koma til móts við barnið í námi þess og þroska. Einnig getum við kennararnir nýtt 

okkur upplýsingarnar til að sjá hvort að við erum á réttri leið í kennsluaðferðum eða 

þurfum að laga okkur betur að barninu. Í ferilmöppunni ættu öll verkefni eða myndverk 

að vera með skýringum.  

Þegar viðmælendur mínir töluðu um nám barna skiptu stefnur leikskólans miklu 

máli, næst á eftir félagslegum samskiptum. Í sambandi við umhverfisstefnuna nefndu 

þeir flokkun og endurvinnslu á sorpi, vettvangsferðir, náttúruna í árstíðarskiptum og 

gróðursetningu. Allir þessir þættir eru til þess fallnir að skapa kjöraðstæður til að gera 

námssögu um hæfni barnsins á þessu sviði. Það sama má segja um læsisstefnuna en þar 

var talað um PALS, lestrarstundir og bókasafnsferðir. Í þessum aðstæðum gefst kostur á 
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að gera skráningu um barnið þar sem þær bjóða upp á mikil samskipti og sýna styrkleika 

barnsins í því til dæmis að skilja söguþráðinn í bókunum. Einnig gefst gott tækifæri til að 

fylgjast með vinnu barnsins með stafina í PALS. Hreyfingin og íþróttatímarnir sem 

viðmælendur mínir nefndu gefa tilefni til námssagna þar sem hægt er að skoða 

framfarir, hæfni, styrkleika og áhuga barnsins. 

Meðan á verkefninu stóð fæddist hugmynd að útliti ferilmöppunnar. Hugmyndinni 

laust í kollinn á mér eina kvöldstund þar sem ég sat við að skrifa verkefnið. Hugmyndin 

var borin upp á deildarstjórafundi í leikskólanum og var hún samþykkt. Ferilmappan 

verður bók sem seld er í bókabúðum sem verkefna- og úrklippubók, að stærð A4 og 

inniheldur auðar blaðsíður sem eru nógu þykkar til að til dæmis sé hægt að mála í hana. 

Einn af kostum þessarrar bókar er að pappír sparast, verkefni eins og sjálfsmyndir, 

handaför og fjölskyldumyndir vinnast beint inn í bókina. Skráningar og ljósmyndir er 

hægt að líma inn í hana og auðvelt er fyrir börnin að fletta þeim og taka þær ekki mikið 

pláss í hillunum. Þar sem að verkefnin er unnin beint í bókina kemur það í veg fyrir að 

þau fara á flakk þar sem hætta er á að þau týnist.  

Í dag er verið að safna verkum barnanna í plastvasa og í stórar plastmöppur og þetta 

tekur mikið pláss og óheyrilegt magn af plastvösum sem fylgir þessu fyrirkomulagi. Það 

hefur ekki verið í boði að senda ferilmöppuna heim í plastvösum þar sem það 

samræmist ekki umhverfisstefnu leikskólans. En eins og áður sagði er verkum barnanna 

sem eiga að fara í ferilmöppur safnað í plastvasa sem síðan eru settir í stóra möppu sem 

gegnir því hlutverki að geyma verkefnin á leikskólagöngu barnsins. Þegar kemur að 

útskrift barnanna þarf að taka allt úr plastvösunum og finna lausn á því hvernig 

lokaútgáfan að ferilmöppunni eigi að vera og hefur það verið misjafnt hingað til, bæði 

eftir deildum og árum hver sú útkoma er.  

Með því að nota bækurnar er bæði verið að spara plastvasa og þann tíma sem það 

tekur að færa öll verkefnin úr stóru möppunum og í eitthvað form svo hægt sé að skila 

þeim af sér. Deildirnar hafa eytt miklum tíma á vorin, þegar kemur að því útskrifa hópa, 

í að koma öllum verkefnum úr geymslumöppunum í lokaútgáfu til að börnin geta tekið 

þær með sér heim. Með þessu nýja fyrirkomulagi er unnið jafnt og þétt með möppurnar 

og þær ættu því ekki að krefjast mikils frágangs þegar kemur að því að afhenda þær. 

Einnig verða þær unnar jafnóðum og því gefst oftar kostur á því að hægt sé að skoða 

þær með börnunum og nota þær til upprifjunar fyrir þau.   
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6.3 Framkvæmd 

Þegar viðmælendur mínir ræddu um hvernig innihald ferilmappa nýtist sem mat á námi 

barnanna töluðu allir um að skráningar við verkefni barnanna vantaði og það var í takt 

við það sem kom fram á deildarstjórafundinum. Það var ákveðið að gera skráningar við 

verkefnin og einnig var nefnt að börnin kæmu að skráningu með því að segja eitthvað 

um verkefnið og hafa þannig meiri áhrif á sitt eigið nám og hvernig það er skráð. Einnig 

gæti aðkoma barnsins verið á þá leið að það tekur ljósmyndir af því sem það vill og 

síðan eru ljósmyndirnar ræddar með barninu. Umræðan um námssögurnar voru á 

svipuðum nótum, þar var líka rætt um skráninguna og komið inn á það að barnið tæki 

þátt með því að segja eitthvað um verkefnin. Það er mín upplifun að viðmælendur mínir 

telja skráningu eða réttara sagt lýsingu á verkefninu vera nóg sem námsmat. 

Staðreyndin er samt sú að þá erum við einungis að fá lýsingu á verkefninu en ekki hvað 

barnið lærði af því að vinna verkefnið. Einnig upplifði ég það þannig að allir nema einn 

voru enn með hugann við að gera skráningar að mestu í hópastarfi og ég tel að það 

þurfi að brjóta upp það viðhorf. Ég tel að það viðhorf sé til staðar þar sem að það var sú 

aðferð sem þróaðist við gerð ferilmappa í leikskólanum þar sem ekki var til staðar 

leiðbeiningar um hvernig þær ættu að vera. Ég legg til að taka skuli skráningar að mestu 

úr hópastarfi til að fyrirbyggja að skráningar og verk barnanna séu öll eins. Að minnsta 

kosti fyrst um sinn á meðan starsfólk leikskólans er að breyta starfsaðferðum sínum í 

takt við nýjar hugmyndir um ferilmöppuna.  

Finna þarf rétta leið fyrir leikskólann til að þróa skráningaraðferðir þar sem ekki 

hefur verið notast nógu markvisst við slíkar aðferðir í leikskólastarfinu. Lagt verður til að 

leikskólinn þrói námssögurnar áfram sem matsaðferð þar sem sú aðferð á við það sem 

viðmælendur vildu sjá í ferilmöppum í námi barna og sem námsmatsaðferð. 

Niðurstöður úr viðtölunum sem og deildarstjórafundinun sýndu að félagsleg samskipti 

var þáttur sem viðmælendur töldu mikilvægast að barn læri í leikskóla. Einnig fannst 

þeim mikilvægt að í ferilmöppunni væri ljóst hvar áhugi og styrkleiki barnsins liggur. 

Markmiðið með námssögunum er að greina og meta styrkleika barna, skoða hvar áhugi 

þeirra liggur og meta virkni í samvinnu og leik með öðrum börnum.  

Lagt er til að hafðir séu til hliðsjónar punktar sem hafa verið þróaðir til að styðja við 

fyrstu skráningar leikskólastarfsfólks (Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 

2015) en þeir eru: 

Lýsa,  hvað er barnið að gera, hvernig tekst það á við viðfangsefnið eða samskipti 

sem það stendur frammi fyrir. Lýsingin getur bæði verið ein eða fleiri örsögur, 
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ljósmyndir, myndverk eða frásögn barns sem alltaf á að beinast að áhuga barns, 

samskiptum og styrkleika þess.  

Umræða er næsta skref en þá eru sögurnar ræddar við barnið, annað starfsfólk eða 

foreldra til að staðfesta sögurnar og koma fram með nýjar spurningar. 

Skráningin er síðasta skrefið þar sem sögurnar eru skráðar og tengdar til dæmis við 

það hvort eða hvernig barnið sýndi áhuga á viðfangsefninu. Var barnið virkt í ferlinu, á 

hvaða hátt tók það þátt og hvernig komu styrkleikar þess fram. 

Þar sem verið er að taka upp nýjar aðferðir er lagt til að fyrst um sinn munu 

skráningar verða í höndum deildarstjóra. Deildarstjórar hittist reglulega til að ræða þær 

námssögur sem skráðar eru, ígrundi þær og sýni þannig hver öðrum stuðning á meðan 

þeir eru að öðlast færni í námssögugerð. Fyrsta skólaárið sem þetta verkefni varir fari í 

það að deildarstjórar þrói sig áfram með námssögurnar og miðli þekkingu sinni til 

starfsfólks deildarinnar. Einnig séu þeir starfsfólkinu innan handar þangað til það 

treystir sér til að gera sjálft skráningu. Þegar þeim áfanga er náð þá ættu námssögurnar 

að vera samvinnuverkefni á deildinni þar sem starfsmenn koma allir að því að ræða 

námssögurnar og meta hvernig þær sýna barnið sem áhugasaman og færan einstakling.  

Ekki kom fram mikill áhugi fyrir því, hvorki hjá viðmælendum mínum né á 

deildarstjórafundinum að foreldrar kæmu að skráningum fyrst um sinn. Ég dreg þá 

ályktun eftir viðtölin að það hafi stafað af því að starfsfólkið var ekki nægilega öruggt 

þegar kemur að skráningum. Það styður ályktun mína að flestir voru þó tilbúnir að 

skoða þetta eftir tvö til þrjú ár þegar það komin væri reynsla á skráningarnar og 

ferilmöppurnar.  

Í ljósi þess að viðhorfið var á þann veg að samstarf við foreldra væri inni í myndinni 

síðar, var sett upp áætlun um það hvernig hægt sé að þróa skráningarnar þannig að í 

lok framkvæmdarstigsins, sem nær yfir þrjú ár, séu foreldrar orðnir hluti af 

skráningunum. 

Fyrsta árið munu deildarstjórar, eins og áður sagði, sjá um námssögur og skráningar 

og þegar þeir hafa þróað færni í námssögum, meðal annars með því að hittast og 

ígrunda skráningarnar saman og læra af hver öðrum, er komið að því að þeir þjálfi 

annað starfsfólk deildarinnar. Samkvæmt áætlun verður það á öðru ári sem sú vinna 

byrjar. Deildarstjórar ættu þá að vera komnir með reynslu í námssögum og þeir verða 

að styðja við sitt starfsfólk og miðla þekkingu sinni þegar kemur að skráningunum. Það 

er þá allra starfsmanna á deildinni að sjá sameiginlega um skráningarnar undir stjórn 

deildarstjórans, þar til allir á deildinni telja sig hafa öðlast næga reynslu og öryggi til að 

skrá námssögurnar sjálfir. Deildin ætti samt sem áður alltaf að koma öll að ígrunduninni 
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um skráningunni. Á þriðja ári er komið að því að foreldrar komi að skráningum í 

foreldraviðtölum. Þá verður komin tveggja ára reynsla á skráningu námssagna og 

tímabært að foreldrar verði hluti af verkefninu. Þar sem deildarstjórar sjá um 

foreldraviðtölin og flest öll samskipti við foreldra þá sé ég ekkert því til fyrirstöðu að 

hefja foreldrasamstarfið um skráningarnar fyrr ef deildarstjórar eru tilbúnir til þess. 

Með því að setja samstarf við foreldra á þriðja ár framkvæmdarstigsins hefur verið 

gefinn góður undirbúningur fyrir þann áfanga og ætti í síðasta lagi að hefja 

foreldrasamstarfið á þeim tímapunkti. 

Ég mun mæla með lesefni fyrir deildarstjóra um námssögur sem mun þá aðstoða þá 

við að hefjast handa við að notkun á námssögum, til dæmis Skráning námssagna: 

Sjónarhorn barna eftir Bryndísi Garðarsdóttur og Kristínu Karlsdóttur, Námssögur – 

styrkleikar og færni leikskólabarna eftir Kristínu Karlsdóttur og Bryndísi Garðarsdóttur 

en báðir þessir bókakaflar eru í bókum sem leikskólinn á og því auðvelt fyrir 

deildarstjórana að nálgast þetta efni. Eins mun ég mæla með Námssögur – tæki til að 

meta áhuga, virkni og líðan barna í leikskóla eftir Kristínu Karlsdóttir og Önnu Magneu 

Hreinsdóttir en þá grein er hægt að nálgast á netlu.hi.is.  Ég tel að þetta lesefni muni 

nýtast okkur vel þegar við höldum á stað í námssöguskráningar. 

6.4 Framhald 

Framhaldið er á þann veg að eftir að þessum þremur árum er lokið er staðan metin, 

greint hvernig til tókst og tekin ákvörðun um hvort haldið skuli áfram á sömu leið eða 

hvort breytinga er þörf. Telji starfsfólk leikskólans að breytinga sé þörf fyrr í áætluninni 

er hægt að halda fund fyrr í ferlinu og meta stöðuna.  

Eins og fram hefur komið er leikskólinn að fara að innleiða nýja skólanámskrá þar 

sem meðal annars er fjallað um ferilmöppu og að hún skuli nýtast sem hluti af innra 

mati leikskólans. Leiðbeiningarnar sem hér hafa verið gerðar fyrir ferilmöppu koma til 

með að gagnast við lokaútgáfu á skólanámskránni og hvernig leikskólinn geti nýtt hana 

fyrir upplýsingar um námsferli barna, áhuga þeirra og þroska.  

Það er krafa um það í aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) 

að leikskólar þrói með sér fjölbreyttar aðferðir við að skrá, skipuleggja og greina 

upplýsingar um nám barna, vellíðan og þroska. Leiðbeiningar fyrir ferilmöppu sem hér 

hafa verið kynntar ættu að nýtast leikskólanum til að uppfylla þessa kröfu.   
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6.5 Samantekt 

Hér í þessum kafla var lögð áhersla á að fjalla um innleiðingarstigið og 

framkvæmdarstigið í þróunaráætlunni. Forvinna hefur farið fram með gagnaöfluninni í 

verkefninu og því var komið að því að vinna leiðbeiningarform á inntaki ferilmöppunnar 

byggt á grundvelli gagnanna. Í ferilmöppuna fara verk sem viðmælendur mínir töldu að 

ættu heima þar eins og sjálfsmyndir, handaför, ljósmyndir og skráningar. Skráningar og 

ljósmyndir úr leikskólastarfinu ætti að tengja barnið við þá námsþætti sem 

viðmælendurnir töldu mikilvæga en það eru félagsleg samskipti, stefnur leikskólans sem 

eru læsisstefna og umhverfisstefna og að lokum hreyfing. Lagt var til í kaflanum um 

framkvæmd að leikskólinn myndi tileinka sér námssögur sem námsmatsaðferð og 

áætlun yrði lögð fram um það hvernig hægt er að þróa námssöguskráningar. Tillaga var 

gerð um að deildarstjórar byrjuðu með skráningu námssagna og eftir fyrsta árið þjálfa 

þeir starfsfólkið sitt upp í námssöguskráningum. Þar með er þetta orðið að samstarfi 

meðal allra starfsmanna deildarinnar. Þar sem viðmælendur mínir voru ekki áhugasamir 

að hefja foreldrasamstarf strax með námssöguskráningar var sett á áætlun að hægt 

væri að byrja á því á þriðja ári framkvæmdarstigsins. Þá ætti að vera komin viss færni í 

námssöguskráningar og deildarstjórar komnir með tveggja ára reynslu í 

námssöguskráningum. Á þeim tímapunkti ætti ekkert að vera að vanbúnaði til þess að 

hefja samstarf við foreldra um námssögurnar. Framhaldið yrði síðan að fara yfir ferlið 

að þremur árum liðnum og taka ákvörðun um hvort halda skuli áfram með 

ferilmöppuna eins og gert hefur verið þessi þrjú ár eða hvort breytinga sé þörf. 
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7 Lokaorð 

Þrátt fyrir að þessu verkefni sé nú að ljúka þá er þróunarverkefnið bara rétt að hefjast 

og það verður spennandi og áhugavert að fylgja þróunaráætluninni eftir næstu árin. Ég 

geri mér fulla grein fyrir því að til þess að þetta verkefni gangi eftir þurfa allir 

starfsmenn leikskólans að vera samtaka og vinna eftir áætluninni. Ég tel að áhugi sé til 

staðar hjá starfsfólkinu á  gerð ferilmöppunnar og ég dreg þá ályktun af því að nú þegar 

er ég farin að fá fullt af spurningum frá starfsfólki um það hvaða verkefni eða efni það 

ætti að setja í ferilmöppuna. En eins og ég sagði þá er nauðsynlegt að vera samtaka og 

vera tilbúin til að hjálpa hvert öðru með því að miðla þekkingu og ræða saman ef upp 

koma vandamál. Ég hef fundið það frá samstarfsfólki mínu að það telur að ég muni 

leiða þetta verkefni og það mun ég vissulega gera en til þess að leiðbeiningarformið um 

gerð ferilmöppunnar og áætlunin um námssöguskráningarnar nái fótfestu tel ég best að 

virkja aðra deildarstjóra líka í að leiða þetta verkefni. Síðan sjá þeir um að innan sinnar 

deildar sé farið eftir áætlunum um ferilmöppuna og námssöguskráningar og aðstoða 

sitt starfsfólk við þessa vinnu. Ég tel að með því að taka upp námssögur sem 

skráningaraðferð förum við að horfa betur á börnin sjálf og kunnáttu þeirra og með 

ígrunduninni þá erum við að meta styrkleika þeirra. Ég hef upplifað það í starfi að það 

er oft á tíðum meira horft á það sem barnið getur ekki í stað þess að upphefja það sem 

barnið kann og getur. Með því að ígrunda verkefni og námssögur með samstarfsfólki 

erum við að stuðla að því að skoða þekkingu og kunnáttu barna á dýpri hátt sem gefur 

okkur möguleika á því að sjá betur styrkleika hvers barns. Því ættum við að einblína 

meira á námsferlið en niðurstöðuna þar sem það gefur meiri möguleika á því að sjá 

virkilega hvað það er sem barnið er að hugsa og hvernig það tekst á við verkefni. Ég tel 

að með því að byrja með námssögur og skrá þær jafnframt að alla leikskólagöngu 

barnsins ásamt nýju leiðbeiningarformi fyrir ferilmöppuna séum við að búa til 

ferilmöppu sem komi til með að sýna nám, þroska og áhuga og vellíðan barnsins mun 

skýrar en nú er.    

Ein stærsta áskorunin verður líklega fólgin í því að fá starfsfólkið til að hugsa 

ferilmöppuna sem einstaklingsmiðaða en ekki hópamiðaða og að það þurfi ekki að vera 

eins verkefni í öllum möppunum. Hingað til hafa nánast öll verkefni sem fara í 

ferilmöppuna verið unnin í hópastarfi og þá eru allir að vinna samskonar verkefni sem 

síðan er sett í ferilmöppuna. Þetta þarf að stoppa og við verðum að einbeita okkur að 

því að gera möppuna einstaka fyrir hvert og eitt barn. Við breytum þessu með því að 

minna hvort annað á hver er tilgangurinn með ferilmöppunni. Tilgangurinn er sá að 
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ferilmappan endurspegli hvert og eitt barn og að hún sýni námsferli barnsins í 

leikskólanum. Einnig eigum við að nýta möppuna til þess að sjá hvort að við getum bætt 

okkur í kennsluaðferðum og hvort við notumst við verkefni sem hæfa barninu og eru 

líkleg til að vekja áhuga þess. 

Þrátt fyrir að þetta verkefni sé unnið fyrir einn ákveðinn leikskóla þá er það von mín 

að það nýtist fleiri leikskólum sem eru í svipaðri stöðu og vilja vinna að því að gera 

ferilmöppu að góðu matstæki um nám, getu og áhuga hvers barns.    
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Viðauki A: Spurningarlisti 

Viðtalsramminn sem stuðst var við í viðtölunum 

1. Hvað finnst þér mikilvægt að börnin í okkar leikskóla læri? 

2. Finnst þér að við séum að meta þessa þætti núna? 

a. Hvernig? 

b. Myndir þú vilja að við beittum annars konar matsaðferðum? 

3. Hvaða upplýsingar um nám barnanna telur þú mikilvægt að birta í 

ferilmöppunni? 

4. Hvernig sérð þú fyrir þér að skráningar á námi barna séu gerðar/framkvæmdar? 

5. Hverjir finnst þér eigi að sjá um skráningarnar á námi fyrir ferilmöppurnar? 

6. Hvernig sérð þú fyrir þér að við getum nýtt okkur upplýsingarnar í möppunum? 

a. Fyrir barnið? 

b. Fyrir leikskólastarfið, til að skipuleggja það? 

c. Fyrir foreldra? 

7. Hvernig er aðgengið að möppunum? Eða hvernig ætti það að vera? 

a. Fyrir barnið?  

b. Fyrir starfsfólk? 

c. Fyrir foreldra? 

8. Hvaða útlit vilt þú sjá á ferilmöppunum? 

9. Er eitthvað fleira sem þér finnst mikilvægt varðandi ferilmöppurnar? 
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Viðauki Á: Leiðbeiningar fyrir ferilmöppur 

Leiðbeiningar um innihald ferilmöppu 

 Fyrsta vika barnsins í leikskólanum. 

 Handaför barnsins. 

 Hæð barnsins við byrjun og lok leikskólagöngunnar. 

 Sjálfsmyndir – gerðar á hverju ári. 

 Fjölskyldumynd. 

 Spurningalistar sem kanna heimaþekkingu og beinast að áhuga barnsins. 

 Afmælisskráning – á hverju ári. 

 Skráning á sérstökum dögum, eins og til dæmis degi leikskólans og 

bangsadegi. 

 Ljósmyndir af barninu í leik og starfi sem tengist stefnum leikskólans. 

 Námssögur af félagslegum samskiptum barnsins í ólíkum aðstæðum. Í 

frjálsum leik, útiveru, samverustund, í fataklefa eða við matarborðið.  

 Námssögur eða dæmi um hæfni og áhuga barnsins á námssviðum og 

stefnum leikskólans. 

 

 


