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Ágrip 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á sýn leikskólabarna á hlutverk 

leikskólakennara og annarra starfsmanna leikskóla sem skrá athafnir barnanna. Skrif um 

skráningar hafa hingað til einkennst af því hvernig leikskólakennarar upplifa 

skráningarferlið. Tilgangur rannsóknarinnar var því að líta lengra og skoða sjónarmið og 

upplifun barna gagnvart hlutverki þess sem skráir, hvernig þeim finnst að láta skrá 

athafnir sínar og hvernig tekst til við að skrá hugmyndir í ferilmöppur. Sjónum var beint 

að þáttum sem snúa að framkvæmd, úrvinnslu og framsetningu skráninga. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru níu börn á aldrinum fjögurra til sex ára. Rannsóknin er eigindleg og 

byggir á öflun gagna í anda mósaíkaðferðarinnar með notkun ólíkra aðferða sem voru 

vettvangsathuganir og hópsamtöl við börnin þar sem þau gátu stuðst við ljósmyndir og 

ferilmöppur sínar. 

  Niðurstöður rannsóknarinnar varpa ljósi á viðhorf barnanna gagnvart hlutverki 

leikskólakennara við framkvæmd skráninga. Þau sáu leikskólakennara sinn sem styðjandi 

þátttakanda við athafnir sínar sem veitti þeim leiðsögn hrós og aðstoð ásamt því að taka 

ljósmyndir og skrifa niður athafnir þeirra og tjáningu. Í samskiptum leikskólakennara við 

börnin mátti þó í tveimur tilvikum greina einkenni valdaójafnvægis. Þegar börnin tjáðu 

sig um skráningar í ferilmöppum sínum sást að frumkvæði barnanna beindist frekar að 

því að rifja upp athafnir sínar úr skráningum að heiman heldur en úr leikskólastarfinu. 

Þeir þættir, sem virkuðu þó hvetjandi til tjáningar barna um leikskólastarfið, voru 

myndræn framsetning af athöfnum barnanna, skráningar sem sýndu ferli yfir lengri tíma 

ásamt því að barn upplifði að það hefði fengið frelsi til að tjá og skapa hugmyndir sínar 

að eigin frumkvæði. Áhugaleysið, sem birtist á skráningum úr hluta af starfi leikskólans, 

vekur upp vangaveltur um hvort áhugaleysið geti stafað af of mikilli stýringu fullorðinna 

á verkefninu sem gæti gert það að verkum að börnin upplifi minna eignarhald yfir eigin 

athöfnum. Til viðbótar tóku sum barnanna eftir ósamræmi eða létu í ljós óánægju með 

úrvinnslu leikskólakennara í nokkrum skráningum. Niðurstöðurnar benda því til þess að 

bæta megi úrvinnslu skráninga til dæmis með því að auka aðkomu barna að ferlinu.  



 

5 

Abstract 

Looking further: Preschool children's point of view towards the role of preschool 

teachers that document their activities 

The main goal of this research was to explore preschool children’s views towards the 

roles of preschool teachers and other preschool staff as they document the children’s 

activities. Other research on pedagogical documentation has until now focused on how 

preschool teachers experience this documentation process. Thus, the purpose of this 

research was to look further on this matter by focusing on children’s perspective and 

experience regarding the role of the documenter, how they perceive when their actions 

are documented and how their ideas are presented in the portfolios. The research 

therefore focuses on implementation, processing and presentation of documentation. 

The participants in the research were nine children aged four to six. The data generation 

was qualitative and sought support from the Mosaic approach generated by using 

different methods, such as observations and group conversations where the children 

could relate to photographs and their portfolios.  

 The results shed light on the children’s view when the preschool teacher was 

documenting their activities. The children saw their preschool teacher as a supporting 

participant, praising and helping them, along with taking photographs and writing down 

their activities and expressions. Regarding communication between preschool teacher 

and children there were two cases where the power balance was unequal. When the 

children expressed their views towards documentation in their portfolios it showed that 

their initiative turned towards recollecting activities from home rather than from 

preschool. The factors that seemed to motivate their recollection from preschool were 

represented by photos from their activities, documentation spanning long time periods 

and where a child felt having freedom to express itself and create its ideas by their own 

initiative. The lack of interest towards a part of the documentation from preschool raises 

concern on whether the lack of interest can be explained by too much adult control of 

the project which may have led to the children not feeling enough ownership of the 

activities. In addition, some of the children saw inconsistency or expressed their 

discontent with the preschool teachers’ processing and interpretation on documentation 

in their portfolios. Thus, the results suggest an improvement on the processing of 

documentation, for example by increasing the children’s involvement in the process.  
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1 Inngangur  

Það hefur verið ánægjuleg og ögrandi vegferð fyrir mig að þróa mig áfram sem 

leikskólakennara síðastliðin átta ár. Árið 2009 stóð ég á krossgötum og ákvað eftir stutta 

umhugsun að stökkva í djúpu laugina og skrá mig í leikskólakennaranám við Háskóla 

Íslands. Ég hafði takmarkaða reynslu af leikskólastarfi en eigi að síður var eitthvað við það 

og ung börn sem heillaði mig. Ég lauk grunnnámi árið 2012 og ákvað þá að taka mér hvíld 

frá skólabekknum og hóf fullt starf í leikskóla. Á næstu árum upplifði ég skemmtilega og 

krefjandi tíma sem einkenndust af gleði, vellíðan og eldmóði í starfi. Það leiddi til þess að 

árið 2014 hóf ég meistaranám í leikskólakennarafræðum samhliða vinnu. Að stunda nám 

með vinnu gat verið gríðarlega erfitt stundum en á sama tíma mjög gefandi því það veitti 

mér einstakt tækifæri til að nýta strax í störfum mínum fræðin, sem ég las, og 

þekkinguna, sem ég aflaði mér í háskólanum, og þróa mig þannig áfram sem faglegan 

einstakling.  

Nám með vinnu gerði mér þannig kleift að skoða sífellt eigin starfskenningu sem 

breyttist og mótaðist sífellt meira eftir því sem ég nálgaðist lokin á meistaranámi mínu 

og upplifði aukna fagvitund. Í því ferli kviknaði sífellt meiri áhugi hjá mér á að nálgast 

viðhorf og skoðanir barna til leikskólastarfsins ásamt því að nýta uppeldisfræðilegar 

skráningar í anda Reggio Emilia á Norður-Ítalíu eða námssögur frá Nýja-Sjálandi til að 

meta nám og vellíðan barna. Eftir mikla umhugsun og leit að rannsóknarefni, sem fangaði 

virkilega áhuga minn, ákvað ég að rannsaka sýn barna gagnvart því hlutverk sem 

leikskólakennarar og aðrir starfsmenn leikskóla taka sér þegar þeir framkvæma 

uppeldisfræðilegar skráningar af athöfnum barna. Þegar ég byrjaði rannsóknarferlið þá 

óraði mig ekki fyrir því hversu mikil áhrif ferlið myndi hafa á mig sem verðandi 

leikskólakennara, efla mitt sjálfsöryggi, samskipti mín við börn og löngun til að 

framkvæma uppeldisfræðilegar skráningar úr starfi leikskólans sem virkilega fanga áhuga 

barna.  

1.1 Kveikja rannsóknarefnis  

Kveikjan að mínu rannsóknarefni kom í kjölfar hugleiðinga um grein eftir Emilson og 

Samuelsson (2014) sem kallast „Documentation and communication in swedish 

preschools“. Í þeirri rannsókn var sjónum beint að skráningum leikskólakennara í ólíkum 

aðstæðum í leikskólastarfi. Reynt var að fanga það sem einkenndi samskipti 

leikskólakennara og barns í aðstæðunum ásamt því að bera kennsl á áherslu 

skráningarinnar, það er að segja hverju leikskólakennarinn beindi athyglinni að. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að annars vegar voru framkvæmdar skráningar þar 

sem voru lítil eða engin samskipti milli leikskólakennara og barns og hins vegar skráningar 

sem innihéldu lífleg samskipti þeirra á milli en samskiptunum var samt sem áður stýrt að 

miklu leyti af leikskólakennaranum. Þeim dæmum, sem er lýst í greininni um skráningar, 

og þau ólíku samskiptaform, sem geta átt sér stað milli leikskólakennara og barna, fannst 

mér varpa ljósi á hversu margslungin og flókin þessi samskipti geta verið. 

Í kjölfarið fór ég að velta fyrir mér hver sýn leikskólabarna væri gagnvart því hlutverki 

sem leikskólakennarar eða aðrir starfsmenn leikskóla taka sér þegar þeir framkvæma 

skráningar af athöfnum barna. Hvað upplifa börnin til að mynda þegar leikskólakennari 

eða aðrir starfsmenn ræða við þau, spyrja þau spurninga eða taka ljósmyndir og 

myndbandsupptökur af þeim? Við undirbúning rannsóknarinnar bættist svo við áhugi til 

að rannsaka jafnframt sjónarmið leikskólabarna gagnvart úrvinnslu skráninga, það er að 

segja hvernig börnunum fannst að tekist hefði til við að skrá athafnir þeirra og hugmyndir 

í ferilmöppur þeirra. Hugtakið sýn mun því vera notað hér til að lýsa bæði upplifun, 

viðhorfum og sjónarmiðum þeirra leikskólabarna sem tóku þátt í rannsókninni. Jafnframt 

verður yfirleitt notast við hugtakið leikskólakennari í skrifunum þótt umfjöllunin snerti 

allt starfsfólk leikskólans.  

Þær hugleiðingar, sem urðu kveikja að rannsókninni, auk aukins áhuga á að skilja 

hvernig börn upplifa og meta eigin reynslu eru viðhorf sem hafa rutt sér til rúms á síðustu 

áratugum. Viðhorfsbreytingar sem þessar hafa átt sér stað í kjölfar breyttra félagslegra 

og samfélagslegra þátta. Þessir þættir hafa tengst breyttum viðhorfum til barna og 

barnæsku samhliða nýrri þekkingu og nýjum kenningum um nám og þroska barna þar 

sem sjónum er beint að styrkleikum og hæfni barna til að vera virk í eigin lífi (Dahlberg, 

Moss og Pence, 2007; Mayall, 2003; Prout og James, 2015; Qvortrup, 2009).  

1.2 Rökstuðningur fyrir vali og gildi rannsóknar 

Í kjölfar viðhorfsbreytinga gagnvart börnum, námi þeirra og leik á síðustu áratugum er í 

dag gjarnan litið á þátttöku barna sem mikilvægt markmið í leikskólastarfi. Litið er á 

leikskóla og menntastofnanir sem vettvang til að kenna börnum lýðræðislega menningu. 

Hugmyndin er sú að börn eigi að læra strax á unga aldri að nýta áhugasvið sín og taka 

ábyrgð. Þar af leiðandi þurfi að styðja og hvetja börn áfram í tilraunum sínum við að verða 

virkir þjóðfélagsþegnar í samfélaginu (Knauf, 2017). Þessi grundvallarhugmynd birtist 

jafnframt í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins eða Barnasáttamálanum 

eins og hann er gjarnan kallaður á Íslandi. Barnasáttmálinn var samþykktur á 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1989, undirritaður að Íslands hálfu árið 1990 og 
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öðlaðist gildi hér á landi í nóvember 1992. Þar eru réttindi barna til að hafa áhrif á eigið 

líf og að hlustað sé á raddir þeirra höfð í fyrirrúmi. Þar er litið á börn sem einstaklinga 

með eigin réttindi sem hafi rétt á að tjá skoðanir sínar og taka þátt í athöfnum sem snerta 

eigið líf (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013).  

Þar sem Ísland er aðildarríki að þessum samningi ber öllu starfsfólki leikskóla að stuðla 

að því að börn upplifi að skoðanir og viðhorf þeirra séu virt í leikskólastarfinu sem og 

daglegu lífi. Lög um leikskóla (nr. 90/2008), sem allir leikskólar starfa eftir, leggja 

jafnframt upp með svipaða þætti. Þar segir að í öllu leikskólastarfi eigi velferð og hagur 

barna að vera hafður að leiðarljósi. Nám barna eigi að fara fram í leik og skapandi starfi 

og starfshættir að mótast af jafnrétti, samstarfi, lýðræði, ábyrgð og umhyggju ásamt því 

að leggja grunn að því að börn verði sjálfstæðir, ábyrgir og virkir þátttakendur í 

lýðræðisþjóðfélagi. Innan leikskóla eigi jafnframt að rækta hæfileika barna til tjáningar 

og sköpunar með það að markmiði að styrkja sjálfsmynd, öryggi og hæfni þeirra til 

mannlegra samskipta. 

Að litið sé á börn sem hæfa og sterka einstaklinga, sem séu fær um að taka virkan 

þátt í eigin lífi, má greina víða í Aðalnámskrá leikskóla (2011). Þessi sjónarmið birtast 

meðal annars í þeim áherslum að mæta skuli einstaklingsbundnum þörfum barna með 

það að markmiði að móta einstakling sem áttar sig á eigin styrkleikum og hæfni og er fær 

um að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Það er gert með því að hvetja og styðja börnin til 

nýrrar þekkingarleitar í gegnum viðfangsefni sem höfða til áhuga þeirra og þroska. Innan 

leikskóla á jafnframt að skapa andrúmsloft þar sem börn upplifa að þau njóti virðingar og 

geti lagt sitt af mörkum. Þau skulu hvött til rannsókna og ígrundunar, fá tækifæri til að 

virkja og vinna með ímyndunarafl og sköpunarkraft sinn ásamt því að geta tjáð sig með 

fjölbreytilegum hætti. 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) er jafnframt grundvöllur námsmats í leikskólum og mats 

á leikskólastarfi almennt. Mat á námi og þroska barna er ferli sem á að vera hluti af 

daglegu leikskólastarfi sem leggur upp með að safna upplýsingum um það sem börn fást 

við og hafa áhuga á. Matið á að beina sjónum að styrkleikum, hæfileikum og getu hvers 

barns með það að markmiði að auka skilning á þroska, námi og vellíðan þess. Þar sem 

hæfni barna birtist á ólíkan hátt þarf matið að vera einstaklingsmiðað og 

leikskólakennarar þurfa að beita fjölbreyttum aðferðum við að safna, skrá, greina og 

túlka athafnir barna. Börn eiga að vera virkir þátttakendur í að setja sér markmið og meta 

nám sitt. Mat, sem byggir á þessu, er talið ýta undir vitund barna um eigin getu, styrkleika 

og hvernig þau læra og í gegnum þá þekkingu efla sjálfstraust og sjálfsmynd barnsins. 
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Í kjölfar alls þessa hafa annars konar aðferðir en fyrir fram ákveðnir staðlar til að meta 

nám og vellíðan barna byrjað að fá hljómgrunn og eru uppeldisfræðilegar skráningar (e. 

pedagogical documentation) (Rinaldi, 2006) og skráning námssagna (e. learning stories) 

(Carr, 2001) meðal þessara aðferða. Uppeldisfræðilegar skráningar eiga rætur að rekja til 

borgarinnar Reggio Emilia á Norður-Ítalíu. Þar byggir hluti leikskóla á svæðinu starf sitt á 

hugmyndum Malaguzzi um að líta á börn sem virka þátttakendur í eigin lífi. Þar er mat á 

námi barna framkvæmt í gegnum skráningar sem fela í sér að skrá styrkleika, hæfni og 

getu barna og gera þessa þætti sýnilega börnunum sjálfum, foreldrum þeirra og 

leikskólakennurum. Markmið skráninganna er að fanga lærdómsferli barns með opnum 

huga án þess að horfa á fyrir fram ákveðna ramma um væntingar og viðmið (Dahlberg, 

Moss og Pence, 1999). Auk þess er lögð áhersla á að skráningin feli í sér greiningu, 

ígrundun og túlkun þess sem skráir og jafnvel barna og foreldra (Rinaldi, 2006).  

Námssögur er aðferð til að meta hið flókna nám sem fer fram í leikskóla. Hún var 

þróuð á Nýja-Sjálandi árið 1996 í tengslum við útkomu nýrrar námskrár fyrir leikskóla sem 

kallast Te Whāriki. Námssögur hafa það markmið að nálgast sjónarhorn barna með því 

að lesa í margbreytilega tjáningu þeirra út frá því sem þau gera og geta (Carr, 2011). 

Stuðst er við sýn á nám þar sem áhersla er lögð á markmið sem beinast að ferli náms 

fremur en ákveðnum hæfnimarkmiðum eins og vill oft gerast í skólastarfi. Reynt er að 

fagna margbreytilega tilveru leikskólabarna og rökstuðningur sóttur til 

félagsmenningarkenninga (e. sociocultural ideas) en samkvæmt þeim byggist nám á 

samvirkni persónulegra þátta og félagslegs samhengis. Í leikskólastarfi á Nýja-Sjálandi er 

lögð áhersla á að meta félagslega og tilfinningalega þætti þar sem vellíðan (e. wellbeing) 

barna og hneigð til náms (e. learning dispositions) eru metnar (Kristín Karlsdóttir og 

Bryndís Garðarsdóttir, 2008). Vellíðan tengist sjálfsmynd barnsins og kemur fram í áhuga 

og viðhorfi þess, hvort það sækist eftir að bæta eigin þekkingu og hæfni fremur en að 

leita eftir jákvæðu mati annarra á getu sinni eða frammistöðu. Hneigð til náms vísar til 

virkni barnsins í aðstæðum eða viðfangsefnum, hvernig það tjáir hugmyndir sínar eða 

tilfinningar, hvort eða á hvern hátt það tekst á við erfiðleika og hvernig það tekur ábyrgð 

á því sem gerist, til dæmis í samskiptum og leik (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín 

Karlsdóttir, 2012).  

Af þessu má sjá að grundvallarhugmyndir þessara matsaðferða eru líkar. Lagt er upp 

með að fanga jákvæðar hliðar barns, draga fram styrkleika þess og hlusta á 

margbreytilega tjáningu. Hugtökin, sem eru notuð við matið, eru þó örlítið ólík og sama 

má segja um framsetningu skráninga. Í þessari rannsókn verður fyrst og fremst skoðuð 

sýn barna á uppeldisfræðilegar skráningar þó að hugtök eða rannsóknir, sem tengjast 
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mati á námi barna í tengslum við gerð námssagna, geti komið við sögu þar sem bæði 

ferlin eiga ýmislegt sameiginlegt.  

1.3 Rannsóknarspurningar, markmið og gildi rannsóknar 

Með aukinni áherslu á að líta á börn sem virka þátttakendur í eigin lífi hefur athygli beinst 

að þátttöku þeirra í rannsóknum með það að markmiði að hlusta á viðhorf og skoðanir 

þeirra. Nánar tiltekið felst það í að hlusta á börn með það fyrir augum að bera kennsl á 

og skilja það sem þau hafa fram að færa svo hægt sé að bregðast við því og stuðla að 

öflugra námi og aukinni vellíðan barna. Markmið þessarar rannsóknar er að leita eftir 

sjónarmiðum og upplifun barna af hlutverki leikskólakennara og annarra starfsmanna 

sem skrá athafnir þeirra. Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu og 

undirspurningum: 

• Hver er sýn leikskólabarna gagnvart því hlutverki sem leikskólakennarar og aðrir 

starfsmenn leikskóla taka sér þegar þeir framkvæma uppeldisfræðilega skráningu 

barna? 

• Hvernig tjá leikskólabörn sig um hlutverk leikskólakennara eða annarra 

starfsmanna þegar þeir framkvæma skráningu? 

• Hvernig finnst börnum að leikskólakennurum eða öðrum starfsmönnum 

hafi tekist að skrá athafnir barnanna og hugmyndir í ferilmöppu? 

Að nálgast þessa sýn barna á skráningar í leikskólastarfi tel ég að geti haft töluvert gildi. 

Gildi fyrir leikskólastarfið í heild sem birtist í því að leikskólakennarar og aðrir starfsmenn 

öðlast víðtækari þekkingu á mati í leikskólastarfi sem gagnast þeim til að gera umbætur 

á eigin starfsháttum. Jafnframt fá leikskólabörn tækifæri til að vera virkir þátttakendur í 

athöfnum sem snerta eigið líf. Með því að nálgast sýn barna er einnig viðurkennt að börn 

eru hæfir einstaklingar sem hafa skoðanir, hugmyndir og reynslu sem vert er að varpa 

ljósi á. Áhersla og sjónarhorn flestra rannsókna beinist að leikskólakennurum, foreldrum 

eða stjórnvöldum. Börnin sjálf, sem eru hjarta leikskólastarfsins, hafa fengið minni 

athygli. Börn eru minnihlutahópur í nútímasamfélagi og til þess að gefa þau skilaboð til 

samfélagsins að börn hafi viðhorf og skoðanir, sem skipti máli, þarf að hafa vilja til að 

hlusta og taka eftir því sem þau leggja af mörkum. Rannsóknir með börnum er ein leið til 

að sýna fram á þeirra framlag (Mayall, 2003) og að þau séu virkir samfélagsþegnar 

(Rinaldi, 2006). 
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1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Fyrsti kaflinn, inngangur, greinir frá bakgrunni 

rannsakanda, kveikju rannsóknarinnar og færir rök fyrir vali og gildi hennar. Annar kafli 

fjallar um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Þar er greint frá 

félagsmenningarkenningum um nám barna, litið yfir sögu og þróun hugmynda og 

aðferða, sem raktar eru til borgarinnar Reggio Emilia á Norður-Ítalíu, og dregin fram 

helstu einkenni leikskólastarf í anda þeirra. Því næst er fjallað um uppeldisfræðilegar 

skráningar til að meta nám barna, hlutverk leikskólakennara við framkvæmd og úrvinnslu 

þess konar skráninga, gildi þeirra fyrir börn og þáttum sem geta skert gildi þeirra almennt. 

Í þriðja kafla er greint frá framkvæmd rannsóknarinnar þar sem farið er yfir 

rannsóknaraðferð, þátttakendur, gagnaöflun, gagnagreiningu og þætti sem þarf að huga 

að í rannsóknum með börnum. Fjórði kafli fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar. Þær 

eru settar fram út frá þrepum gagnaöflunarinnar og þeim þemum sem urðu til við 

gagnagreiningu í þeim tilgangi að svara rannsóknarspurningunum. Til að fá skýra mynd 

af sjónarmiðum, tjáningu og upplifun leikskólabarnanna er vitnað í orð þeirra og 

rannsóknardagbók rannsakanda. Í fimmta kafla er umræða þar sem niðurstöður eru 

ræddar og settar í samhengi við fræðilegan ramma rannsóknarinnar. Að lokum er 

samantekt sem dregur fram hvernig allt starfsfólk leikskóla geti nýtt niðurstöður 

rannsóknarinnar.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Rætt er um breytta 

sýn og breytt viðhorf til barna og náms þeirra út frá félagsmenningarkenningum. Greint 

er frá hugmyndum og aðferðum í leikskólastarfi, sem raktar eru til borgarinnar Reggio 

Emilia á Norður-Ítalíu og tengsl þeirra við hugmyndir Vygotsky, meðal annars um svæði 

mögulegs þroska og tjáningu barna. Fjallað er um uppeldisfræðilegar skráningar í 

leikskólastarfi í anda Reggio Emilia og mikilvægi hlutverks leikskólakennara og annars 

starfsfólks við framkvæmd þeirra og úrvinnslu. Því næst er greint frá gildi skráninga fyrir 

leikskólabörn auk áskorana og hindrana sem geta skert gildi þeirra. Að lokum er fjallað 

um ólíka sýn gagnvart hlutverki leikskólakennara, bæði frá sjónarhornum leikskólabarna, 

leikskólakennara og annars starfsfólks ásamt því að umfjöllunin er dregin saman.  

2.1 Félagsmenningarkenningar um nám barna  

Sýn á börn og barnæskuna (e. childhood) hafa þróast töluvert í gegnum árin. Viðhorf hafa 

breyst frá því að líta á barnæskuna sem undirbúning undir fullorðinsárin, að vernda þurfi 

börn frá hinum raunverulega heimi og að öll börn þroskist eins yfir í að líta á börn sem 

einstaklinga sem hafi margt fram að færa. Litið er svo á að þau séu hæfir og getumiklir 

einstaklingar sem læri í félagslegu samhengi og eigi að taka alvarlega og jafnframt bera 

virðingu fyrir (Dahlberg o.fl., 2007). Mayall (2003) telur að viðhorf til barna áður fyrr hafi 

hindrað börn frá því að læra á eigin forsendum í menntakerfinu. Telur hún í því samhengi 

að mikilvægt sé að gera sér grein fyrir að börn búi yfir mikilli þekkingu samhliða því að 

sýna hæfni, þrautseigju og færni til að takast á við marga hluti í eigin lífi. 

Þessi breytta sýn og breyttu viðhorf til barna eru gjarnan flokkaðar undir 

félagsmenningarkenningar (e. sociocultural ideas). Í félagsmenningarkenningum er talið 

að engin algild þekking, skilningur eða raunveruleiki sé til sem bíður þess að vera 

uppgötvaður heldur að þekkingin sé félagsleg smíð (e. social construction/social 

structure) (Prout og James, 2015; Qvortrup, 2009) og háð tíma, menningu og umhverfi 

hverju sinni. Með því er átt við að hið félagslega líf er sífellt í mótun í gegnum athafnir og 

sjónarmið þeirra einstaklinga sem eiga í hlut (Prout og James, 2015).  

Innan félagsmenningarkenninga byggja viðhorf jafnframt á því að félagsleg sambönd 

barna og menningar sé vert að rannsaka á sjálfstæðan hátt án mikilla afskipta og 

hlutdeildar fullorðinna. Litið er á börn sem virka þátttakendur í eigin lífi, lífi þeirra í 

kringum sig og samfélaganna sem þau lifa í (Prout og James, 2015). Með því er meðal 

annars átt við að ekki er horft á börn sem þjóðfélagsþegna framtíðarinnar heldur 
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félagslega gerendur (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008) og að börn séu einstaklingar með 

sitt eigið líf, þarfir og langanir (Corsaro, 2015). Þetta er þó ekki það eina sem hefur skapað 

áhuga á að rannsaka börn sem virka þátttakendur í eigin lífi. Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins hefur einnig átt hlut í því. Þar er sagt að „aðildarríki skulu 

tryggja barni sem myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum 

málum sem það varða, og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur 

og þroska“ (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). 

Ísland er aðildarríki að þessum samningi og ber því að tryggja börnum þessi réttindi í öllu 

skólastarfi á Íslandi.  

Þessi breytta sýn og viðhorf til barna og barnæsku auk lagalegra staðfestinga á ýmsum 

réttindum barna hafa unnið saman að því að breyta hugmyndum fullorðinna um nám 

leikskólabarna. Þetta hefur búið til vettvang til að nálgast sjónarmið barna með það að 

markmiði að skapa rými og tækifæri til að gera hverju barni og áhugamálum þess hátt 

undir höfði, þar á meðal menntun þess (James og Prout, 2015). Hafa þarf þó í huga að 

þótt byrjað sé í auknum mæli að líta á börn sem virka og hæfa þátttakendur í eigin lífi, 

sem hafi rétt á að tjá sín sjónarmið, þá eru börn minnihlutahópur og hlutverk 

leikskólakennara er því jafnframt að vernda þau í þeim tilgangi að stuðla að bættum hag 

og vellíðan þeirra (Mayall, 2003). Því er mikilvægt fyrir leikskólakennara og annað 

starfsfólk leikskóla að vera meðvitað um sýn sína og viðhorf til barna. 

2.1.1 Börn sem virkir þátttakendur í eigin lífi 

Ímynd hins sterka barns hefur skapað grundvöll fyrir því að nú á dögum er víða litið á 

börn sem virka þátttakendur í félagslegu samfélagi sem hafa rétt á að taka þátt í 

ákvörðunum sem snerta þau (Dahlberg o.fl., 2007) og að þau búi yfir þekkingu um það 

sem skiptir þau máli (Mayall, 2003). Talið er að börn séu sterkir einstaklingar með eigin 

áhugasvið, getu, færni og viðhorf sem vert er að hlusta á. Jafnframt er litið á nám sem 

félagslega athöfn sem byggir á samskiptum barns við önnur börn og fullorðna þar sem 

myndast sameiginleg þekking út frá styrkleikum og áhuga barnsins (Dahlberg o.fl., 2007). 

Að líta á barnið með þessum hætti veitir barninu tækifæri til að móta eigið líf ásamt 

því að fullorðnir öðlast verkfæri til að skilja barnæskuna (Dahlberg o.fl., 2007). Þessa sýn 

telur Mayall (2003) að sé grundvöllur fyrir því að hægt sé að skilja betur hvernig 

samfélagið virkar ásamt því að geta nýst sem fræðilegur grunnur með það fyrir augum 

að betrumbæta menntakerfið. Með því að hlusta á fjölbreytta tjáningu barna nálgumst 

við hvernig þau skilja og upplifa þá atburði og aðstæður sem þau eru hluti af (Mayall, 

2003). Auk þess telur Malaguzzi (í Dahlberg o.fl., 2007) að ef horft er á barnið sem sterkan 
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einstakling þá sér leikskólakennarinn og leitar eftir allt öðrum þáttum í fari barnsins 

heldur en ef litið er á það sem veikan einstakling. Hann bendir jafnframt á að börn verði 

virkir þátttakendur í námi sínu í gegnum ólíkar tjáningarleiðir, eða hundrað tungumál eins 

og hann kallar þær. 

Það er þó ekki nóg að skapa rými fyrir tjáningu barnanna heldur þarf einnig að hlusta 

á hana (Malaguzzi, 1998). Það felur í sér að fullorðnir noti öll skilningarvit sín til að hlusta 

á hið munnlega, sem börnin tjá, og lesa í tákn og hreyfingar þeirra því fyrst þannig er 

hægt að leggja upp með að viðhorf þeirra og langanir séu virt (Rinaldi, 2005, 2006). Þegar 

kemur að því að hlusta á fjölbreyttar tjáningarleiðir barna þá skiptir máli að nýta 

margvíslegar og góðar leiðir (Mayall, 2003) og til þess geta uppeldisfræðilegar skráningar 

komið að góðum notum.  

2.2 Hugmyndir og aðferðir raktar til Reggio Emilia  

Í kjölfar breyttra viðhorfa til barna og barnæsku ásamt nýjum áherslum í Aðalnámskrá 

leikskóla frá árinu 2011 hafa annars konar hugmyndir en fyrir fram ákveðnir staðlar til að 

meta nám barna byrjað að fá hljómgrunn. Meðal þeirra sem byggja starf sitt á sýn í anda 

félagsmenningarkenninga eru leikskólar í borginni Reggio Emilia á Norður-Ítalíu. Þar 

hefur leikskólastarf verið að þróast frá árinu 1945 þegar foreldrar tóku höndum saman 

og byggðu skóla fyrir ung börn. Malaguzzi, sem var kennari, ákvað að taka þátt í þessu 

verkefni og hefur síðan verið einn helsti talsmaður hugmynda og aðferða Reggio Emilia 

(Malaguzzi, 1998).  

Að sögn Malaguzzi hafa hugmyndir og aðferðir, sem leikskólastarf í Reggio Emilia 

byggir á, komið frá ólíkum einstaklingum sem hafa lesið sér til um ýmis fræði og 

hugmyndir, gert efnið að sínu og unnið eftir eigin sannfæringu við að skapa starf sem ýtir 

undir þátttöku og virkni barna (Malaguzzi, 1998). Starf í anda Reggio Emilia hlúir að 

alhliða þroska barna með því að lögð er áhersla á fjölbreyttar tjáningarleiðir þeirra. Þar 

eru ung börn hvött til að skoða umhverfi sitt og tjá sig með marbreytilegum hætti, svo 

sem í töluðu máli, með líkamstjáningu, teikningum, klippimyndum, byggingum, 

skuggaleik, hlutverkaleik, tónlist og lengi mætti áfram telja. Í Reggio Emilia er litið á 

menntun sem sameiginlega athöfn barna og fullorðinna og að menningu sé miðlað með 

því að börn og fullorðnir skoði sameiginlega fjölbreytileg viðfangsefni, velti þeim fyrir sér 

og ræði þau (Edwards, Gandini og Forman, 2012).  

Þegar starf í anda Reggio Emilia er rannsakað og ígrundað má segja að hugmyndir og 

aðferðir á bak við leikskólastarfið sé sprottið út frá fjórum þáttum. Hugmyndum í 

evrópskri og bandarískri framsækinni menntun, hugsmíðahyggju Piagets og félagslegri 
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hugsmíðahyggju Vygotskys, umbótum í stjórnmálum á Ítalíu eftir síðari heimsstyrjöldina 

og breyttum hugmyndum um nám barna í anda félagmenningarkenninga. Sterkir þættir 

þessara hugmynda blandast saman í leikskólastarfi Reggio Emilia og fléttast við sögu og 

menningu staðarins og leikskólakennaranna sjálfra (Edwards o.fl., 2012). 

Áhrif hugmynda Vygotskys má víða finna í hugmyndum og aðferðum Reggio Emilia og 

er vert að varpa betra ljósi á það. Að sögn Rinaldi (2006) er Vygotsky sá fræðimaður sem 

opnaði augu fagaðila í leikskólum fyrir sambandinu á milli hugsunar og tungumáls og því 

hvernig þessar athafnir eru tengdar táknum og tjáningu. Aðferðir Reggio Emilia, þar sem 

börn innan jafningjahópsins eru nýtt sem nokkurs konar verkfæri í ferlinu við að byggja 

upp sameiginlega þekkingu (Rinaldi, 2006), eiga jafnframt margt sameiginlegt með 

hugmyndum Vygotskys um svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal development) 

(Vygotsky, 1978). Þær hugmyndir byggja á því að innan svæðis mögulegs þroska geti barn 

verið á tveimur mismunandi þroskastigum. Munurinn er fólginn í bilinu á milli þess sem 

barn veit og getur framkvæmt sjálft án aðstoðar og þess sem það getur gert með hjálp 

reyndari aðila, fullorðinna eða jafningja (Vygotsky, 1978).  

Svæði mögulegs þroska leiðir í ljós þá þætti sem hafa enn ekki náð fullum þroska en 

eru í þroskaferli hjá barni. Þessar hugmyndir Vygotskys hafa veitt leikskólakennurum og 

sálfræðingum tæki til að skilja hvernig barn þroskast og tileinkar sér nýja þekkingu. Í 

hugmyndum Vygotskys og aðferðum Reggio Emilia má sjá að á báðum stöðum er litið á 

börn sem virka þátttakendur í eigin námi og að magn og gæði þátttöku þeirra sé háð því 

hversu mikinn stuðning að hálfu fullorðinna þau fá. Auk þess myndi börn í gegnum 

athafnir sínar og samskipti við aðra þekkingu og skilning á heiminum í kringum þau 

(Lansdown, 2005).  

Með þessar hugmyndir Vygotskys í huga er hægt að sjá bæði hvaða þekkingu og færni 

barn hefur og einnig hvaða þekking og færni er að þroskast og byggjast upp (Vygotsky, 

1978). Eins og gert er í leikskólastarfi í anda Reggio Emilia lagði Vygotsky töluvert upp úr 

því að allt nám og ný þekkingarmyndun barns færi fram í gegnum félagslegar athafnir 

(Lillemyr, 2009). Tungumálið taldi Vygotsky skipta miklu máli að því leyti að tengslin á 

milli þess og athafna (e. action) væri kraftmikill þáttur í þroska barna. Tungumálið virkaði 

sem hjálpartæki fyrir börn til að finna lausnir á erfiðum verkefnum, vinna bug á hvatvísri 

hegðun og hafa stjórn á eigin hegðun. Tákn og orð sagði hann fyrst og fremst vera leið 

fyrir börn til að eiga félagsleg samskipti við annað fólk (Vygotsky, 1978).  

Þó að Vygotsky hafi lagt mikla áherslu á táknræna þætti talaðs máls þá hafa 

hugmyndir í anda leikskólanna í Reggio Emilia tekið þessar hugmyndir um tjáningarmáta 

barna enn lengra og vísar til þess að börn hafi hundrað tungumál á valdi sínu (Rinaldi, 
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2006). Með því er átt við að börn noti ólíkar og fjölbreyttar leiðir til að lýsa, tjá og gera 

hugsun sína skiljanlega, svo sem í gegnum talað mál, látbragð, raddblæ, leik og sköpun 

(Vecchi, 2010). Út frá þessum hugmyndum um að börn hafi hundrað tungumál á valdi 

sínu hefur risið eitt af helstu gildum Reggio Emilia sem er gagnvirk hlustun (e. pedagogy 

of listening) (Rinaldi, 2012). Með því er átt við að áhersla skuli lögð á margbreytilegar 

leiðir til hlustunar, ekki eingöngu á ólíkan tjáningarmáta barna heldur einnig út frá 

mismunandi sjónarhornum (Kinney og Wharton, 2008). Hugmyndirnar, sem byggt er á í 

Reggio Emilia, geta því opnað huga fólks fyrir nýjum viðhorfum til barna og náms þeirra 

og þar með aukið möguleika á annars konar nálgun í námi leikskólabarna. Nýjum 

sjónarmiðum gagnvart hlutverki og aðferðum leikskólakennara, skipulagi og stjórnun 

leikskóla, hönnun og notkun á umhverfinu ásamt því hvernig námskrár eru uppsettar 

með það að markmiði að styðja við tilraunir, uppgötvanir og lausn vandamála (Edwards, 

Gandini og Forman, 2012). 

Í leikskólum Reggio Emilia eru skólanámskrár nefndar progettazione (e. contextual 

curriculum), sem eru námskrár sem mótast af aðstæðum hverju sinni. Námskrárnar eru 

taldar frábrugðnar námskrám annarra leikskóla að því leiti að þær eru stefnumótun um 

það hvernig athuganir, túlkanir og skráningar fara fram í daglegu starfi leikskólanna. Auk 

þess er í þeim lögð áhersla á að börn læri bæði einstaklingslega og í hópi, en þó er 

sérstaklega átt við að börn læri með öðrum, börnum og fullorðnum. Í stað formlegrar 

kennslu eftir fyrir fram ákveðinni námskrá, eins og er oft algengt í hinum vestræna heimi, 

þá er námskráin og leikskólastarfið mótað jafnóðum með því að leikskólakennarar 

framkvæma uppeldisfræðilegar skráningar (e. pedagogical documentation). Skráningum 

af þessum toga er ætlað að gera starf í leikskólum sýnilegt og opna það fyrir túlkun, 

umræðu og skilningi annarra. Í gegnum skráningar eru námsferli barna, leit þeirra að 

skilningi og val þeirra um hvaða leiðir þau fara til að byggja upp nýja þekkingu gerð sýnileg 

(Rinaldi, 2006). Skráningar verða þannig verkfæri til að nálgast námsferli barna í 

leikskólanum. Í gegnum fjölbreyttar skráningar á athöfnum barnanna, því sem þau segja 

og gera ásamt því hvernig tengslum leikskólakennarar ná við börnin og vinnu þeirra 

(Dahlberg o.fl., 2007) myndast þekking á því hvernig börn læra.  

2.2.1 Uppeldisfræðilegar skráningar  

Uppeldisfræðilegar skráningar eru einn af grundvallarþáttum í hugmyndum og aðferðum 

Reggio Emilia. Í leikskólastarfi er algengt að gerður sé greinarmunur á hugtökunum 

skráningar og uppeldisfræðilegar skráningar. Ástæðan er sú að gjarnan eru skráðir niður 

þættir sem snúa að umönnun barna, svo sem um hvernig barnið svaf og borðaði yfir 

daginn. Markmið uppeldisfræðilegra skráninga er skýrara og leggur fyrst og fremst 
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áherslu á lærdómsferli barns og að reyna að sjá og skilja það sem barn er fært um án þess 

að horfa á fyrir fram ákveðna ramma um væntingar og viðmið (Dahlberg o.fl., 1999). 

Jafnframt er áhersla lögð á að skráning verður ekki uppeldisfræðileg fyrr en hún er greind, 

ígrunduð og túlkuð af hálfu leikskólakennara og jafnvel barna og foreldra (Rinaldi, 2006). 

Í skrifum hér á eftir verður þó yfirleitt notast við hugtakið skráning til styttingar.  

Uppeldisfræðilegar skráningar eru ekki athuganir á börnum (e. child observation) og 

má segja að þær gangi lengra en athuganir í gegnum áherslu sína á ígrundun og túlkun. 

Ekki er heldur verið að meta fyrir fram ákveðna þætti í þroska barns sem skilgreina hvað 

sé eðlilegt hjá hverju barni á ákveðnum aldri eins og markmið athugana vill oft vera. 

Athygli skráninganna beinist að námsferli barnsins og að leikskólakennarar reyni að skilja 

hvað eigi sér stað í leikskólastarfinu og huga barnsins með því að horfa á það sem barn 

er fært um án fyrir fram ákveðinna væntinga um ákveðinn lærdóm (Dahlberg o.fl., 2007).  

Þegar skráningar af þessum toga eru framkvæmdar er námsferli barna fangað með 

fjölbreyttum hætti. Meðal aðferða eru myndbands- og hljóðupptökur, ljósmyndun og 

skriflegar skráningar frá vettvangsathugunum, af athöfnum og samtölum barna við hvert 

annað og fullorðna auk verka barna (Dahlberg o.fl., 2007; Rinaldi, 2006). Skráning af 

námsferli barna, hvað þau gerðu, tókust á við og lærðu verður svo til þegar athafnir þeirra 

hafa verið skoðaðar, túlkaðar og gerðar sýnilegar fyrir aðra. Ígrundun og túlkun á ferlinu, 

frá leikskólakennurum, börnum og foreldrum varpar þannig ljósi á námið og það sem 

börnin tókust á við. Börn eru sífellt í leit að nýrri merkingu og búa til nýja þekkingu í 

gegnum athafnir sínar. Markmið skráninga er að bera kennsl á og gera það ferli sýnilegt 

(Rinaldi, 2006).  

Í gegnum leit sína að þekkingu er talað um í hugmyndum Reggio Emilia að börn setji 

fram tilgátur (e. children‘s hypotheses/ theories) sem mynda frásögn með það að 

markmiði að gefa þeim athöfnum, sem hafa átt sér stað, merkingu og tilgang (Hedges, 

2014; Rinaldi, 2006). Í þeim tilgangi að varpa ljósi á hvernig börn hugsa og túlka 

raunveruleika sinn og samband sitt við aðra þá veitir leikskólakennarinn því sérstaka 

athygli þegar börn sýna til dæmis viðfangsefni áhuga, skynja umhverfi sitt, spyrja 

spurninga og setja fram nýjar tilgátur. Tilgátur verða til þegar börnin leita svara við 

spurningum sínum um hvers vegna hlutir eigi sér stað (Rinaldi, 2012). Dæmi um hvernig 

leikskólakennarar geta stutt við tilgátur barna má til dæmis sjá í starfi leikskóla í Reggio 

Emilia þar sem börn veltu fyrir sér áhrifum rigningar á borgina sína og fólkið sem í henni 

bjó. Meðan börnin biðu eftir fyrstu rigningunni til að leita svara við spurningum á borð 

við hvernig hljóð heyrðist þegar hún felli til jarðar og hvaðan rigningin kæmi hvöttu 

leikskólakennararnir börnin til að teikna tilgátur sínar. Tilgáta eins barnsins var að 
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rigningin kæmi úr stórri vél sem væri innan í skýjunum. Rigningin færi í gegnum skýin og 

þegar skýin væru orðin full myndi rigningin detta niður. Þessa fyrstu tilgátu barns um 

hringrás vatns nýttu leikskólakennararnir síðan til að ræða, gera tilraunir með og dýpka 

skilning barnanna á hringrás vatns í heiminum (Forman, Langley, Oh og Wrisley, 1998).  

Í skráningum námssagna frá Nýja-Sjálandi er notast við hugtakið starfstilgátur (e. 

working theories) barna til að lýsa þessu sama ferli (Carr, 2001; Kristín Karlsdóttir og Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2015). Þar segir að börn myndi starfstilgátur með því að fylgjast 

með, hlusta, framkvæma, taka þátt, ræða og gera tilraunir með ólík viðfangsefni. Eftir því 

sem börn afla sér meiri reynslu, þekkingar og færni, þróast tilgátur þeirra og byrja að 

gagnast þeim til að skilja heiminn í kringum sig. Þetta gefur barninu vald yfir því sem 

gerist, eykur færni þess við að leysa vandamál og tileinka sér nýja þekkingu (Ministry of 

Education, 1993). Í daglegum athöfnum setja börn saman tilgátur sínar. Þær felast í 

samskiptum sem geta verið munnleg en eru gjarnan líka táknuð með tjáningu án orða í 

gegnum athafnir, hegðun og líkamstjáningu barna (Hedges og Cooper, 2017).  

Í stuttu máli má því segja að tilgátur feli í sér að börn búa til tengingar á milli eldri og 

nýrrar reynslu með það að markmiði að reyna að styrkja skilning sinn á heiminum. Til að 

tilgátur þeirra festist í sessi er mikilvægt að börnin deili þeim með öðrum, prófi og geri 

tilraunir með hugmyndir sínar (Hedges, 2014; Rinaldi, 2012). Þetta er ferli sem börn hefja 

strax við fæðingu og öðlast í gegnum það meðal annars sjálfsmynd og sjálfsöryggi 

(Rinaldi, 2006). Að eignast vini og viðhalda vináttu er til að mynda eitt sem börn þróa 

sjálfsmynd og sjálfsöryggi í gegnum. Hedges og Cooper (2017) gerðu nýlega rannsókn þar 

sem þær rannsökuðu hvernig börn nýta starfstilgátur til að stofna og viðhalda 

vináttusamböndum. Í einu tilviki sást hvernig tvær þriggja ára stúlkur nýttu tilgátur sínar 

um vináttu til að tjá sig. Í gegnum tjáningu sína komust þær að því að maður getur treyst 

á vin til að hvetja og styðja sig, til að rökræða og þræta um hugmyndir án þess að hann 

fari í uppnám og að það sé mikilvægt að finna sameiginlegan skilning. Af þessu má sjá að 

mikilvægt er að geta borið kennsl á tilgátur barna en til að það sé hægt þurfa 

leikskólakennarar að hlusta á það sem börn segja með margs konar hætti. Auk þessa 

þurfa leikskólakennarar að ígrunda, túlka og greina tjáningu barnanna eftir á og er það 

því eitt helsta hlutverk leikskólakennara þegar þeir framkvæma skráningar (Rinaldi, 

2006). 

Í hugmyndum Reggio Emilia eru börn talin hafa hundrað tungumál til tjáningar sem 

byggir á því að þau noti ólíkar og fjölbreyttar leiðir til að lýsa, tjá og gera hugsun sína 

skiljanlega (Vecchi, 2010). Skráningar eru verkfæri til að gera þessi hundrað tungumál 

sýnileg og skoða hvað býr að baki þeirri tjáningu sem börn nota. Til að geta fangað öll 
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þessi tungumál eru fjölbreyttar aðferðir til skráninga, eins og lýst er hér að framan, 

nauðsynlegar. Með þeim verður leikskólastarfið áþreifanlegt og sýnilegt (Dahlberg o.fl., 

2007). 

Í skráningum er því lagt upp með að fullorðnir hlusti á það sem barn tjáir í stað þess 

að vera sá sem talar. Því er fylgst með barni í samskiptum við önnur börn, 

leikskólakennara, foreldra og sinn eigin reynsluheim (Rinaldi, 1998). Gagnvirk hlustun 

gegnir þar af leiðandi mikilvægu hlutverki í skráningum en með því er átt við að 

leikskólakennari hlusti með fleiri skilningarvitum en aðeins eyrunum. Hann hlusti 

jafnframt út frá því sem hann sér, finnur í gegnum snertingu, út frá lykt og bragði ásamt 

því að taka mið af umhverfinu sem skráningin á sér stað í (Rinaldi, 2006). Með gagnvirkri 

hlustun er leikskólakennari opinn og næmur fyrir því að hlusta á hundrað tungumál barna 

til tjáningar, meðal annars með því að lesa í tákn og hreyfingar sem þau nota (Rinaldi, 

2005). Slík hlustun skapar vettvang fyrir börn til að vera sýnileg í gegnum það sem þau 

tjá (Rinaldi, 2006) en felur jafnframt í sér að leikskólakennari þarf að vera meðvitaður um 

hvernig hann hlustar og gæta þess að horfa á athafnir og tjáningu barna með opnum 

huga (Rinaldi, 2005).  

Hafa ber þó í huga að skráningar sem þessar eru huglægar, það er að segja þær fela í 

sér túlkun þeirra sem taka þátt í ígrundun sem byggir á því að ljá fjölbreyttri tjáningu 

barna merkingu (Rinaldi, 2005). Þess vegna skiptir máli að skoða skráningar frá mörgum 

sjónarhornum, það er að segja bæði í einrúmi, með öðrum leikskólakennurum, 

börnunum sjálfum og foreldrum þeirra. Með því er barnið og það sem barnið gerir og 

segir síður hlutgert og sett inn í fyrir fram ákveðna flokka (Dahlberg o.fl., 2007; Rinaldi, 

2012).  

Skráningarnar veita jafnframt rými til að greina þegar börn skapa athöfnum sínum 

merkingu og leggja eigin skilning í það sem þau fást við sem síðan gefur færi á að meta 

nám með annars konar hætti en stöðluðum mælikvörðum. Með því móti er börnum og 

leikskólakennurum gert kleift að taka ábyrgð á þekkingarmyndun og ákveða fyrir sig sjálf 

hvað eigi sér stað meðan á því stendur. Skráningarnar ýta jafnframt undir lýðræðislega 

starfshætti í leikskólum með því að bjóða upp á samræður barna og leikskólakennara um 

það starf sem á sér stað (Dahlberg o.fl., 2007). Rinaldi (2006) telur að skráningar í anda 

Reggio Emilia sé einnig ein leið til að ná því markmiði að gera skóla að stað þar sem börn 

hafa virkt hlutverk í leit sinni að þekkingu. 

Markmið skráninga er þó ekki aðeins að leitast við að hlusta á börnin og gera athafnir, 

hugmyndir og tilraunir þeirra sýnilegar heldur einnig að hvetja leikskólakennara til að líta 

inn á við og skoða eigin aðferðir þegar stutt er við nám barna (Dahlberg o.fl., 2007). Með 
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því er átt við að leikskólakennarar skoði ítarlega eigin vinnubrögð meðal annars með tilliti 

til þess hvernig kennsluaðferðir þeir nota, hvernig samskiptin eru við börnin, hvort þeir 

skapi námsumhverfi og ýti undir lærdómssamfélag (Buldu, 2010). Því meira sem 

leikskólakennari ígrundar þær skráningar, sem hann framkvæmir, og hvernig börnunum 

tekst að tileinka sér nýja þekkingu öðlast hann betri færni í að „lesa“ þekkingu, getu, 

færni og tilfinningar barna í barnahópnum. Þannig býr hann yfir meiri þekkingu á 

barnahópnum og getur stutt betur við svæði mögulegs þroska þeirra. Með þessa 

vitneskju ætti hann til að mynda að geta metið betur hvenær barn þarf rými til eigin 

tilrauna og hvenær það vantar stuðning til að ná lengra í athöfnum sínum. Því meira sem 

leikskólakennarinn ígrundar eigin störf því betra. Með því eflir hann eigin fagmennsku og 

er betur í stakk búinn til að meta gæði kennslu sinnar og skapa námsumhverfi og nám 

sem ýtir undir hvöt barnanna til að gera tilraunir og afla sér nýrrar þekkingar (Helm, 

Beneke og Steinheimer, 2007). 

2.2.2 Hlutverk leikskólakennara við framkvæmd skráninga 

Hlutverk leikskólakennara við skráningarferlið eru margbreytileg og sumir myndu jafnvel 

segja flókin. Hvernig leikskólakennarar standa að hlutverki sínu hefur áhrif á gildi 

skráninganna fyrir börnin og þá sjálfa. Skráningar geta í raun aldrei átt sér stað án virkrar 

þátttöku leikskólakennara vegna þess að því sem skráningunum er ætlað að fanga er 

félagsleg smíð og byggir á samskiptum barnsins við aðra jafningja eða leikskólakennara 

sinn. Í gegnum skráningarnar fangar leikskólakennarinn hugsun, tjáningu og aðferðir 

þeirra sem eiga í hlut, þar á meðal sínar eigin (Dahlberg o.fl., 2007). Leikskólakennarinn 

tekur þannig þátt í sköpun þekkingar (e. co-creator) frekar en að vera einhvers konar 

miðlari hennar (Edwards, 2012; Rinaldi, 2006).  

Þegar skráningar eru framkvæmdar er gott fyrir leikskólakennara að hafa í huga 

hvernig hann hjálpar börnum að skapa merkingu í því sem þau upplifa og framkvæma 

(Rinaldi, 2006). Þetta felur meðal annars í sér að hlusta á börnin og bregðast með 

viðeigandi hætti við því sem þau tjá. Hann þarf að aðstoða þau við að gera athafnir sínar 

sýnilegar og ýta undir þátttöku þeirra. Hann þarf einnig að stuðla að námsumhverfi sem 

hvetur börnin til að taka ákvarðanir, skipuleggja og meta nám sitt með aðstoð 

leikskólakennara síns og vera þannig virkir þátttakendur í eigin lífi (Edwards, 2012; Kinney 

og Wharton, 2008). Eins og kom fram hér að ofan ýtir starf í anda hugmynda Reggio 

Emilia undir þátttöku og virkni barna (Malaguzzi, 1998). Hvernig þátttaka barna í 

ákvarðanatöku í leikskólastarfi birtist, þar sem starfað er eftir hugmyndum Reggio Emilia, 

hefur meðal annars verið rannsakað af Guðrúnu Öldu Harðardóttur og Baldri 

Kristjánssyni (2013). Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýna að börn í þeim leikskóla virtust 
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virkari í ákvörðunartöku en börn í öðrum leikskólum sem höfðu verið rannsakaðir, bæði 

innlendum og erlendum. Þátttaka barnanna einkenndist að mestu af frumkvæði og stjórn 

þeirra og leikskólakennararnir áttu frumkvæði að athöfn eða verkefni sem þeir og börnin 

tóku sameiginlega ákvörðun um. Einnig sáust aðstæður þar sem börnin unnu að 

viðfangsefnum sem leikskólakennarar áttu hugmyndina að en skoðanir barnanna voru 

teknar til greina. Með því að stuðla að aukinni þátttöku barna í ákvarðanatöku í 

leikskólastarfi var þannig ýtt undir lýðræði og að börn tækju þátt í að mynda 

lærdómssamfélag leikskólans. 

Til að stuðla að þátttöku og virkni barna í eigin námi er mikilvægt að leikskólakennari 

líti á börn sem einstaklinga sem búi yfir færni til að setja fram eigin tilgátur, spurningar 

og túlkanir þegar þau tileinka sér nýja þekkingu. Í því samhengi má ætla að eitt 

veigamesta hlutverk leikskólakennara felist í því að hlusta á fjölbreyttan tjáningarmáta 

barna, sem vísað er til sem hundrað tungumála, og gera námið, sem á sér stað, sýnilegt í 

gegnum túlkun á athöfnum og tjáningu barnanna. Í gegnum þess konar gagnvirka hlustun 

öðlast hugsun barnanna gildi (Rinaldi, 2006). 

Leikskólakennarinn þarf auk þess að vera meðvitaður um að hann velur hvað er skráð 

og hvað er ekki skráð. Lýsingarnar, sem hann skráir, og sá skilningur, sem hann beitir til 

að túlka og skilja athafnir barna í aðstæðunum, gerir hann þannig að virkum þátttakanda 

í skráningunni og mótun myndar af barninu sem skráningin fjallar um (Dahlberg o.fl., 

2007). Skráning getur þar af leiðandi aldrei orðið hlutlaus því að skráningin byggist á 

túlkun og ígrundun þeirra sem að henni koma, leikskólakennara, barna og jafnvel 

foreldra. Það ætti þó ekki að líta á þetta sem neikvæðan hlut heldur frekar með 

jákvæðum huga sem nokkuð sem þarf að skilja og bera virðingu fyrir í skráningarferlinu 

(Dahlberg o.fl., 2007). 

  Skipulagning námsumhverfis, sem dregur fram styrkleika, færni, hæfni og getu 

barna, er jafnframt eitt af hlutverkum leikskólakennara (Kinney og Wharton, 2008). Í 

hugmyndum og aðferðum Reggio Emilia er litið á námsumhverfið sem þriðja kennarann. 

Með því er átt við að námsumhverfið sé í raun námskráin og það er undir 

námsumhverfinu komið hvort börn fljúgi um sem ofurhetjur, hermi eftir geimverum eða 

búi til farartæki úr legókubbum. Allt veltur það á því hvers konar örvun og hvatningu 

námsumhverfið veitir (Levin-Benham, 2008). Gjarnan er leitast við að skapa 

námsumhverfi sem sé sveigjanlegt, aðlaðandi, hvetjandi og ögrandi. Námsumhverfið er 

talið mikilvægt meðal annars vegna þess að skipulagning þess býður upp á ótal 

möguleika. Til að mynda er hægt að skapa umhverfi sem ýtir undir jákvæð samskipti milli 
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einstaklinga á ólíkum aldri og að börn taki ákvarðanir og séu virk ásamt því að skapa 

möguleika til að stuðla að alhliða þroska barna (Kinney og Warton, 2008). 

Með þetta í huga er áhugavert að líta á niðurstöður rannsóknar Emilson og 

Samuelsson (2014) þar sem markmiðið var að skoða það sem einkenndi samskipti 

leikskólakennara og barns í ólíkum aðstæðum í leikskólastarfi og kanna hver áhersla 

skráningarinnar var, það er að segja hverju leikskólakennarinn beindi athyglinni að við 

framkvæmd hennar. Niðurstöðurnar sýna tvenns konar þemu, annars vegar skráningar 

þar sem voru lítil eða engin samskipti milli leikskólakennara og barns (e. documentation 

– no communication) og hins vegar skráningar sem innihéldu lífleg samskipti en 

samskiptum var samt sem áður stýrt að miklu leyti af leikskólakennaranum (e. 

documentation – directed communication). Eitt einkenni skráninganna var þögnin, það 

er leikskólakennari var þögull áhorfandi gagnvart því sem börnin tókust á við. Hann var 

til staðar fyrir þau en veitti þeim takmarkaðan stuðning eða örvun að fyrra bragði. Í 

öðrum skráningum áttu sér stað lífleg samskipti milli barns og leikskólakennara en 

markmiðin voru samt sem áður ákveðin af leikskólakennaranum og óumsemjanleg. 

Samskipti leikskólakennarans við barnið virtust því annað hvort vera of hlutlaus eða of 

stýrandi þegar hann skráði athafnir þess. Það sem barnið framkvæmdi og lærði varð því 

einhvers konar hlutur (e. object) sem þurfti að ná að klára frekar en viðfangsefni (e. 

subject) skráningarinnar. Þrátt fyrir það beindust allar skráningarnar að því að skrá 

aðallega afrek barnanna frekar en það sem mætti betur fara. 

Það samskiptamynstur, sem birtist hér milli barna og leikskólakennara, vekur upp 

spurningar um hvort allir leikskólakennarar, sem vinna eftir hugmyndum og aðferðum í 

anda Reggio Emilia, séu nægilega meðvitaðir um hlutverk sitt. Hlutverk sem á að vera að 

stuðla að gagnkvæmum samskiptum við börn, að hlustað sé á margbreytilega tjáningu 

þeirra og skapa námsumhverfi sem er ögrandi og ýtir undir þörf barna til að prófa sig 

áfram. Í þessu tilliti benda Emilson og Samuelsson (2014) á mikilvægi þess að samskipti í 

tengslum við hverja skráningu milli barna og leikskólakennara séu styðjandi án þess að 

vera of stýrandi og leitast sé við að eiga jákvæð og gagnkvæm samskipti við börnin. Slík 

samskipti geta verið nauðsynleg til að skilja og túlka heim barna. Rinaldi (2006) telur 

jafnframt að hlutverk leikskólakennara við framkvæmd skráninga sé að miklu leyti fólgið 

í að skapa aðstæður þar sem börnum líður vel og eru örugg, finna að tilgátur þeirra og 

forvitni fær hljómgrunn og upplifa hvatningu og virðingu gagnvart athöfnum sínum af 

hálfu leikskólakennarans.  

Samskipti og samvinna leikskólakennara og barna þegar framkvæmdar eru skráningar 

fela því í sér ákveðna siðferðislega þætti. Þeir þættir fela meðal annars í sér að 
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leikskólakennari beri virðingu (e. respect) fyrir börnunum, getu og færni þeirra. Hann álíti 

mikilvægt að leita eftir sjónarmiðum og hlusta á margbreytilega tjáningu allra barna, sem 

og alls starfsfólks leikskólans, svo þau verði sýnileg í leikskólasamfélaginu og fái tækifæri 

til að hafa áhrif. Leikskólakennarinn þarf jafnframt að hafa í huga að hann er að öllu jöfnu 

í sterkari valdastöðu en börnin sem krefst þess að hann sé meðvitaður um hvernig hann 

beitir því valdi (Rinaldi, 2006). Jafnframt er mikilvægt að leikskólakennari geri sér grein 

fyrir, eins og hefur verið nefnt hér að ofan, að skráningarnar sem hann framkvæmdir eru 

huglægar og fela því aðeins í sér hans túlkun á því sem á sér stað (Rinaldi, 2005, 2006). 

Það hvernig leikskólakennari lítur á börn, ígrundar og túlkar athafnir þeirra er þar af 

leiðandi þáttur sem getur haft áhrif á úrvinnslu skráninga.  

2.2.3 Úrvinnsla skráninga 

Við skráningar í leikskólastarfi er ekki aðeins nóg að skrifa niður meðan fylgst er með 

börnum. Skráningar verða ekki uppeldisfræðilegar skráningar sem veita upplýsingar um 

áhugasvið, styrkleika, færni og getu barna fyrr en athafnir þeirra hafa verið greindar, 

ígrundaðar og túlkaðar. Úrvinnsla skráninga er því mikilvæg og snýr meðal annars að því 

hvernig skráningar eru framkvæmdar, hvað og hvernig er skráð ásamt því hvernig 

leikskólakennari og aðrir starfsmenn gera athafnir og hugmyndir barna sýnilegar (Rinaldi, 

2012). 

Í gegnum úrvinnslu skráninga gefur leikskólakennarinn athöfnum barna gildi. Það 

birtist í því að með skráningum fá börnin ekki einungis tækifæri til að sjá ferli athafna 

sinna heldur jafnframt hvað leikskólakennarinn lítur á sem þýðingarmikið fyrir 

lærdómsferli þeirra. Skráningar af athöfnum barna sýna þeim einnig að 

leikskólakennarinn meti það sem þau gera og að það hafi merkingu. Í gegnum þetta er 

börnum sýnt í verki að það sem þau segja og gera sé mikilvægt, að hlustað sé á þau, þau 

hafi gildi og séu metin að verðleikum. Með því geta börn öðlast aukið sjálfstraust og 

sjálfsöryggi (Rinaldi, 2012).  

Úrvinnsla og framsetning skráninga getur verið með ólíkum hætti. Nýleg rannsókn 

Knauf (2017) þar sem skoðuð var framsetning skráninga í leikskólastarfi og þátttaka 

barna við gerð þeirra sýndi að þrjár gerðir voru að mestu ríkjandi. Þær voru ferilmöppur, 

veggspjöld og kynningar á verkum barnanna. Ferilmöppur voru einstaklingsmiðað form 

fyrir skráningar þar sem skráningunum var að miklu leyti beint að barninu sem átti 

möppuna. Hver ferilmappa var merkt með nafni barnsins og kápu hennar skrýddi jafnvel 

ljósmynd af barninu eða teikningu þess. Hún var jafnframt yfirleitt aðgengileg í hæð 

barnanna. Flestar skráningar í ferilmöppunni voru svo geymdar í plastvösum til að koma 
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í veg fyrir hnjask. Skráningar í ferilmöppunni voru meðal annars af teikningum og verkum 

barnanna ásamt ljósmyndum af athöfnum þeirra.  

Aðkoma barna að skráningum í ferilmöppunni var fyrst og fremst sú að börnin höfðu 

teiknað eða framkvæmt það sem skráningarnar sýndu. Töluverður munur var á því hvort 

börnin fengu að velja hvað færi í skráningarnar eða hvort óskað væri eftir þeirra 

athugasemdum um verk sín. Þátttaka barnanna virtist velta á aldri þeirra. Því eldri sem 

börnin voru og gátu auðveldar tjáð sig í töluðu máli því meiri varð þátttaka þeirra við gerð 

skráninga í ferilmöppuna. Úrvinnsla og framsetning skráninganna var þó að mestu leyti á 

ábyrgð leikskólakennara en ekki barnanna (Knauf, 2017).  

 Skráningar í formi veggspjalda voru margs konar, allt frá því að sýna einungis 

ljósmyndir yfir í samsetningu af texta, teikningum, ljósmyndum og textaskýringum frá 

börnum og leikskólakennurum. Gjarnan voru ljósmyndir, teikningar og texti límd á 

pappírsspjald. Innihald skráninganna beindist þó ekki að áhugasviði hvers barns heldur 

frekar að því hvað barnahópurinn hefði gert. Skráningarnar voru því í raun meira lýsingar 

á leikskólastarfinu heldur en námi barnanna og var þeim ætlað að höfða meira til 

foreldra. Framsetning á verkum og athöfnum barnanna miðaði aðallega að því að sýna 

afurð verkefnis í stað þess að sýna ferli vinnunnar og hvernig hugmyndir barnanna lifnuðu 

við (Knauf, 2017).  

Af þessu má sjá að úrvinnsla skráninga getur verið margslungin og viðhorf 

leikskólakennara til gildis skráninga og þátttöku barna við gerð þeirra hefur áhrif á hvað 

þær sýna. Í hugmyndum Reggio Emilia er litið á skráningar sem verkfæri fyrir 

leikskólakennara til að sýna börnum að verið sé að hlusta á fjölbreytta tjáningu þeirra. 

Með skráningunum sjá börnin til að mynda að teikningar þeirra eru ekki aðeins leið til að 

drepa tímann heldur sé tjáning að þeirra hálfu sem sýni hugsun, tilfinningar og þekkingu 

sem sé mikilvæg. Ljósmyndir veita börnum jafnframt tækifæri til að þekkja sjálf sig í 

athöfnum sínum og átta sig á samhengi þess sem á sér stað hverju sinni, bæði hvað þau 

gerðu og upplifðu. Það er til dæmis ekki óalgengt að börn upplifi miklar tilfinningar og 

taki þátt af ástríðu og stolti þegar þau sjá ljósmyndir af lærdómsferli sínu í 

leikskólastarfinu (Rinaldi, 2012).  

Framsetning skráninga er því ekki það eina sem leikskólakennarar þurfa að hafa í huga 

við framkvæmd uppeldisfræðilegra skráninga. Þeir þurfa jafnframt að huga að útliti 

þeirra og uppsetningu, svo sem hvaða ljósmyndir þeir velja, umfangi texta, sem þeir 

skrifa, og að innihaldi textans. Þessir þættir skipta máli því þeir geta haft töluverð áhrif 

þegar kemur að því að fanga áhuga barna til að skoða aftur athafnir sínar auk þess sem 

þeir skapa börnunum tækifæri til að ræða innihald hennar. Samkvæmt rannsókn Carr 
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(2011) á því hvers konar skráning ýtir undir frásögn og tjáningu barna kom fram að eðli 

skráninga, texti þeirra og framsetning skipti máli. Ljósmyndir virkuðu til að mynda 

hvetjandi, sérstaklega vegna þess að börnin gátu sjálf lesið meira í ljósmyndir en texta.  

Af þessu má sjá að hlutverk leikskólakennara við úrvinnslu og framsetningu skráninga 

er mikilvægt. Nauðsynlegt er fyrir þá að velta fyrir sér hvers konar úrvinnsla komi 

lærdómsferli barna, athöfnum og hugmyndum þeirra nægilega vel til skila með það að 

markmiði að börnin geti skoðað, rifjað upp og fundið að skoðanir þeirra og viðhorf skipti 

máli. Til að skráningar þjóni þeim tilgangi, sem þeim er ætlað, er jafnframt mikilvægt að 

viðhorf leikskólakennara og annars starfsfólks til skráninga sé að þær séu verkfæri til að 

skilja börnin betur en ekki sýningarsalur fyrir starf leikskólans (Knauf, 2017). 

2.2.4 Gildi skráninga fyrir börn  

Uppeldisfræðilegar skráningar geta haft töluvert gildi fyrir börn ef staðið er vel að þeim 

og námsumhverfið býður upp á vettvang fyrir börnin til að skapa merkingu og tileinka sér 

nýja þekkingu (Rinaldi, 2006). Eins og áður hefur komið fram leggja skráningar upp með 

að gera námsferli barna sýnilegt og með því veita börnum tækifæri til að rifja upp það 

sem þau hafa tekist á við. Einnig geta skráningar hjálpað þeim að átta sig á hvernig þau 

læra og tileinka sér nýja þekkingu (Dahlberg o.fl., 2007; Rinaldi, 2006).  

Skráningarnar skapa einnig vettvang fyrir börn til að sjá hvernig þau tjá getu sína, 

færni og forvitni og upplifa hvernig þau rannsaka að eigin frumkvæði með jafningjum eða 

fullorðnum. Þau fá jafnframt að sjá sjálf sig sem virka þátttakendur í athöfnum sem snerta 

líf þeirra og geta í gegnum það fundið aukið sjálfsöryggi og byggt upp sterka sjálfsmynd 

(Rinaldi, 2006). Að börn öðlist sjálfstraust til að nálgast nám sitt af öryggi er líklegt til að 

gagnast þeim síðar meir, meðal annars þegar þau fara að takast á við athafnir og nám 

sem hluti af hópi (Kinney og Warton, 2008). Skráningarnar sýna jafnframt börnunum 

hvernig þau vinna að því að koma hugmyndum sínum og tilgátum á framfæri og eiga 

samskipti við aðra. Með því fá þau tækifæri til að upplifa að þau sjálf, athafnir þeirra, 

viðhorf og skoðanir skipti máli og borin sé virðing fyrir þeim (Rinaldi, 2006). Jafnframt 

læra þau að bera virðingu fyrir og hlusta á aðra (Kinney og Warton, 2008). 

Við framkvæmd skráninga er litið á börn sem rannsakendur í eigin lífi en með því er 

átt við að börnin séu virkir þátttakendur í ákvörðunum sem tengjast námi þeirra, til 

dæmis með því að velja athafnir sem höfða til þeirra og að ræða um nám sitt við 

leikskólakennara sína. Í gegnum slíka þátttöku fá börn tækifæri til sýna hvar áhugasvið 

þeirra liggur ásamt því að þau læra að taka ábyrgð á námi sínu. Með því er auðveldara að 
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skapa námsumhverfi sem styður við áhuga barnanna (Kinney og Warton, 2008) og á sama 

tíma mæta kröfum Aðalnámskrár leikskóla frá árinu 2011.  

Það gildi sem skráningar geta haft fyrir börn kom vel í ljós þegar leikskólakennarar frá 

Skotlandi lýstu upplifun sinni af áhrifum skráninga á framkomu, sjálfsmynd og sjálfsöryggi 

barna. Þessum leikskólakennurum fannst skráningarferlið og sýnileiki skráninga gera það 

að verkum að börnin urðu opnari og tilbúnari til að deila hugmyndum sínum og þekkingu, 

bæði einstaklingslega og í hópum. Skráningarnar hafi skapað fleiri tækifæri fyrir börnin 

til að horfa til baka og skoða þátttöku sína, athafnir og afrek við fjölbreyttar athafnir og 

ýtt undir aukna vitund meðal barnanna um að skoðanir þeirra og viðhorf skiptu máli. 

Leikskólakennararnir töldu einnig að færni barnanna til að hlusta og einbeita sér til lengri 

tíma, að sögulestri, samtölum, leik og öðrum athöfnum, hefði aukist. Að þeirra mati 

hefðu börnin öðlast aukna færni í að spyrja spurninga og að halda uppi samræðum við 

jafningja og fullorðna. Skráningarnar gerðu jafnframt hæfileika þeirra, getu og færni 

sýnilegri og sum barnanna hefðu byrjað að átta sig á að þau hefðu ákveðna sérstöðu sem 

þau nýttu til að ræða við jafningja og leikskólakennara. Það gerði börnunum síðan kleift 

að taka sér meira leiðtogahlutverk í ýmsum aðstæðum. Til viðbótar hefðu börnin sýnt 

aukna færni í að lesa í tilfinningar jafningja sinna sem sýndi að börnin hlustuðu með öllum 

skilningarvitum sínum (Kinney og Wharton, 2008). 

Af þessu má sjá að skráningar af athöfnum barna við alls kyns aðstæður geta haft 

gríðarlegt gildi fyrir börn. Með því að gera nám barna sýnilegt í gegnum fjölbreyttar 

skráningaraðferðir verða börnin sjálf, skoðanir þeirra og skilningur enn sýnilegri í 

leikskólastarfinu (Kinney og Wharton, 2008). 

2.2.5 Áskoranir og hindranir sem geta skert gildi skráninga  

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

hvar áhugasvið þess liggur, hver viðhorf þess eru og hvaða geta og færni býr að baki. Hafa 

ber þó í huga að ýmis atriði geta skert gildi skráninga. Við framkvæmd og úrvinnslu þeirra 

þarf að vera á varðbergi fyrir því hvernig athafnir barna eru túlkaðar. Þetta er nauðsynlegt 

svo að skráningar þróist ekki út í að spá fyrir um og stjórna börnum í gegnum 

samræmingu, staðla og eftirlit því þannig glatast einstaklingseinkenni og sérkenni hvers 

barns (Dahlberg, 2012). Auk þess þarf að huga að því að börn tjá sig með fjölbreyttum og 

ólíkum leiðum. Þó að flest börn byrji ekki að tala fyrr en á öðru ári hafa þau samt sem 

áður rétt á að tjá viðhorf og skoðanir sínar og þannig hafa áhrif á líf sitt í leikskólanum. 

Þessi tjáning getur meðal annars verið í formi hreyfinga, svipbrigða og raddtóna (Hrönn 

Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2014). Jafnframt hefur komið fram að 
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leikskólakennarar upplifa stundum að börn eigi það til að breyta hegðun sinni þegar þau 

sjá að verið er að skrá athafnir þeirra (Buldu, 2010).  

  Skráningar krefjast þess að þær séu ígrundaðar og túlkaðar og bendir Rinaldi 

(2006) því á að athyglin beinist ekki eingöngu að barninu heldur ekki síður að 

starfsháttum þess sem skráir og telur hún að skráningin segi í raun mikið um þekkingu, 

viðhorf og hugmyndir skráningaraðilans. Skráningar geta því jafnframt verið verkfæri til 

sjálfsskoðunar af hálfu leikskólakennarans og veitt barninu tækifæri til að skilja sjónarmið 

hans. Skráningarferlið getur haft í för með sér jákvæða þætti fyrir bæði barn og 

leikskólakennara en hindranir, eins og að leikskólakennarar upplifi að erfitt sé að finna 

tíma til að skrá og vinna úr skráningunum, hafa komið fram (Buldu, 2010). Það er því 

þáttur sem getur skert gildi skráninga töluvert því að án ígrundunar, túlkunar og 

framsetningar skráninga út frá á því sem barnið tekst á við hverju sinni þá er skráningin í 

raun aðeins falleg saga. 

Fyfe (2012) greinir jafnframt frá því að leikskólakennarar upplifi að ein helsta hindrun 

í tengslum við skráningarferlið sé að finna og skipuleggja tíma fyrir ígrundun og úrvinnslu. 

Þegar sá tími sé fyrir hendi telur hún að hann sé gjarnan nýttur með óskilvirkum hætti. 

Fyfe telur því mikilvægt að skipuleggja þann tíma sem gefst vel. Meðal annars með því 

að halda skráningafundi þar sem er ákveðið hvaða skráningar eigi að skoða og ræða. Á 

slíkum fundum sé farið ítarlega yfir það nám, sem skráningarnar sýna, og fjallað um 

hugmyndir, áhuga, tilfinningar, skoðanir og tilgátur barnanna. Hún bendir á að 

leikskólakennarar eigi það til að vilja fara of hratt í gegnum þetta ferli en telur að þá fyrst, 

þegar búið er að ræða ítarlega hvað liggur að baki athöfnum barna, sjáist hvernig má 

hjálpa þeim áfram í námi. 

Sá tími, sem fer í úrvinnslu skráninga, hefur einnig verið nefndur sem hindrun fyrir því 

að skráningar verði eðlilegur hluti af leikskólastarfi. Með því er átt við að 

leikskólakennarar upplifi að þeim tíma, sem fer í úrvinnslu skráninga, sé betur varið í 

starfi með börnunum. Fyfe telur hins vegar að líta þurfi á þetta sem tíma fyrir börnin því 

tíminn sem leikskólakennararnir nýta til að fylgjast með, skrá, ígrunda og túlka, verður 

dýrmætari þegar hægt er að nýta það sem skráningarnar segja til að styðja börnin áfram 

í frekari þekkingarleit og námi (Fyfe, 2012).  

Þótt ýmislegt geti skert gildi skráninga er skýrt að gildi þeirra fyrir börn veltur að 

mörgu leyti á því hlutverki sem leikskólakennarinn tekur sér, hvernig úrvinnsla 

skráninganna er og að hve miklu leyti börn fá að vera virkir þátttakendur í mótun 

þekkingar og við skráningarnar sjálfar. Auknar kröfur um mat í leikskólastarfi samhliða 

breyttri sýn og viðhorfum til barna á síðustu áratugum hafa ýtt undir aukinn áhuga 
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margra leikskóla til að nýta uppeldisfræðilegar skráningar í skapandi starfi, leik og öðrum 

athöfnum barna til að meta nám þeirra. Í hugmyndum og aðferðum Reggio Emilia má sjá 

sterk tengsl við félagsmenningarkenningar sem birtist í sýn Reggio Emilia á mikilvægi 

virkrar þátttöku barna í eigin lífi og að fullorðnir þurfi að ýta undir og leita leiða til að 

skapa aðstæður til þess. Það er því áhugavert að skoða sýn barna á hlutverk 

leikskólakennara og annarra starfsmanna leikskóla við framkvæmd skráninga til að bera 

kennsl á hvort upplifun þeirra af skráningum sé sambærileg við þau markmið sem þeim 

er ætlað að ná, sem er meðal annars að gera sér grein fyrir eigin getu og færni, auka 

sjálfstraust, að geta sett sig í spor annarra, að finna að þau séu metin að verðleikum og 

að hlustað sé á viðhorf og skoðanir þeirra. 

2.3 Ólík sýn á hlutverk leikskólakennara í leikskólastarfi 

Á undanförnum árum, samhliða breyttum viðhorfum til barna og barnæsku, hefur áhugi 

aukist á því að skilja hvernig börn líta á eigið nám, hvaða áhrif þau geta haft og hvernig 

hlutverk leikskólakennara þeirra hefur áhrif á líf þeirra. Skráningar sem verkfæri til að 

meta nám barna hafa öðlast grundvöll víða í leikskólum með það fyrir augum að nálgast 

börn út frá styrkleikum þeirra og áhugasviði og gera sýnilega færni þeirra, hæfni og getu. 

Skrif um skráningar einkennast einna helst af því hvernig leikskólakennarar og annað 

starfsfólk leikskóla upplifir þær. Aftur á móti er lítið að finna um sjónarmið barna 

gagnvart skráningum og því hlutverki sem leikskólakennarar og aðrir starfsmenn taka sér 

þegar þeir framkvæma skráningar af athöfnum barna. 

2.3.1 Sjónarmið leikskólabarna 

Þó að skráningar hafi á síðustu árum fengið aukið vægi í stefnumótun leikskólastarfs og 

verið tengt við mat á námi og vellíðan barna í leikskólastarfi virðist sem sýn barna 

gagnvart því hlutverki, sem leikskólakennarar og annað starfsfólk leikskóla tekur sér við 

framkvæmd skráninga hafi ekki verið skoðað sérstaklega. Rannsóknir hafa þó verið 

gerðar á því hvernig börn sjá þau hlutverk sem leikskólakennarar þeirra taka almennt í 

leikskólastarfinu. Verður hér greint frá nokkrum nýlegum rannsóknum um það efni. 

Upplifun eins til þriggja ára barna af hlutverki leikskólakennara í leik þeirra og hvort 

börnin upplifi þá sem auðlind í leik sínum hefur nýlega verið skoðað af Hrönn 

Pálmadóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2014). Sjónarmið barna voru þar skoðuð út frá því 

hvernig börnin tjáðu áform og hugmyndir sínar í gegnum fjölbreytta líkamstjáningu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að börnin töldu hlutverk leikskólakennara sinna vera 

fólgið í að aðstoða þau við leik, að nálgast nýjan efnivið og fá staðfestingu á eigin hæfni, 
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til dæmis á því hvað þau gætu byggt langt með kubbum. Jafnframt létu þau í ljós að 

hlutverk leikskólakennara væri að veita þeim stuðning í félagslegum samskiptum, til 

dæmis þegar árekstrar eða ósætti kæmu upp ásamt því að taka þátt í leik með þeim eða 

annars konar leikaðstæðum, eins og leik með skugga. Hlutverk leikskólakennara birtist 

rannsakendum einnig í því að þeir skipulegðu námsumhverfið, gættu þess að börnin 

framfylgdu ákveðnum reglum um að leikur færi fram innan ákveðinna svæða og að þeir 

stýrðu athöfnum barnanna. 

Fimm til sex ára gömul börn í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2014) töldu hlutverk 

leikskólakennara sinna meðal annars vera að fylgjast með þeim í leik og veita þeim ýmiss 

konar aðstoð, eins og láta þeim í té meiri efnivið. Mörg barnanna nefndu að 

leikskólakennararnir tækju ákvarðanirnar í leikskólanum og að þeir sæju til þess að 

börnin fylgdu reglum og færu á rétta staði til að leika sér. Eitt barnanna sagði að 

leikskólakennararnir réðu öllu nema þegar það væri val, þá fengju börnin að ráða. Sum 

barnanna sögðu að leikskólakennararnir kenndu þeim en gátu lítið lýst því frekar hvað 

þau áttu við, eitt barnanna sagði þó að leikskólakennararnir hjálpuðu þeim og útskýrðu 

stundum hluti. Önnur börn sögðu þá kenna þeim að vera kurteis, að haga sér vel og að 

meiða ekki hvert annað. Börnin notuðu ekki oft orðið kenna yfir athafnir leikskólakennara 

sinna en mörg þeirra lýstu aðstæðum þar sem þeir studdu við nám þeirra með því að 

veita leiðbeiningar og aðstoð þegar við átti. Börnin nefndu þó einnig að 

leikskólakennararnir ættu samskipti við annað starfsfólk, drykkju kaffi, færu á fundi og 

stjórnuðu. 

Flest barnanna virtust hafa þá sýn að þegar þau væru að leika sér þá fengju þau frið 

frá leikskólakennurum sínum. Þeir væru nálægt þeim að fylgjast með, aðstoða og styðja 

við þau en voru sjaldan þátttakendur í leik þeirra. Börnin nefndu einnig hvað þeim líkaði 

og líkaði ekki í fari leikskólakennara sinna. Einhver barnanna nefndu þá þætti, sem þeim 

fyndist gaman að gera með leikskólakennurum sínum, eins og að fara í listasmiðju, 

hópastarf eða vettvangsferðir. Sum börnin nefndu líka að þeim fyndist gaman þegar 

leikskólakennararnir aðstoðuðu þau, til dæmis við að perla eða púsla, eða léku sér með 

þeim. Önnur börn drógu jafnframt fram að þeim fyndist gott þegar leikskólakennararnir 

væru brosandi. Það helsta, sem börnin nefndu að þeim líkaði ekki, var þegar 

leikskólakennararnir væru reiðir eða skömmuðu þau (Jóhanna Einarsdóttir, 2014). 

Niðurstöður rannsóknar í Kanada, þar sem skoðað var hvernig börn skynjuðu áhrif sín 

í leikskólastarfi, sýndi að börnin upplifðu að þau hefðu að mörgu leyti virkt hlutverk í að 

ákveða og framkvæma það sem þau tækjust á við og að hlustað væri á hugmyndir þeirra. 

Flest barnanna sögðust leita samþykkis hjá leikskólakennara varðandi hugmyndir sínar 



34 

og ef þau gerðu það fengju þau yfirleitt að framkvæma hugmyndirnar. Þrátt fyrir að 

upplifa að þau gætu haft áhrif á hvaða hugmyndir yrðu samþykktar í námi sínu töldu 

næstum öll börnin að leikskólakennararnir hefðu ávallt lokaorðið um hvað þau mættu 

takast á hendur því að þegar upp væri staðið þá hefðu leikskólakennararnir valdið til að 

segja „nei" við fyrirspurnum barnanna. Leikskólakennararnir hefðu jafnframt valdið til að 

skipuleggja námsumhverfi leikskólans en þeir gætu þó gert það út frá áhugasviði 

barnanna. Börnin töldu sig hafa ákveðið rými til að framkvæma hugmyndir sínar og gátu 

lýst frekar ítarlega hvernig þau komu hugmyndum sínum í framkvæmd. Þetta gerðu þau 

í gegnum samræður, rökræður og með því að taka tillit til sjónarmiða annarra (Rosen, 

2010). 

Af þessum rannsóknum að dæma virðist vera ákveðinn samhljómur meðal barna um 

að hlutverk leikskólakennara og þeirra nálgun í leikskólastarfi sé fyrst og fremst að hafa 

ofan af fyrir þeim, aðstoða þau við að nálgast frekari efnivið og standa á hliðarlínunni 

reiðubúnir að veita stuðning ef þörf væri á. Þær benda jafnframt til þess að mikilvægt sé 

að huga að því valdaójafnvægi sem getur myndast í samskiptum barna og fullorðinna 

þegar stefnt er að því að börn séu virkir þátttakendur í eigin athöfnum. 

2.3.2 Sjónarmið leikskólakennara og leiðbeinenda 

Sjónarmið og upplifun leikskólakennara og leiðbeinenda af því að framkvæma skráningar 

í leikskólastarfi hafa verið meira rannsökuð en sýn barna. Vegna þess að 

uppeldisfræðilegar skráningar krefjast þess að leikskólakennarar og leiðbeinendur spyrji 

sig krefjandi spurninga í tengslum við starf sitt geta þær haft töluvert gildi fyrir þróun 

fagmennsku þeirra. Rannsóknir á upplifunum og sjónarmiðum leikskólakennara og 

leiðbeinenda hafa sýnt að með því að skrá athafnir barna öðluðust þeir dýpri skilning á 

sjónarhorni barna og eigin aðferðum í starfi. Fram hefur komið að leikskólakennarar og 

leiðbeinendur upplifðu að þeir fengu meðal annars betri innsýn í hugmyndir og aðferðir 

barna með því að hlusta, lesa í og túlka fjölbreytilega tjáningu þeirra. Þeim fannst þeir 

geta sett sig betur í spor barnanna og að þeim takist að virða hugmyndir þeirra með því 

að styðja við lærdómsferli þeirra án þess að leita eftir fyrir fram ákveðinni niðurstöðu 

(Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012; Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2015). Þeir væru meðvitaðri um að ræða oftar við börnin og einföld athöfn 

eins að spyrja barn spurninga út í teikningu sína gat til dæmis leitt til þess að 

leikskólakennari skildi betur fyrir hvað teikningin stóð, eitthvað sem hann hefði jafnvel 

ekki leitt hugann að ef hann hefði aðeins horft á teikninguna. Þetta töldu 

leikskólakennararnir hjálpa sér við að setja sig í spor barnanna og að taka ákvarðanir um 
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hvert væri hægt að stefna til að ýta undir áframhaldandi nám og þekkingarleit meðal 

þeirra (Buldu, 2010). 

Með því að skrá athafnir og leik barna með opnu hugarfari upplifðu leikskólakennarar 

og leiðbeinendur að þeir tengdust sjónarmiðum barnanna betur og það hefði áhrif á 

hvernig þeir komu til móts við börnin. Þeim fannst jafnframt að samskipti þeirra við 

börnin væru orðin jákvæðari en þau hefðu áður verið (Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2015). Sumir leikskólakennarar könnuðust einnig við að stundum þyrfti að 

veita börnum meiri tíma til að hefja leik sinn og að skipuleggja þyrfti starfið þannig að 

áhugi barna og löngun til að takast á við ákveðin verkefni hefðu meira vægi en það sem 

fullorðnir skipuleggja eða ákveða (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012).  

Í áðurnefndum rannsóknum voru allir leikskólakennararnir og leiðbeinendur sammála 

um að skráningar hefðu aukið fagmennsku þeirra. Með því áttu þeir meðal annars við að 

þeir töluðu meira saman en áður og einkenndust samræður þeirra um starfið og börnin 

af annars konar áherslum, smáatriði urðu til dæmis merkilegri og uppgötvanir og nám, 

sem áður var dulið, kom betur í ljós (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012; 

Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015). Þar að auki gerði ferli 

skráninganna þeim kleift að rýna í sjálfa sig og þannig gera þá meðvitaðri um eigin 

starfshætti (Buldu, 2010). 

  Af þessu má sjá að uppeldisfræðilegar skráningar geta ögrað núgildandi orðræðu 

og starfsháttum leikskólakennara og leiðbeinenda. Skráningar auðvelda þeim að skoða 

sjálfa sig og spyrja sig krefjandi spurninga, til dæmis hvernig þeir líta á börn og hvernig 

þeir vinna með þeim. Leikskólakennarar og leiðbeinendur, sem eru reiðubúnir að vinna 

með eigin skoðanir, viðhorf og hugmyndir, geta því þróað þær áfram (Dahlberg, 2012). 

Út frá þessu má sjá að skráningar hafa ekki aðeins gildi fyrir börn heldur jafnframt 

leikskólakennara og leiðbeinendur og störf þeirra enda fara þeir í gegnum ákveðið 

námsferli við framkvæmd og úrvinnslu skráninga sem getur eflt fagmennsku þeirra í starfi 

með börnum.  

2.4 Samantekt 

Hér að framan hefur verið greint frá fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. Fjallað var 

um félagsmenningarkenningar og hvernig leikskólastarf byggt á því grundvallast á 

sterkum samskiptum leikskólakennara og barna. Einnig kom fram að slíkt leikskólastarf 

byggist á því að leikskólakennarar líti á hvert barn sem virkan þátttakanda í eigin lífi og 

námi og hafi sjónarmið sem sé vert að varpa ljósi á (Prout og James, 2015). Af 

umfjölluninni má sjá að leikskólastarf í anda Reggio Emilia tengist vel 



36 

félagsmenningarkenningum en í hugmyndum og aðferðum Reggio Emilia er einmitt litið 

á börn sem hæfa og getumikla einstaklinga sem hafi margt fram að færa (Rinaldi, 2006). 

Þessar viðhorfsbreytingar auk áherslna í Aðalnámskrá leikskóla (2011) hafa ýtt undir 

nýjar aðferðir til að meta nám barna í stað fyrir fram ákveðinna staðla. 

Uppeldisfræðilegar skráningar, sem eru eitt af lykilatriðum starfs í anda Reggio Emilia, 

eru ein þeirra aðferða.  

 Uppeldisfræðilegar skráningar eru nýttar til að gera námsferli barna og 

þekkingaröflun sýnilegt ásamt því að opna leikskólastarfið fyrir umræðu og túlkun 

annarra (Rinaldi, 2006). Í þeim eru styrkleikar, færni, geta, tilgátur, tilraunir og hugmyndir 

barna settar fram með fjölbreyttum hætti, ígrundaðar og túlkaðar (Rinaldi, 2006). Fjallað 

er um margbreytilega tjáningu barna, eða hundrað tungumál þeirra eins og hún er kölluð 

innan hugmynda Reggio Emilia, og hvernig leikskólakennarar verða að beita gagnvirkri 

hlustun til að heyra þau. Greint er frá margbreytilegum hlutverkum leikskólakennara við 

framkvæmd og úrvinnslu skráninga og bent á að það hafi áhrif á upplifun barna af 

skráningum. Gildi skráninga fyrir börn getur verið töluvert, meðal annars vegna þess að 

þær geta hjálpað þeim að gera sér grein fyrir eigin námi og hvernig þau tileinka sér nýja 

þekkingu (Dahlberg o.fl., 2007; Rinaldi, 2006). Þær skapa vettvang fyrir börnin til að sjá 

sig sem virka þátttakendur í eigin lífi og geta ýtt undir aukið sjálfsöryggi og sterkari 

sjálfsmynd þeirra (Rinaldi, 2006). Hafa ber þó í huga að ýmislegt getur jafnframt skert 

gildi skráninga, til dæmis ef þær þróast út í að leita eftir ákveðnum sameiginlegum 

eiginleikum í fari barna eða að þær séu ekki ígrundaðar og túlkaðar. 

 Sjónarmið leikskólabarna gagnvart því hlutverki sem leikskólakennarar og aðrir 

starfsmenn taka sér við skráningar hafa lítið verið rannsökuð. Rannsóknir á sjónarmiðum 

þeirra gagnvart hlutverki leikskólakennara almennt í leikskólastarfinu hafa þó sýnt að 

börnin telja hlutverk þeirra fyrst og fremst vera að veita börnunum stuðning, aðstoða 

þau við leik og að nálgast nýjan efnivið (Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2014; 

Jóhanna Einarsdóttir, 2014). Sjónarmið leikskólakennara og leiðbeinenda til skráninga 

sýna að þær efli fagmennsku þeirra. Skráningarnar geri þeim meðal annars kleift að 

hlusta betur og túlka fjölbreytilega tjáningu barna sem ýti síðan undir aukið sjálfstraust 

þeirra til að styðja við lærdómsferli barnanna án þess að leita að fyrir fram ákveðinni 

niðurstöðu (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012; Kristín Karlsdóttir og Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2015). 

 Í ljósi þessarar umfjöllunar er áhugavert að líta lengra og skoða hver sýn 

leikskólabarna er gagnvart því hlutverki sem leikskólakennarar og aðrir starfsmenn 

leikskóla taka sér þegar þeir framkvæma skráningar af athöfnum barna. Hvernig börnin 
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tjá sig um skráningarnar, hvað fangi áhuga þeirra og hvernig þeim finnst til takast við að 

skrá athafnir og hugmyndir þeirra. 
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3 Framkvæmd rannsóknar  

Í þessum kafla er greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar. Greint er frá markmiði hennar 

og tilgangi ásamt því að lagðar eru fram rannsóknarspurningar sem leitað var svara við. 

Fjallað er um hvernig þátttakendur voru valdir, hvaða aðferðir voru notaðar við 

gagnaöflun og hvernig gögnin voru greind. Jafnframt er greint frá siðferðislegum atriðum 

í tengslum við rannsóknina, trúðverðugleika hennar, styrkleikum og takmörkunum.  

3.1 Markmið, tilgangur og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á sýn leikskólabarna gagnvart því hlutverki 

sem leikskólakennarar og aðrir starfsmenn leikskóla taka sér þegar þeir framkvæma 

uppeldisfræðilegar skráningar af athöfnum barna. Þegar skoðað er hvert hlutverk 

leikskólakennara við framkvæmd skráninga er má sjá að það getur verið margþætt. 

Leikskólakennarar geta tekið sér ólík hlutverk við skráningarferlið og það hlutverk, sem 

þeir velja, getur haft áhrif á lærdómsferli barnsins sem skráningin beinist að. Til dæmis 

er líklegt að barn fái meira út úr því að leikskólakennari sé styðjandi þátttakandi í 

athöfnum þess fremur en hlutlaus athugandi (Emilson og Samuelsson, 2014). Að sama 

skapi skiptir úrvinnsla og framsetning skráninga töluverðu máli. Hvernig er staðið að því 

getur skipt sköpum þegar fanga á áhuga barns og veita því þannig tækifæri til að rifja upp 

og ræða efni skráninganna og það sem barnið tókst á við. 

Niðurstöður rannsókna benda til þess að töluverður faglegur ávinningur sé fyrir 

leikskólakennara af því að framkvæma skráningar (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín 

Karlsdóttir, 2012; Buldu, 2010; Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015). Í 

ljósi þessa faglega ávinnings, sem margir leikskólakennarar lýsa að þeir upplifi, er 

áhugavert að leita eftir því hvernig börn upplifa það hlutverk sem leikskólakennarar 

þeirra taka sér og hvort sýn barna samræmist reynslu og upplifunum leikskólakennara. 

Markmið rannsóknarinnar er því fólgið í að líta lengra og skoða til að mynda hvort börn 

upplifi að leikskólakennarar taki mið af áhugasviði þeirra, hlusti á ólíka tjáningu þeirra, 

veiti þeim stuðning og beri virðingu fyrir ákvörðunum og tilraunum þeirra. Jafnframt er 

markmiðið að kanna hvernig börnunum finnst leikskólakennurum sínum takast að skrá 

athafnir þeirra og hugmyndir í ferilmöppur sem fylgja hverju barni í gegnum 

leikskólagönguna. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að stuðla að því að börnum séu veitt tækifæri til að vera 

virkir þátttakendur í málefni sem snertir líf þeirra, nánar tiltekið í mati á námi þeirra í 

leikskólastarfi í gegnum skráningar. Þetta felur í sér viðurkenningu á að börn séu hæfir 
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einstaklingar sem hafa skoðanir, hugmyndir og reynslu sem er vert að varpa ljósi á. Að 

auki er von um að niðurstöðurnar geti nýst sem grundvöllur fyrir frekari þróun skráninga 

og fagmennsku alls starfsfólks í leikskólum. Þessi rannsókn getur því haft gildi fyrir 

leikskólakennara og leikskólastarfið en tilgangi hennar er þó sérstaklega beint að 

börnum. Það er til dæmis talið að með því að stuðla að þátttöku barna í eigin lífi séu börn 

líklegri til að byggja upp sterkara sjálfstraust og sjálfsmynd ásamt því að þau fá fleiri 

tækifæri til að takast á við nýja hluti, þróa meiri færni og finna að þau hafi vald til að hafa 

áhrif (Lansdown, 2005). Lansdown (2005) bendir þó á að það nægir ekki eingöngu að 

veita börnum tækifæri til að tjá sjónarmið og upplifun sína heldur sé jafnframt mikilvægt 

að þau séu tekin alvarlega. Niðurstöður rannsóknarinnar verða því opnar þeim sem vilja 

nálgast þær og kynntar fyrir börnunum, sem taka þátt í rannsókninni, með það fyrir 

augum að sýna þeim að raddir þeirra hafi heyrst og að sýn þeirra skipti máli. Í 

rannsókninni verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu og 

undirspurningum: 

• Hver er sýn leikskólabarna gagnvart því hlutverki sem leikskólakennarar og aðrir 

starfsmenn leikskóla taka sér þegar þeir framkvæma uppeldisfræðilega skráningu 

barna? 

• Hvernig tjá leikskólabörn sig um hlutverk leikskólakennara eða annarra 

starfsmanna þegar þeir framkvæma skráningu? 

• Hvernig finnst börnum að leikskólakennurum eða öðrum starfsmönnum 

hafi tekist að skrá athafnir barnanna og hugmyndir í ferilmöppu? 

3.2 Aðferðafræði 

Rannsóknin, sem um ræðir, er eigindleg rannsókn (e. qualitative research). Í eigindlegum 

rannsóknum er lagt upp með að skoða ákveðin fyrirbæri í félagslegu samhengi. Einkenni 

eigindlegra rannsókna eru að þær eru lýsandi eða túlkandi rannsóknir þar sem áhersla er 

lögð á að safna gögnum með því að skoða einstaklinga, samskipti þeirra og samtöl. 

Gagnaöflun fer alla jafnan fram í umhverfi sem er þátttakendum náttúrulegt, með því er 

átt við að viðtöl eða vettvangsathuganir fari fram í aðstæðum sem þátttakendur þekkja 

og finna sig örugga í. Rannsakandi safnar gögnum og túlkar upplýsingar út frá því sem 

hann heyrir, sér og upplifir á vettvangi. Markmiðið er ekki að skapa einn sannleika heldur 

frekar að skoða ákveðin sjónarhorn með því að einblína á fá tilvik og kafa djúpt ofan í þau 

(Lichtman, 2013). Áhersla er þannig á hið persónulega og að skilja það sem er hér og nú 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
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Eigindlegar rannsóknir einkennast af ákveðnum sveigjanleika í rannsóknarsniði og 

framsetningu. Þær eru gjarnan flæðandi og breytilegar og veita þannig tækifæri til að 

skoða og skilja aðstæður sem rannsakandi er ekki hluti af. Þær byggja á aðleiðslu (e. 

inductive thinking) sem felur í sér að gögnum er safnað, þau greind og í kjölfarið er þróuð 

kenning eða tilgáta (Lichtman, 2013). Í menntarannsóknum er iðulega litið á börn sem 

mikilvæga þátttakendur í rannsóknum er varða þeirra eigið líf og er farið að tala um 

rannsóknir með börnum frekar en rannsóknir á börnum (Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Til 

að mæta þessum nýju viðhorfum til barna hefur meðal annars verið lögð áhersla á að 

auka þátt barna, þegar leikskólastarf er metið eða mótað, með því að beita virkri hlustun 

(Anna Magnea Hreinsdóttir, 2012). Til þess að fullorðnir geti túlkað og skilið heim 

barnsins þurfa þeir því bæði að búa yfir þekkingu á þroska og námi barna ásamt því að 

vera reiðubúnir að hlusta á raddir þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Þessi sveigjanleiki 

og ríkjandi viðhorf innan eigindlegra rannsókna um að rannsakandi fari ekki á vettvang 

með fyrir fram ákveðnar hugmyndir að niðurstöðu heldur það markmið að nálgast 

upplifanir, skoðanir og sjónarmið ákveðinna einstaklinga hér og nú, er ein ástæða þess 

að eigindleg rannsóknarsnið eru talin henta vel í rannsóknum með börnum. 

Við framkvæmd eigindlegrar rannsóknar þarf rannsakandi að vera meðvitaður um 

hlutverk sitt sem er gjarnan stórt. Með því er átt við að rannsakandi hefur áhrif á 

rannsóknina því að allar upplýsingar fara í gegnum hans augu og eyru. Hann mótar því 

ákveðin viðhorf eða sýn með hliðsjón af skoðunum sínum og reynslu. Þar af leiðandi getur 

verið erfitt að tala um hlutlægni í eigindlegum rannsóknum og ætti rannsakandi frekar 

að vera opinskár í upphafi skrifa sinna um viðhorf sín og gildi í stað þess að fela þau 

(Lichtman, 2013). 

3.3 Rannsóknir með börnum  

Ástæður fyrir því að hlusta á það sem börn hafa að segja eru margar og eiga sér meðal 

annars rætur í breyttum viðhorfum til barna og barnæsku (Prout og James, 2015) í þá 

veru að börn eigi rétt á að tjá sig um málefni sem snerta eigið líf þeirra (Lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Fullorðnir geta jafnframt ekki 

gert ráð fyrir að sjónarmið barna endurspegli sjónarmið þeirra fyrrnefndu (Clark og Moss, 

2001). Reynsla barna er ólík reynslu fullorðinna og með því að virkja börn til þátttöku í 

rannsóknum opnast tækifæri til að varpa ljósi á hvað börn upplifa, hvað þau telja 

mikilvægt og hvernig sé best að mæta þörfum þeirra. Það skapar einnig vettvang til að 

gera áhugasvið barna sýnileg sem er nauðsynlegt til að geta skapað styðjandi 

námsumhverfi og aðstæður sem ýta undir könnun og tilraunir barna út frá áhugasviði 
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þeirra (Dockett, 2008). Af þessu má sjá að öll börn búa yfir sjónarmiðum, hugmyndum, 

innsæi og reynslu sem eru þeirra eigin og býður það upp á þann möguleika að börnin 

geta deilt þessu með öðrum og kennt þeim leikskólakennurum, sem vilja hlusta, hvað 

þeim finnist skipta máli í eigin lífi (Lansdown, 2005). Með því að nálgast sjónarmið barna 

og hafa þau að leiðarljósi í leikskólastarfi er jafnframt lagður grundvöllur að samskiptum, 

sem byggjast á virðingu, og réttur barna til að hafa viðhorf og reynslu, sem skiptir máli, 

er tekinn alvarlega (Dockett og Perry, 2007). 

  Þátttaka barna í rannsóknum getur verið margs konar. Hversu stóru hlutverki 

börnin gegna og hvaða áhrif þau geta haft á rannsóknarferlið eru atriði sem hafa áhrif á 

hversu mikil þátttaka þeirra geti talist (Lansdown, 2005). Til að varpa ljósi á þetta lýsir 

Lansdown (2005) þremur stigum þátttöku. Hið fyrsta er ráðgefandi ferli (e. consultative 

processes) þar sem fullorðnir leita eftir skoðunum barna og nýta sér þær til að hafa áhrif 

á stefnumótun og framkvæmd sem snertir líf barnanna. Börnin fá ekki tækifæri til að hafa 

áhrif á niðurstöðurnar en veita eigi að síður mikilvæga innsýn í stefnumál þar sem 

fullorðnir ráða annars ferðinni. Annað stigið er þátttökuferli (e. participatory processes) 

þar sem börn eru virk í rannsóknarvinnunni til dæmis með því að taka þátt í þróun, 

framkvæmd og túlkun hennar. Frumkvæði rannsóknarinnar liggur hjá fullorðnum en felur 

þó í sér samvinnu við börnin og gefur þeim færi á að leggja sitt af mörkum til niðurstaðna. 

Þau fá jafnframt aukið vald með því að fá tækifæri til þess að hafa áhrif á þær athafnir 

sem þau taka þátt í. Þriðja stigið er svo sjálfsprottið ferli (e. self-initiated process) þar sem 

börnin sjálf eiga frumkvæði að því sem tekið er fyrir, afmarka sjálf málin sem á að skoða 

og stjórna leiðunum sem eru nýttar til að kanna þau. Börnin eru leiðtogar ferlisins og 

fullorðnir eru til staðar og leiðbeina þegar þörf er á. Hafa ber þó í huga að mörkin á milli 

stiganna geta verið óskýr og rannsóknir náð yfir fleiri en eitt þeirra.  

Þar sem markmið þessarar rannsóknar er að kanna sjónarmið barna gagnvart því 

þegar leikskólakennarar skrá athafnir þeirra má ætla að gagnaöflun í rannsókninni snúi 

einna helst að tveimur seinni stigunum, þátttökuferli og sjálfsprottnu ferli. Í þessari 

rannsókn verður leitast við að skapa börnum vettvang til að tjá sjónarmið og upplifun 

sína frjálst með fjölbreyttum aðferðum ásamt því að ræða og fá tækifæri til að hafa áhrif 

á niðurstöður. Innan þess ramma eru börnunum þannig skapaðar aðstæður til að vera 

virkir þátttakendur í rannsóknarvinnunni.  

3.3.1 Mósaíkaðferðin 

Mósaíkaðferðin er rannsóknaraðferð sem hefur sýnt fram á góðan árangur við að nálgast 

sýn barna og er ástæðan sú að hún byggist á því að nota fjölbreyttar aðferðir, bæði 
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sjónrænar og munnlegar, til þess að hlusta á skoðanir og viðhorf barna. Mósaíkaðferðin 

byggist þannig á því að leitað er eftir sýn barna með það fyrir augum að börn og fullorðnir 

séu sameiginlegir þátttakendur við sköpun nýrrar þekkingar. Aðferðin miðar að því að 

koma fram við börn sem sérfræðinga í eigin lífi, hvetur til þátttöku af hálfu barna, 

leikskólakennara og foreldra til að líta til baka og túlka það sem hefur átt sér stað ásamt 

því að leggja áherslu á reynslu barna og þar með upplifun þeirra (Clark og Moss, 2011). 

Mósaíkaðferðin felur í sér að nota samtímis ólíkar aðferðir til að nálgast sjónarmið og 

reynslu barna. Þær aðferðir eru meðal annars athugun (e. observation) þar sem fylgst er 

með börnum í aðstæðum sem þeim finnast þægilegar og þau eru örugg í, viðtöl eða 

samtöl, ferðir, ljósmyndir, teikningar, kortagerð, fundir með börnum og hlutverkaleikir. 

Athugun felur í sér að horfa á og fylgjast með börnum og veitir rannsakanda tækifæri til 

að skilja líf barna. Hún skapar vettvang til að eiga samræður við börn, samstarfsmenn og 

foreldra um það sem rannsakandi hefur séð ásamt því að hlusta á fleiri tjáningarmáta en 

talað mál, svo sem líkamstjáningu barna, ólíkan raddblæ, andlitssvipbrigði og hreyfingar 

til að skilja betur hvað börnin eru að tjá hverju sinni. Hafa verður þó í huga að athugun 

sem þessi kallar einungis fram sjónarhorn rannsakanda á líf barna og því er mikilvægt að 

þessi aðferð sé notuð samhliða öðrum aðferðum og þá sérstaklega aðferðum sem 

byggðar eru á þátttöku barna (Clark og Moss, 2011). 

Að eiga samtöl við börn er mikilvægur þáttur í mósaíkaðferðinni til að fá fram sýn 

þeirra. Samtölin geta farið fram sem hóp- eða einstaklingssamtöl ásamt óformlegum 

samræðum við börnin. Að fara í ferðir með börn, þar sem börnin hafa myndavélar til 

umráða, er önnur leið sem er töluvert notuð og eykur einnig vald barna. Teikningar eru 

jafnframt notaðar en það er tjáningarleið sem mörg börn þekkja vel og teikna þau oft 

eitthvað tengt upplifun sinni af því sem þau hafa verið er að skoða. Litið er svo á að hver 

þeirra aðferða, sem nefndar hafa verið hér að ofan, sé einn hluti eða biti mósaíkmyndar 

og samansettir myndi bitarnir eina heildarmynd. Vegna þess að gagnaöflun 

mósaíkaðferðinnar samanstendur af mörgum mismunandi aðferðum þá felur hún í sér 

margs konar leiðir til að hlusta á börn (Clark og Moss, 2011) og getur þannig ýtt undir 

þátttöku þeirra til að hafa áhrif á eigið líf. Af þeim aðferðum sem taldar hafa verið upp 

hér að ofan var í þessari rannsókn notast við vettvangsathuganir og hópsamtöl við börn. 

Í hópsamtölunum gátu börnin stuðst við ljósmyndir og fyrirliggjandi skráningar í 

ferilmöppum þeirra sem höfðu meðal annars að geyma teikningar barnanna og 

ljósmyndir af athöfnum þeirra. 
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3.4 Þátttakendur 

Leikskólinn, sem rannsóknin var framkvæmd á, er staðsettur á Höfuðborgarsvæðinu og 

hefur starfað eftir hugmyndum og aðferðum sem rekja má til Reggio Emilia í töluverðan 

tíma. Það felur meðal annars í sér að í starfi leikskólans er litið á hvert barn sem sterkan 

og getumikinn einstakling sem eigi að fá rými og tækifæri til að skoða heiminn á eigin 

forsendum (Edwards, Gandini og Forman, 2012). Námsumhverfi er skipulagt með það í 

huga að bjóða upp á fjölbreytta tjáningu barnanna og að þau fái tækifæri til að nýta 

sköpunarkraft sinn í sem flestum athöfnum leikskólastarfsins (Buldu, 2010; Helm o.fl., 

2007). Leikskólakennarar og aðrir starfsmenn leikskólans framkvæma skráningar til að 

fylgjast með starfinu, lærdómsferli og framförum barnanna (Dahlberg o.fl., 2007; 

Gandini, 2012). Flestar skráningarnar eiga sér stað í skapandi starfi og þemavinnu en 

jafnframt styðjast einhverjar þeirra við frjálsan leik barnanna.  

 Þátttakendur rannsóknarinnar voru níu börn, fimm stúlkur og fjórir drengir á 

aldrinum fjögurra til sex ára á elstu deild leikskólans. Rannsakandi upplifði að þessi börn 

hefðu myndað sterk tengsl við sig í byrjun ferlisins og væru því örugg og liði vel í nærveru 

hans. Það taldi hann skipta máli til að börnin gætu tjáð raunverulega sýn sína. Áður en 

gagnaöflun hófst var rætt við börnin í litlum hópum um rannsóknina, hvað þátttakan 

myndi fela í sér, hversu lengi hún myndi standa og hugsanlegar hættur sem gætu fylgt 

þátttökunni. Eitt af því sem flest börnin veittu sérstaka athygli var að í rannsóknum sem 

þessari er mikilvægt að halda nafnleynd og það fæli meðal annars í sér að allir 

þátttakendur myndu fá dulnefni. Sum barnanna sýndu þessu mikinn áhuga og vildu velja 

sitt eigið dulnefni. Framkvæmd rannsóknarinnar skiptist í tvo hluta og ekki tóku öll níu 

börnin þátt í báðum þeirra. Í fyrri hluta hennar voru sex börn á aldrinum fimm til sex ára. 

Tvö yngri börnin tóku ekki þátt í þeim hluta vegna þess að eingöngu tóku elstu börn 

deildarinnar þátt í verkefninu sem rannsakandi fylgdist með við vettvangsathuganirnar. Í 

seinni hluta rannsóknarinnar var eitt barnanna í fríi þegar gagnaöflun fór fram. 

Eftirfarandi tafla sýnir þau dulnefni, sem börnunum voru ýmist gefin eða þau völdu sér, 

og í hvaða hlutum rannsóknarinnar þau tóku þátt.  
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Tafla 1. Dulnefni þátttakenda og aðkoma að rannsókn 

Sýn barnanna á hlutverk leikskólakennara við 
framkvæmd skráninga 

Sýn barnanna á úrvinnslu skráninga í 
ferilmöppum þeirra 

Arnar (5 ára) Freyr (5 ára) 

Freyr (5 ára) Gunnar (6 ára) 

Gunnar (6 ára) Kata (5 ára) 

Kata (5 ára) Lilja (5 ára) 

Lilja (5 ára) Nína (6 ára) 

Nína (6 ára) Rósalind (4 ára) 

Smári (5 ára) Sigrún (4 ára) 

 Smári (5 ára) 

3.5. Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram í apríl og maí 2017. Við gagnaöflun voru notaðar þær aðferðir sem 

fjallað hefur verið um hér að framan. Ákveðið var að nálgast sýn barnanna í gegnum 

vettvangsathuganir, vettvangsnótur og hópsamtöl við börnin. Notast var við ljósmyndir, 

sem rannsakandi tók við vettvangsathuganir, þar sem unnið var að því að skrá athafnir 

barnanna auk fyrirliggjandi skráninga í ferilmöppum þeirra. Þar sem rannsóknin fór fram 

með börnum hafði gagnaöflunarferlið ákveðin þrep og verður þeim lýst hér á eftir.  

3.5.1 Undirbúningur gagnaöflunar á vettvangi  

Áður en eiginleg gagnaöflun hófst gaf rannsakandi sér þann tíma sem hann taldi sig þurfa 

á vettvangi við að kanna aðstæður og kynnast börnum, leikskólakennurum og öðrum 

starfsmönnum til að þeir gætu öðlast öryggi í návist hans. Þetta var gert til að byggja upp 

gagnkvæmt traust í samskiptum þeirra á milli sem ýtir undir trúverðugleika 

rannsóknarinnar, það er að segja að börnin upplifi að þau geti tjáð raunverulega sýn sína 

og að starfsmenn leikskólans hagi vinnu sinni eins og aðra daga. Þegar traust hafði 

myndast hófst framkvæmd á fyrri hluta rannsóknarinnar sem fólst í að fylgjast með og 

halda vettvangsnótur þegar leikskólakennari skráði athafnir og hugmyndir sjö barna í 

skapandi starfi við gerð sjálfsmynda. Að því loknu voru tekin þrjú hópsamtöl við börnin 

þegar þau vildu og treystu sér til. Seinni hluti rannsóknarinnar hófst í beinu framhaldi af 

þeim fyrri þar sem rætt var við átta börn um sýn þeirra á úrvinnslu og framsetningu 

skráninga í ferilmöppum þeirra. 

Notast var bæði við vettvangsathuganir og hópsamtöl við börnin því að með 

samnýtingu ólíkra aðferða er talið að breiðari skilningur á efninu geti myndast (Rolfe, 

2001). Rannsakandi valdi þessar leiðir því að honum fannst fjölbreyttar tjáningarleiðir 
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barna kalla á gagnaöflunaraðferðir sem styðjast við meira en aðeins talað mál. Hvernig 

þessar aðferðir voru nýttar verður nú lýst betur hér á eftir.  

3.5.2 Vettvangsathuganir 

Framkvæmdar voru fimm vettvangsathuganir á sjö þátttakendum í skapandi starfi við 

gerð sjálfsmynda. Rannsakandi fylgdist með og skrifaði vettvangsnótur í 

rannsóknardagbók þegar leikskólakennari átti samskipti við börnin, skráði athafnir og 

hugmyndir þeirra ásamt því að taka ljósmyndir af ferlinu. Vettvangsathuganirnar áttu sér 

stað í listasmiðju leikskólans. Við gerð sjálfsmyndanna sátu börnin ásamt 

leikskólakennara sínum á gólfinu við lágt borð sem hafði verið sérstaklega hannað með 

hliðsjón af þeirri vinnuhæð sem hentaði börnunum. Þetta veitti börnunum jafnframt 

tækifæri til að tjá sig með öllum líkamanum. Það var fátt sem hamlaði líkamstjáningu 

þeirra. 

Leikskólakennarinn bað börnin um að teikna sjálfsmynd af sér þar sem andlit þeirra 

sæist aðeins frá einni hlið, það er að segja börnin teiknuðu aðeins vinstri eða hægri vanga 

sinn. Til hjálpar höfðu börnin ljósmynd af sér frá því sjónarhorni. Börnin teiknuðu fyrstu 

skissu með blýanti þar sem þau fengu tækifæri til að gera tilraunir, prófa hugmyndir sínar 

og kynnast efniviðnum. Þegar börnin töldu sig hafa lokið við skissuna teiknuðu þau 

sjálfsmyndina aftur á nýtt blað með tússpenna. Áður en börnin byrjuðu á teikningunni 

skoðuðu þau ásamt leikskólakennaranum eldri sjálfsmynd af sér þar sem sást allt andlit 

þeirra. Í þeim samræðum reyndi leikskólakennarinn að vekja börnin til umhugsunar um 

það sem greindi að þessi tvö sjónarhorn á andlit þeirra. 

Byrjað var að fylgjast með athöfnum og tjáningu barnanna með þessum hætti af 

virðingu við börnin og til að trufla þau sem minnst. Hér var sjónum fyrst og fremst beint 

að því að skrifa niður og fanga hvernig börnin tjáðu sýn sín, með og án orða, ásamt því 

hvernig þau brugðust við því sem leikskólakennari þeirra sagði og gerði við 

skráningarferlið. Vettvangsathuganir sem þessar eru taldar veita rannsakanda tækifæri 

til að skilja líf barna en hafa verður í huga að þær endurspegla einungis hans sjónarhorn 

á líf þeirra. Því er mikilvægt að þessi aðferð sé notuð samhliða öðrum aðferðum og þá 

sérstaklega aðferðum sem byggðar eru á þátttöku barna (Clark og Moss, 2011). Til 

viðbótar við vettvangsathuganirnar var því smám saman bætt við notkun tækja, svo sem 

ljósmynda og fyrirliggjandi skráninga í ferilmöppum barnanna með það að markmiði að 

eiga innihaldsrík samtöl við börnin um þeirra sýn á það hlutverk sem leikskólakennarar 

þeirra eða aðrir starfsmenn leikskólans tóku sér við skráningarferlið. Vettvangsathuganir 

sem þessar, þar sem rannsakandi fylgist með og skráir hjá sér það sem á sér stað, eru 
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gjarnan taldar ákjósanleg leið til að reyna að skilja það sem liggur að baki athöfnum 

einstaklinga (Rolfe, 2001) auk þess sem þær eru vettvangur þar sem hlusta má á 

líkamstjáningu, mismunandi raddblæ, andlitssvipbrigði og hreyfingar til að skilja betur 

hvað börn upplifa (Clark og Moss, 2011). Þessi aðferð var því valin þar sem hún býður 

upp á þann möguleika að koma auga á fjölbreyttar tjáningarleiðir barnanna. 

3.5.3 Hópsamtöl við börn 

Viðtöl eða samtöl eru gagnaöflunaraðferð sem er talin henta vel þegar leitað er eftir 

viðhorfum, þekkingu og reynslu einstaklinga varðandi ákveðna þætti sem snerta líf 

þeirra. Viðtöl eru jafnframt aðferð sem talið er gott að nota samhliða öðrum aðferðum. 

Viðtöl í eigindlegum rannsóknum eru yfirleitt opin eða hálf opin (e. semi-structured) og 

hafa þann tilgang að lýsa og veita skilning á þáttum í lífi einstaklinga. Umræðuefni er 

ákveðið af rannsakanda en lögð áhersla á að viðtalið sé félagslegt ferli þar sem 

tilgangurinn er að skilja reynslu þátttakenda frá þeirra eigin sjónarhóli (Helga Jónsdóttir, 

2013). Í eftirfarandi umfjöllun verður notast við hugtakið samtöl frekar en viðtöl þegar 

rætt er við börnin því rannsakanda finnst það lýsa betur því óformlega og rólega 

andrúmslofti og aðstæðum sem ætlunin var að skapa. 

Að eiga samtöl við börn er frábrugðið því að eiga samtöl við fullorðna og þarf að hafa 

annars konar atriði í huga en þegar fullorðnir eiga í hlut. Gæta þarf þess að börnin séu í 

aðstæðum sem þeim líður vel í þar sem þau geta tjáð skoðanir sínar og viðhorf frjálst, að 

spurningarnar séu með tungutaki, sem þau skilja, og að svör barnanna séu ekki gagnrýnd 

eða spurningar endurteknar oft. Það gæti gefið til kynna að svarið, sem þau hafa gefið, 

sé rangt og börnin breytt svörum sínum til að fá samþykki rannsakanda. Jafnframt skiptir 

máli að skoðanir þeirra séu túlkaðar í samhengi við líf þeirra og aðstæður (Birbeck og 

Drummond, 2015; Folque, 2010; Jóhanna Einarsdóttir, 2006).  

Samtölin í þessari rannsókn voru hópsamtöl þar sem tvö til þrjú börn tóku þátt á sama 

tíma. Valið var að ræða við nokkur börn í einu fremur en hvert fyrir sig vegna þess að 

hópsamtöl eru talin ýta undir og skapa betri aðstæður fyrir börn til að tjá sig frjálst. Börnin 

geta einnig veitt hvert öðru stuðning og dýpkað samræður um efnið. Að sama skapi eru 

samtöl við nokkur börn í einu talin minnka það valdaójafnvægi sem á sér stað í 

samskiptum barna og fullorðinna (Brooker, 2001).  

Hópsamtölin voru með tvenns konar hætti og miðuðu að því annars vegar að nálgast 

sýn barnanna gagnvart því hlutverki sem leikskólakennarar og aðrir starfsmenn tóku sér, 

þegar þeir skráðu athafnir barnanna, og hins vegar beindust hópsamtölin að úrvinnslu og 

framsetningu skráninga. Fyrstu þrjú samtölin voru í beinu framhaldi af 
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vettvangsathugunum. Í þeim var lagt upp með að fá börnin til að ræða hlutverk 

leikskólakennara út frá ljósmyndum sem rannsakandi tók í vettvangsathugununum þar 

sem leikskólakennari skráði athafnir barnanna í skapandi starfi. Einnig var viðtalsrammi 

hafður til hliðsjónar. Þessi samtöl fóru fram í næði í litlu herbergi sem börnin þekktu vel. 

Þar fengu þau að ráða hvort þau sætu á gólfinu eða á stólum við hátt borð þegar þau 

skoðuðu og ræddu ljósmyndirnar. Öll börnin völdu hið síðarnefnda. 

Seinni sex samtölin byggðust á fyrirliggjandi skráningum í ferilmöppum barnanna og 

viðtalsramma til hliðsjónar. Börnin komu tvö og tvö saman í hópsamtölin sem höfðu það 

markmið að nálgast sýn barnanna á úrvinnslu skráninganna. Með úrvinnslu er meðal 

annars átt við hvað leikskólakennarar og aðrir starfsmenn ákveða að láta koma fram í 

skráningunum og hvernig framsetning þeirra er. Samtölin fóru annars vegar fram í stóru 

herbergi innan deildarinnar og hins vegar í listasmiðjunni. Þar völdu börnin fjölbreytta 

staðsetningu til að skoða ferilmöppur sínar. Í herberginu sátu eða lágu börnin á gólfinu 

en sum jafnframt ofan á kommóðu. Í listasmiðjunni sátu börnin ýmist á gólfinu við lágt 

borð, uppi á borði eða á stól. Þetta frelsi gerði þeim kleift að velja sér stað og stöður sem 

þeim leið vel í meðan á samtölunum stóð. Þessir þrír staðir, þar sem gagnaöflun fór fram, 

voru svæði sem börnin þekktu fyrir og að sögn starfsmanna deildarinnar upplifðu þau sig 

örugg á þeim. Með því er átt við að samtölin fóru fram í umhverfi þar sem rannsakandi 

stjórnaði ekki því sem einkenndi aðstæðurnar, eins og á rannsóknarstofu, heldur áttu þau 

sér stað í umhverfi leikskólans sem börnunum þykir eðlilegt, þau þekkja og treysta því 

þau eyða þar miklum tíma (Rolfe, 2001).  

Markmiðið með því að beita fjölbreyttum aðferðum sem þessum til að nálgast sýn 

barnanna er að veita börnunum aukin tækifæri til að taka stjórn og leiða samræðurnar 

að því sem þau vilja raunverulega tjá til viðbótar við að svara spurningum rannsakanda. 

Áður en samtölin áttu sér stað voru börnin ávallt spurð hvort þau vildu taka þátt og var 

þeim frjálst að afþakka boðið eða hætta hvenær sem var í samtölunum ef þau kusu svo. 

Það kom tvisvar fyrir að börnin vildu ekki ræða við rannsakanda þegar hann bar sig að 

þeim. Í þeim tilfellum komu börnin þó stuttu síðar aftur að eigin frumkvæði til 

rannsakanda og lýstu yfir vilja til að ræða saman.  

Fyrir hvert samtal var jafnframt óskað eftir leyfi barnanna til að taka þau upp á 

myndband í þeim tilgangi að hægt væri að greina betur hver sagði hvað við afritun gagna 

ásamt því að skoða og greina það sem börnin tjáðu án orða. Að taka samtöl við börn upp 

á myndbönd hefur reynst vel í þessum tilgangi því það gefur rannsakanda tækifæri til að 

bera kennsl á margs konar tjáningu barna umfram talað mál. Með því að horfa á þætti 

eins og líkamstjáningu og svipbrigði fær rannsakandi til að mynda tækifæri til að heyra 
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fleiri skoðanir og viðhorf en aðeins þeirra barna sem hafa gott vald á töluðu máli (Sara 

M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017). Við afritun rannsóknargagna var því afritað 

það sem börnin sögðu munnlega og með líkamstjáningu, svo sem þegar barn kinkaði kolli 

í stað þess að segja já eða sýndi einhvers konar viðbrögð sem gáfu til kynna líðan þess, til 

dæmis gleði eða sorg.  

3.5.4 Gagnagreining 

Gagnagreining fór fram í gegnum allt rannsóknarferlið. Í fyrstu voru gögnin greind út frá 

sjónarhorni rannsakanda á vettvangi, því næst eftir að vettvangsathuganir og hópsamtöl 

höfðu átt sér stað og loks þegar öll gögn voru afrituð. Þetta er algengt ferli í eigindlegum 

rannsóknum þar sem þær fylgja ekki beinni línu og rannsakendur verða oft að sökkva sér 

í gögnin til að skilja það sem á sér stað. Við úrvinnslu gagna voru gögnin skoðuð, greind 

og túlkuð með það fyrir augum að greina þemu, sem væri hægt að flokka gögnin í, og 

geta svarað rannsóknarspurningunum (Lichtman, 2013). Tvö stór þemu komu í ljós. Þau 

voru annars vegar viðbrögð og tjáning barnanna gagnvart hlutverki leikskólakennara sem 

skráði athafnir þeirra og hins vegar sýn barnanna á skráningar í ferilmöppum sínum þar 

sem kom fram ólík tjáning barnanna um skráningar að heiman og úr leikskólastarfinu auk 

skoðana barnanna um úrvinnslu skráninganna.  

3.6 Trúverðugleiki 

Hvað trúverðugleika rannsóknarinnar varðar var þess gætt að rannsóknin miðaði að því 

að svara rannsóknarspurningum og gæfi lesanda þannig tækifæri til að sjá sýn 

leikskólabarna á framkvæmd skráninga en það fræðasvið hefur lítið verið rannsakað. Til 

þess að efla trúverðugleika rannsóknarinnar var gagna aflað í gegnum 

vettvangsathuganir sem miðuðu að því að lesa í fjölbreytta tjáningu barnanna, með og 

án orða, ásamt því að eiga hópsamtöl við börn þar sem stuðst var við viðtalsramma, 

ljósmyndir og fyrirliggjandi skráningar. Ljósmyndir og fyrirliggjandi skráningar voru 

notaðar til að reyna draga úr því valdaójafnvægi sem á sér gjarnan stað í samskiptum 

barna og fullorðinna. Tungumálið er stór hluti af því ójafnvægi vegna þess að fullorðnir 

hafa forskot bæði í töluðu og rituðu máli og því er mikilvægt að veita börnum tækifæri til 

að tjá sig á annan máta svo það vegi á móti þessum ríkjandi tjáningarmáta fullorðinna 

(Anna Magnea Hreinsdóttir, 2012). 

Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandi virkur þátttakandi í að skapa 

rannsóknargögnin og er mikilvægt að gera grein fyrir því að reynsla hans og þekking 

endurspeglast í gögnunum. Við greiningu samtalanna þarf því að gæta þess að 
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rannsakandi sé trúr þátttakendum, nákvæmur og heiðarlegur (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Greining vettvangsathugana geta jafnframt aldrei verið hlutlausar þar sem það sem 

rannsakandi sér og sér ekki er háð hans eigin hugmyndum, gildum og siðferðislegum 

þáttum. Að sama skapi er ólíklegt að tveir einstaklingar túlki sömu aðstæðurnar eins. Til 

að auka trúverðugleika gagnanna er mikilvægt að rannsakandi átti sig á þessu og 

viðurkenni að hans þekking, reynsla og hugmyndir móti úrvinnslu gagnanna (Rolfe, 2001). 

Það skiptir því máli hversu nákvæm rannsóknargögnin eru. Nákvæmni þeirra felst til 

dæmis í að gera góð skil á hvernig samtölin og vettvangsathuganir fari fram (Helga 

Jónsdóttir, 2013) og að niðurstöðurnar gefi góðar og túlkandi lýsingar á sjónarmiðum 

barnanna (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Niðurstöður voru því 

bornar undir þátttakendur og óskað eftir sjónarmiðum þeirra gagnvart því hvort farið hafi 

verið með rétt mál og þannig tryggð aðkoma fleiri að gögnunum en aðeins rannsakanda. 

3.7 Siðferðileg atriði 

Í rannsóknum með börnum er mikilvægt að huga að siðferðislegum atriðum. Þessi atriði 

eru meðal annars upplýst samþykki, vernd í formi trúnaðar og tengsl og samskipti 

rannsakanda við börnin þar sem valdaójafnvægi kemur helst við sögu. 

Að fá upplýst samþykki í rannsóknum felst í því að þátttakendur samþykki sjálfviljugir 

að taka þátt í rannsókninni og átti sig á að þeir megi hætta þátttöku hvenær sem er. Áður 

en þeir samþykkja þátttöku eiga þeir að hafa fengið upplýsingar um rannsóknina, hvað 

þátttakan feli í sér, hversu lengi þátttakan muni standa og hvort hugsanlegar hættur fylgi 

henni. Það sama gildir um rannsóknir með börnum en auk þessa er mikilvægt að fylgjast 

með líkamstjáningu barnanna um vilja þeirra til þátttöku. Að lokum þarf rannsakandi að 

vera meðvitaður um að samþykki í upphafi rannsóknar þýði ekki að börnin vilji vera með 

allan tímann og því þarf að endursemja við börnin um þátttöku meðan á rannsókninni 

stendur (Jóhanna Einarsdóttir, 2012; Jóhanna Einarsdóttir, 2006). 

Til að tryggja þetta ræddi rannsakandi í upphafi, áður en gagnaöflun hófst, við börnin 

í litlum hópum. Þar var þeim gerð grein fyrir hvað þátttaka þeirra fæli í sér og rannsakandi 

nálgaðist þeirra hugmyndir um hvað rannsókn væri og hvað rannsakandi gerði. Óskað var 

eftir munnlegu samþykki barnanna til þátttöku í upphafi rannsóknar en jafnframt voru 

þau spurð hvort þau vildu vera með eða ekki í hvert skipti áður en rannsakandi átti við 

þau samtöl, tók ljósmyndir, myndbönd eða fylgdist með athöfnum þeirra. Börnunum var 

gert ljóst að þeim væri frjálst að segja nei og stjórna því hverju sinni hvort þau vildu vera 

með. Með því var auðveldara fyrir þau að átta sig á um hvað samþykki þeirra snerist. 

Börnunum var jafnframt greint frá að nöfn þeirra og andlit myndu hvergi koma fram en 
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trúnaður í rannsóknum með börnum felst fyrst og fremst í að tryggja að ekki sé hægt að 

bera kennsl á þátttakendur í kynningum eða skýrslum um rannsóknina. Einnig þarf að 

gæta þess að gögn, svo sem ljósmyndir og myndbönd, séu geymd á öruggum stað sem 

aðeins rannsakandi hefur aðgang að (Coady, 2001). 

Valdaójafnvægi er jafnframt hugtak sem rannsakandi velti vel fyrir sér. 

Valdaójafnvægið, sem getur myndast í samskiptum barna og fullorðinna, stafar meðal 

annars af ólíkum aldri, stöðu og reynslu ásamt því að sum börn líta á fullorðna sem 

yfirvald. Það getur því skapast hætta á að börnin fari að leitast við að gera rannsakanda 

til hæfis frekar en að tjá raunverulega sýn sína. Rannsakandi þarf því að huga að þeim 

aðferðum eða leiðum, sem hann geti nýtt sér, til að reyna að minnka þetta ójafnvægi í 

samskiptum við börnin (Jóhanna Einarsdóttir, 2006). Í þeim tilgangi var gögnum safnað 

með margs konar hætti, í gegnum vettvangsathuganir og hópsamtöl ásamt því að 

ljósmyndir og fyrirliggjandi skráningar barnanna voru nýttar til samræðna. Markmiðið 

með ljósmyndunum og skráningum úr ferilmöppum barnanna var að börnin gætu tekið 

stjórnina og deilt þeim sjónarmiðum og upplifunum sem þau vildu koma á framfæri í stað 

þess eingöngu að svara spurningum rannsakanda. Jafnframt var óskað eftir leyfi 

barnanna til að taka samtölin upp á myndbönd svo að rannsakandi gæti greint og túlkað 

fleiri tjáningarleiðir barnanna heldur en eingöngu talað mál. 

Áður en gagnaöflun hófst var allra tilskilinna leyfa aflað, það er að segja frá 

leikskólastjóra, leikskólakennurum og öðru starfsfólki sem vann með þátttakendum að 

skráningum, frá foreldrum þátttakenda og þátttakendunum sjálfum. Rannsóknin var 

einnig tilkynnt til Persónuverndar.  

3.8 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknarinnar  

Í rannsókninni, sem hér hefur verið greint frá, telur rannsakandi að styrkleikar hennar 

byggist á því notagildi sem niðurstöður sýna fram á. Í nútímasamfélagi hefur sýn og 

viðhorf til barna og barnæsku breyst töluvert frá því sem áður var. Það birtist meðal 

annars í viðhorfum eins og að farið er að líta á börn sem félagslega gerendur (Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2008) sem séu færir um að vera virkir þátttakendur í eigin lífi 

(Prout, 2015). Þau búi jafnframt yfir sjónarmiðum, reynslu, hugmyndum og innsæi sem 

sé vert að varpa ljósi á (Lansdown, 2005). Þessi viðhorf má greina víða í Aðalnámskrá 

leikskóla (2011) og samkvæmt henni á mat í leikskólum á námi og þroska barna að vera 

ferli sem er hluti af daglegu starfi. Þar sem leitast skal við að afla upplýsinga um styrkleika, 

hæfileika og getu hvers barns í athöfnum sínum með það að markmiði að auka skilning á 

þroska, námi og vellíðan þess. Uppeldisfræðilegar skráningar í anda hugmynda og 
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aðferða Reggio Emilia er ein leið til að meta nám leikskólabarna. Þessa rannsókn telur 

rannsakandi því vera viðbót við þá þekkingu, sem nú þegar er til staðar um skráningar í 

leikskólastarfi til að meta nám barna, vegna þess að hún varpar ljósi á sýn leikskólabarna 

en ekki aðeins leikskólakennara eða annarra starfsmanna leikskóla. 

Að velja þátttakendur í rannsóknum með börnum er vandmeðfarið og sú aðferð við 

að velja þátttakendur þessarar rannsóknar hefur bæði kosti og galla. Kostirnir eru að 

rannsakandi náði góðu sambandi við þau börn sem tóku þátt og er það upplifun hans að 

þátttakendur hafi í kjölfarið verið opnari í samræðum við hann og liðið vel í návist hans. 

Það felur jafnframt í sér að börnunum var sýnd virðing og hlustað á margbreytilega 

tjáningu þeirra og þau börn, sem sýndu ekki áhuga á að ræða við rannsakanda, voru ekki 

neydd til þess. Ókostirnir og jafnframt takmarkanir rannsóknarinnar eru þó að oft vilja 

raddir „hinna sterku“ barna heyrast og því möguleg hætta á að hér hafi aðeins komið 

fram sýn barna sem voru framfærin og ófeimin. Það má því velta fyrir sér hvað önnur 

börn, sem voru feimnari eða hefðu þurft til dæmis lengri tíma til að kynnast rannsakanda, 

hefðu haft fram að færa.  

Að lokum þarf að hafa í huga að þar sem eigindlegar rannsóknir miða að því að skoða 

ákveðin fyrirbæri í félagslegu samhengi (Lichtman, 2013) þá er sannleiksgildi 

rannsóknarinnar bundið við þá þátttakendur sem að henni koma (MacNaughton, 2001; 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Það þýðir að ekki er hægt að 

yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar á aðrar aðstæður. Eigi að síður geta þær nýst til að 

fá fram sýn fleiri einstaklinga og mynda þannig breiðari þekkingu á skráningum sem 

aðferð til að meta nám og þroska barna í leikskólastarfi. Jafnframt gefa niðurstöðurnar 

skoðunum og viðhorfum barna hljómgrunn sem geta nýst til frekari þróunar skráninga 

sem og fagmennsku alls starfsfólks í leikskólum.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar út frá þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Meginmarkmið rannsóknarinnar er fólgið 

í því að líta lengra og varpa ljósi á sýn leikskólabarna gagnvart því hlutverki sem 

leikskólakennarar og aðrir starfsmenn leikskóla taka sér þegar þeir framkvæma 

uppeldisfræðilegar skráningar af athöfnum barna. Horft var á þætti sem snúa að 

framkvæmd og úrvinnslu skráninga. Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á gögnum sem 

var aflað með vettvangsathugunum og hópsamtölum við níu börn. Við gagnagreiningu 

mynduðust þemu út frá tjáningu barnanna, með og án orða, og mun uppbygging kaflans 

hér á eftir taka mið af því. Í byrjun verður fjallað um sýn barnanna á framkvæmd 

skráninga. Þar verður gerð grein fyrir því sem einkenndi tjáningu og viðbrögð barnanna 

gagnvart hlutverki leikskólakennara í vettvangsathugunum og viðhorfum barnanna 

gagnvart hlutverki hans í samtölunum. Því næst verður vikið að greiningu á sýn barnanna 

á úrvinnslu skráninga. Þar eru dregin fram einkenni tjáningar barnanna um skráningar 

annars vegar að heiman og hins vegar úr leikskólastarfinu ásamt þáttum sem sýna hvað 

vakti athygli þeirra og fangaði áhuga. Að lokum er greint frá viðhorfum barnanna til 

ferilmöppunnar í heild sinni.  

4.1 Sýn barnanna á hlutverk leikskólakennara sem skráir athafnir þeirra 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr vettvangsathugunum og hópsamtölum um 

það hlutverk sem leikskólakennari tók sér við framkvæmd skráninga af athöfnum barna. 

Hér á eftir verður vísað til leikskólakennarans undir dulnefninu Heiður. Meðan á ferlinu 

stóð fylgdist rannsakandi fyrst og fremst með tjáningu barnanna meðan þau unnu að 

sjálfsmyndinni ásamt því hvernig þau brugðust við því hlutverki sem Heiður tók sér við 

framkvæmd skráninganna.  

Við vettvangsathuganirnar mátti sjá að Heiður hafði töluverða reynslu af því að skrá 

athafnir barna í skapandi starfi. Heiður sat á gólfinu með þeim yfirveguð og tjáði sig 

rólega við öll börnin. Hún spurði börnin opinna spurninga og var fær um að hlusta, 

leiðbeina og aðstoða þau á sama tíma og hún skráði niður hugmyndir þeirra og tilgátur. 

Það sem vakti athygli rannsakanda við vettvangsathuganirnar var margbreytileg tjáning 

barnanna og að samskipti leikskólakennara og barnanna einkenndust af hvatningu, 

leiðsögn og hrósi. Jafnframt mátti sjá einkenni valdaójafnvægis við sumar aðstæðurnar.  
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4.1.1 Margbreytileg tjáning barnanna 

Tjáning barnanna, meðan þau teiknuðu sjálfsmyndirnar, var fjölbreytt. Flest börnin nýttu 

sér talað mál en jafnframt mikið líkamstjáningu, meðal annars látbragð, andlitssvipi og 

hreyfingar. Í samræðum Heiðar við börnin í gegnum ferlið mátti greina að börnin notuðu 

líkamstjáningu fyrst og fremst með tvenns konar hætti, annars vegar til að leggja áherslu 

á orð sín og hins vegar af því að námsumhverfið og leikskólakennarinn buðu upp á að 

börnin gætu hreyft sig óhindrað á gólfinu. 

Verkefnið virtist höfða misvel til barnanna og sýndu þau því þar af leiðandi mismikinn 

áhuga. Þetta mátti meðal annars sjá af líkamstjáningu þeirra, hversu mikið þau töluðu og 

hversu reiðubúin þau voru til að takast á við verkefnið. Þrátt fyrir ólíkan áhuga luku öll 

börnin við sjálfsmyndina og á meðan þau unnu mátti sjá einbeitingu í athöfnum þeirra. 

Sú einbeiting birtist til dæmis í að börnin beygðu sig yfir borðið þegar þau teiknuðu, 

færðu andlitið nálægt teikningunni eða horfðu lengi á ljósmyndina af sér eins og þau 

væru að rýna í hvert smáatriði á andliti sínu. Með aukinni einbeitingu barnanna mátti 

einnig sjá hvernig slaknaði á líkama þeirra. Flest barnanna hreyfðu líkama sinn töluvert 

meðan þau ræddu við Heiði um ólík sjónarhorn á sjálf sig. Þegar þau hófust handa við að 

teikna sjálfsmyndina mátti sjá undir borðinu hvernig fætur þeirra hættu að hreyfast, þau 

settust á hné sín eða á rassinn með fæturna ýmist út til hliðanna eða undir borðinu.  

Heiður og Nína sitja á gólfinu við lágt borð. Þær ræða um ólík sjónarhorn á 

andlit Nínu. Heiður spyr Nínu spurninga um hvað hún hafi teiknað. Nína 

hreyfir sig til hliðanna, fer upp á hnén og niður á rassinn meðan hún talar. 

Nína lýsir því sem hún teiknaði og hallar sér til hliðanna á meðan. Hún bendir 

á hálsinn á sér þegar hún talar um að hafa teiknað hann. Nína notar 

hendurnar töluvert til að benda á líkamshluta á fyrri sjálfsmynd af sér þegar 

hún lýsir og tjáir með orðum það sem hún sér. Þegar Nína byrjar að teikna 

sjálfsmyndina af sér eru fætur hennar enn á hreyfingu. Þegar hún dregur 

fyrsta strikið af andliti sína hætta fæturnir að hreyfast. Þegar hún nálgast 

nefið er hún sest á rassinn með fæturna út til hliðanna. Hún horfir einbeitt á 

blaðið og dregur blýantinn varlega áfram til að móta andlit sitt. 

(Rannsóknardagbók, 8. maí 2017).  

Samskipti Heiðar og Nínu hér að ofan mætti ætla að sé gott dæmi um hvernig 

námsumhverfi í anda Reggio Emilia hvetur og ýtir undir að börnin geti tjáð sig með 

margbreytilegum hætti. Þessa margbreytilegu tjáningu barnanna fangaði Heiður á 

ljósmyndir ásamt því að skrifa niður hvað börnin sögðu með og án orða og hvernig þau 
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báru sig að verkefninu. Þessi hlutverk Heiðar virtust ekki trufla börnin heldur þvert á móti 

virtust flest þeirra vön því að láta taka ljósmyndir af sér og segja frá athöfnum sínum. Öll 

börnin lýstu að fyrra bragði hvað þau voru að teikna og einbeittu sér að vinnu sinni þótt 

myndavélinni væri beint að þeim.  

4.1.2 Jákvæð viðbrögð við hvatningu, leiðsögn og hrósi 

Mörg barnanna virtust í upphafi óörugg við framkvæmd sjálfsmyndarinnar og gáfu öll 

börnin í skyn með orðum eða líkamstjáningu á einhverjum tímapunkti að þeim þætti 

verkefnið erfitt. Meðal þess sem þau nefndu var að þau kynnu ekki að teikna svona, 

upplifðu að þau hefðu gert eitthvað rangt, dæstu, létu sig detta í gólfið og biðu lengi með 

að byrja að teikna. Þegar börnin lýstu yfir efasemdum um getu sína hvatti Heiður þau 

gjarnan áfram með leiðsögn, hugmynd að lausn eða hrósi. Börnin brugðust nánast 

undantekningarlaust við tillögum Heiðar með jákvæðum hætti, bæði með því að 

samþykkja tillögur hennar með orðum eða framkvæma þær án orða eins og má sjá hér 

af athöfnum Nínu.  

Nína er byrjuð að reyna teikna sjálfsmyndina af sér. Hún virðist óörugg með 

hvað hún er að gera. Nína leggur skyndilega frá sér blýantinn, dæsir hátt og 

lætur sig detta aftur á bak. Heiður spyr hana hvort hana langi til að snúa 

blaðinu sínu við til að byrja upp á nýtt. Nína bregst strax við, segir já og sest 

upp. Þegar Nína hefur lokið við skissuna sína byrjar hún að teikna 

sjálfsmyndina með tússpenna. Eftir stutta stund er hún farin að lýsa því sem 

hún er að gera með orðum meðan hún teiknar. Hún lítur út fyrir að vera mjög 

einbeitt og færir sig nær blaðinu þegar hún teiknar. Það má sjá tússpennann 

titra undan fingrum hennar. Þegar hún hefur lokið við að gera útlínur 

andlitsins gerir hún augu, nef, háls og augnhár. Þegar því er lokið varð þetta 

samtal milli Nínu og Heiðar: 

Nína: Aaah, svona [búin að gera augnhár].  

Heiður: Hvað ætlar þú að gera næst? 

Nína: [Dæsir með höndina á enni sér]. 

Heiður: Viltu gera eyrað? 

Nína: [Segir ekkert og byrjar að teikna eyrað]. 

Heiður: Viltu gera hárið? 

Nína: Hárið? Fyrst toppinn [teiknar toppinn og svo hárið].  

(Rannsóknardagbók, 8. maí 2017).  
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Þegar Nína er búin að þessu byrjar hún að bæta við alls kyns smáatriðum, svo 

sem að setja eyrnalokka og hálsmen á sig á teikningunni. Hún tilkynnir þó 

Heiði að hún sé ekki í alvörunni með hálsmen og eyrnalokka. Heiður heyrir 

hvað hún segir og hvetur hana til að framkvæma hugmyndir sínar að vild. 

Af þessu mætti ef til vill ætla að Heiður hefði haft í hyggju að leggja ögrandi verkefni 

fyrir börnin til að æfa nýja færni. Til þess hvatti hún börnin áfram, meðal annars með því 

að veita þeim leiðsögn eða hugmyndir að næsta skrefi ásamt því að hrósa fyrir það sem 

hún sá á teikningu barnsins. Hún reyndi að hafa spurningar sínar opnar en sumar þeirra 

áttu það þó til að verða meira tillaga að ákveðnu atriði. Spurningar hennar buðu þó 

yfirleitt upp á svar eða neitun af hálfu barnsins eins og eftirfarandi dæmi hjá Lilju sýnir.  

Heiður: En hvað er næst? 

Lilja: Hárið [byrjar að teikna]. 

Heiður: Hvernig ætlarðu að gera hárið? 

Lilja: Tagl [leikur tagl með höndunum um hárið sitt]. 

Heiður: Kannski getur þú gert teygju? 

Lilja: Okei [teiknar teygju á myndina sína]. Er þetta ekki flott? 

Heiður: Ég sé hvernig þú hefur teiknað hárið þitt í teygju fram hjá eyranu þínu. 

(Rannsóknardagbók, 8. maí 2017). 

Ekki brugðust öll börnin við leiðsögn Heiðar með töluðu máli. Freyr tjáði sig til að 

mynda nær eingöngu með líkamstjáningu og lét verkin tala frekar en að svara Heiði 

munnlega. Þegar Heiður kom með hugmynd að næsta skrefi hóf Freyr gjarnan strax 

framkvæmd í takt við tillögu Heiðar og að sama skapi hreyfði hann höfuðið til að tákna já 

og nei í samtali sínu við hana.  

Út frá tjáningu og viðbrögðum barnanna við því hlutverki sem Heiður tók sér mátti 

gjarnan greina mismun eftir kyni. Stúlkurnar virtust tjá sig meira með hinu talaða máli og 

nota líkamstjáningu til að leggja áherslu á merkingu orða sinna meðan strákarnir 

hlustuðu og brugðust frekar við tillögum, hvatningu og hrósi Heiðar án orða. Eftirfarandi 

dæmi um ólíka tjáningu barnanna veitir innsýn í hversu margvísleg tjáning þeirra getur 

verið. Margvísleg tjáning þeirra er jafnframt góð áminning til leikskólakennara um að 

muna að börn hafa hundrað tungumál og að það sé hlutverk leikskólakennara að virða 

rétt barnanna til að tjá sig með ólíkum hætti og hlusta eftir öllum tungumálum þeirra. 
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4.1.3 Einkenni valdaójafnvægis í samskiptum barna og leikskólakennara 

Gerð sjálfsmyndarinnar virtist ekki höfða vel til tveggja þátttakenda, þeirra Smára og 

Gunnars. Frá upphafi ferlisins virtist Smári ekki átta sig nægilega vel á því hvað hann átti 

að gera og fann sig ekki í verkefninu.  

Smári virðist vera heldur óöruggur yfir því hvernig hann á að gera 

sjálfsmyndina og spyr Heiði því hvað hann eigi að gera. Heiður leggur þá til að 

hann byrji á að teikna línuna aftan á hnakkanum á sér. Hún bendir á 

ljósmyndina af honum ásamt því að strjúka það sem hún er að tala um með 

fingri sínum. Smári lítur á ljósmyndina af sér og byrjar að teikna hnakkalínuna. 

Stuttu síðar reynir hann að teikna nefið á sér. Hann stoppar skyndilega, setur 

í augabrúnirnar, það kemur skeifa á munninn og hann byrjar að krota á blaðið 

sitt. Heiður sér hvað Smári er að gera og býður honum strokleður sem hann 

þiggur. Smári strokar út nefið og gerir aðra tilraun. Hann horfir þögull stutta 

stund á teikninguna sína, segir svo að honum finnist þetta svolítið skrítið og 

hann sé hættur að gera þetta. Hann stendur upp og gengur út. Heiður reynir 

ekki að stöðva hann en segir við Smára að þau muni kannski halda áfram 

seinna. Um þremur klukkutímum síðar kemur Smári aftur í listasmiðjuna. Í 

fyrstu reynir hann að ganga aftur fram en Heiður fær hann til að setjast niður. 

Í framhaldinu snýr Heiður athygli sinni að Smára, er nálægt honum og 

leiðbeinir honum þegar hún telur þörf vera á. Hún hvetur Smára áfram þegar 

hann hikar og hrósar fyrir litlu hlutina sem honum tekst að gera. Smári virtist 

öruggari núna. Hann horfir einbeittur á blaðið og það má sjá hversu fast hann 

gerir með blýantinum því fingur hans verða rauðir undan skriffærinu. 

(Rannsóknardagbók, 8. maí 2017). 

Verkefnið kveikti heldur ekki mikinn áhuga hjá Gunnari og fljótlega eftir að hann lauk 

við skissuna sína sýndi hann vilja til að fara aftur inn á deild áður en hann hafði lokið við 

sjálfsmyndina eins og Heiður hafði séð fyrir sér.  

Þegar Gunnar hefur lokið við skissuna sína spyr hann Heiði hvenær hann 

komist aftur inn á deild. Heiður biður hann um að teikna aðeins meira og nú 

með tússpennanum. Gunnar setur höndina undir vanga, ruggar sér fram og 

aftur og byrjar svo á ný að teikna. Hann byrjar að lýsa því að hann sé að teikna 

nasirnar, munninn og hárið. Hann bendir á ljósmyndina af sér og veltir fyrir 

sér hvernig augabrún hans er. Hann strýkur svo yfir höfuðið á sér og segist 



 

57 

vera búinn en sér þá að hann hefur gleymt að gera hálsinn. Þegar hálsinn er 

kominn teiknar hann bolinn og Batman á hann sem er eins og Gunnar er 

klæddur í þennan daginn. Gunnar snýr svo blaðinu sínu við og byrjar að gera 

vélmenni. Hann lokar svo tússpennanum, tilkynnir Heiði að hann sé búinn og 

ætli inn á deild. Þegar hann stendur í dyrunum kallar hann svo inn til Heiðar 

og segir: „Ég nenni ekki meira“. (Rannsóknardagbók, 8. maí 2017).  

Út frá samskiptum Smára og Heiðar má greina dæmi um hvernig leikskólakennari 

reynir að mæta barni þar sem það er statt, viðurkenna tilfinningar þess og hjálpa því svo 

síðar að yfirstíga hindranir með hvatningu, leiðsögn og hrósi. Einnig má hér sjá hvernig 

leikskólakennari getur beitt valdi sínu sem fullorðinn til að fá barn til að gera eitthvað 

sem það langar ekki endilega að gera. Samskipti Gunnars og Heiðar um miðbik ferlisins 

virðast sýna það sama. Á þeim tímapunkti virðist sem markmið Heiðar verði að fá Gunnar 

til að ljúka við allt ferlið, óháð áhuga og vilja. Af þessu má ætla að valdaójafnvægi geti 

myndast í samskiptum barns og leikskólakennara í leikskólastarfinu. Af tjáningu Smára 

og Gunnars má jafnframt ætla að þá hafi langað að hætta framkvæmd verkefnisins 

töluvert áður en þeir gerðu það. Velta má fyrir sér hvort þeir hafi haldið áfram vegna þess 

að þeir vildu gera Heiði til hæfis eða hvort þá langaði virkilega að gera aðra tilraun. Það 

að Gunnar hafi lokið við sjálfsmyndina með tússpennanum eftir að hafa tjáð að hann vildi 

fara og að Smári hafi á endanum gengið út áður en hann lauk myndinni af sér bendir til 

að hið fyrra hafi verið tilvikið.  

Af þessu má greina hvernig það vald sem leikskólakennari hefur yfir barni getur birst 

óvænt og jafnvel án þess að leikskólakennarinn taki eftir því. Gögnin sýndu þó jafnframt 

að með því að veita börnunum frelsi til sköpunar að eigin frumkvæði þá var þeim gefið 

aukið vald á aðstæðunum. Þó að hugmyndin hafi upprunalega verið frá 

leikskólakennaranum fengu börnin frjálsar hendur til að teikna eftir eigin höfði. Þetta 

mátti meðal annars sjá þegar börnin bættu við smáatriðum og hlutum sem voru ekki á 

ljósmyndinni af þeim. Börnin teiknuðu meðal annars fötin sín, myndir á fötin, eyrnalokka, 

hálsmen og sum jafnvel skreyttu myndina með umhverfi. Leikskólakennarinn hvatti 

börnin til að nota hugmyndaflug sitt og skrifaði á sama tíma niður hvað þau tjáðu um 

sjálfsmyndina sína. Hann stöðvaði aldrei flæði barnanna en óskaði þó í einstaka tilvikum 

eftir að fá að taka ljósmynd af teikningunni um mitt ferlið til að skjalfesta það líka.  
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4.2 Hlutverk leikskólakennara við framkvæmd skráninga séð með augum 
barna 

Hópsamtölin byrjuðu öll á því að börnin flettu í gegnum ljósmyndir sínar og komu 

einhvers konar skipulagi á þær. Flest barnanna röðuðu þeim í röð fyrir framan sig. Því 

næst byrjuðu þau að lýsa því sem þau sáu á ljósmyndunum og hvað þau voru að gera. 

Reynt var að mestu að nýta það sem börnin lýstu sem kveikju að samræðum um hlutverk 

leikskólakennarans. Þau tjáðu sig að miklu leyti í töluðu máli en líkamstjáning í formi þess 

að benda á ljósmyndirnar máli sínu til stuðnings, nota ólíkan raddblæ og að hreyfa sig var 

jafnframt töluverð.  

4.2.1 Leikskólakennarinn fylgdist með, gaf fyrirmæli, leiðbeindi, aðstoðaði og hrósaði 

Þau hlutverk, sem börnunum fannst Heiður taka sér, voru meðal annars að gefa þeim 

fyrirmæli, leiðbeina þeim, hrósa og aðstoða þau. Börnin voru sammála um að hugmyndin 

að sjálfsmyndinni hefði verið Heiðar og að hún hefði gefið þeim fyrirmæli um að lita eða 

teikna sjálf sig. Það virtist þó ekki trufla þau og lýsti Gunnar, annar drengjanna sem missti 

áhugann á verkefninu um miðbik þess, til dæmis að ferlið hefði verið ánægjulegt og að 

hann hefði mátt ráða hvað hann teiknaði. Lilja sagði einnig að það hefði verið 

skemmtilegt að teikna sjálfsmyndina og brosti breitt meðan hún tjáði sig eins og 

samræðan vekti upp skemmtilega minningu. Þegar sjónum var beint að Heiði og 

athöfnum hennar á ljósmyndunum fannst Nínu, Kötu og Lilju hún vera að fylgjast með 

þeim. Strákarnir veltu nærveru hennar lítið fyrir sér og Freyr taldi hana til að mynda ekki 

vera að gera neitt sérstakt. Flest barnanna nefndu að það væri gott að hafa Heiði hjá sér 

við framkvæmd skráninganna og lýstu Gunnar, Nína, Lilja og Kata nærveru hennar svona: 

Gunnar: Hún hjálpar mér, segir að það sé flott og eitthvað. Hún segir líka hvað 

ég þarf að gera. Það er gott að hafa hana því hún kann allt sem þarf að gera.  

  

Nína: Það er gott að hafa hana, hún hjálpar okkur að gera þetta [bendir á 

ljósmyndirnar fyrir framan sig]. Hún segir okkur líka hvað við eigum að teikna. 

Hún sagði mér hvernig við áttum að gera hausinn okkar. 

 

Lilja: Hjálpar okkur að gera eins og líkamann. Fyrst á maður að gera svona 

[teiknar hring með fingrinum á borðið] og svo segir hún stundum allt hvað 

líkamann vantar. 

  

Kata: Það er líka gott því þá getur hún tekið myndir af okkur og gera alls konar.  
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Smári var einn um það að velta aðeins fyrir sér líkamsstöðu og athöfnum Heiðar á 

ljósmyndunum sínum. Á einni ljósmyndinni sést Heiður halda með hendinni í enda 

blaðsins hjá Smára meðan hann teiknar. Lýsti Smári þessu atviki þannig að Heiður hefði 

verið að hjálpa honum að teikna með því að halda í blaðið og það hefði verið þægilegt. 

Af svörum barnanna má greina að þau upplifðu að leikskólakennarinn hefði stutt við 

athafnir þeirra og veitt þeim leiðsögn, hrós og aðstoð sem þau kunnu að meta. Þau 

upplifðu stuðning frá leikskólakennara sínum við verkefnið í gegnum nærveru hans og 

þeim hlutverkum sem hann tók sér. Eins og má sjá eru þessi sjónarmið barnanna í takt 

við það sem er lýst hér að ofan og rannsakandi upplifði í vettvangsathugunum. 

4.2.2 Leikskólakennarinn tók ljósmyndir, skrifaði niður tjáningu barnanna og gerði 
skráningu um ferlið 

Að sögn barnanna var hlutverk Heiðar þó ekki eingöngu að fylgjast með og styðja við 

athafnir þeirra heldur einnig að hún tæki ljósmyndir og skrifaði niður hvað þau sögðu og 

gerðu. Myndavélin við hlið Heiðar á ljósmyndunum var eitt af því sem öll börnin tóku 

eftir. Þau voru öll sammála um að myndavélin væri fyrir leikskólakennarann og töldu 

Nína, Kata, Lilja, Arnar og Freyr myndavélina vera notaða til að taka ljósmyndir af 

athöfnum þeirra og teikningum. Nína og Lilja bættu svo við að Heiður notaði 

ljósmyndirnar við úrvinnslu skráninga. 

Rannsakandi: Já, ég sé að þú bentir á myndavélina, Kata. Hvers vegna ætli 

hún sé þarna? 

Kata: Til að taka myndir [setur hendurnar upp við andlit sitt og leikur eins og 

hún sé að taka ljósmynd]. 

Nína: Hún er að taka myndir af mér. 

Rannsakandi: Og af hverju þarf hún að taka myndir? 

Kata: Af því hún er beint fyrir framan okkur.  

Rannsakandi: Hvað er svo gert við þessar myndir? 

Nína: Heiður prentar þær út [er þögn í svolitla stund] og setur þær svo í 

skráningu, í möppuna okkar.  

Lilja: Já, það er rétt hjá Nínu. Tekur þær til að setja í möppuna okkar.  

Af svörum þessara stúlkna má greina að þeim finnst ekki athugavert að teknar séu 

ljósmyndir af þeim í skapandi starfi. Þær virðast líta á myndavélina sem hluta af ferlinu 

og láta hana ekki trufla sig. Arnar taldi myndavélina vera þarna meðal annars til að taka 

ljósmyndir af sjálfsmyndunum og voru vangaveltur hans um tilgang þess áhugaverðar.  



60 

Arnar: Það er myndavél til að taka myndir af sjálfsmyndunum [hreyfir sig 

aðeins til]. Taka myndir af myndum, það er skrítið.  

Freyr: Maður getur gert það.  

Rannsakandi: Já, af hverju ætli Heiður geri það? 

Freyr: Af því hún vill sjá það einhvern tímann seinna.  

Arnar: Nei, kannski er það minning.  

Rannsakandi: Og hvað ætli hún geri með þessar minningar? 

Arnar: Kannski ef hún tæki ekki mynd af þessu og þegar hún verður gömul þá 

kannski gleymir hún því. Þá gleymir hún ekki, því hún getur séð myndirnar.  

Þessi túlkun Arnars á tilgangi ljósmyndanna bendir til þess að hann átti sig á að þær séu 

til þess að geta kallað fram minningar um liðna atburði sem má eflaust ætla að sé 

markmið Heiðar með því að skrá ferli barnanna við gerð sjálfsmyndanna. Ásamt því að 

geta fylgst með hvaða framförum börnin hafa tekið á leikskólagöngu sinni. 

Stílabókin og penninn fyrir framan Heiði á mörgum ljósmyndanna vakti jafnframt 

athygli fjögurra barnanna. Kata, Arnar, Freyr og Gunnar greindu frá því að Heiður notaði 

þessi verkfæri til að skrifa niður hvað þau væru að gera og segja. Af svörum barnanna hér 

að ofan má greina að þau höfðu ákveðinn skilning á því hlutverki sem leikskólakennarinn 

tók sér við framkvæmd skráninganna um sjálfsmyndirnar. Þau notuðu ekki öll það 

orðalag að leikskólakennarinn væri að framkvæma skráningar þegar þau tjáðu sig um 

hlutverk hans en eigi að síður virtust öll börnin meðvituð um að athafnir hans væru hluti 

af ferli skapandi starfs í leikskólanum. Einnig töldu sum barnanna að ljósmyndirnar og 

skráningar hans í stílabókina væru nýttar áfram og jafnvel að þær enduðu í ferilmöppum 

þeirra.  

4.3 Sýn barnanna á úrvinnslu skráninga í ferilmöppu þeirra  

Hér verður greint frá niðurstöðum úr hópsamtölum við átta börn um skráningar í 

ferilmöppum þeirra. Í ferilmöppum allra barnanna voru annars vegar skráningar úr 

leikskólastarfinu og hins vegar skráningar sem börnin komu með að heiman. Skráningar 

úr leikskólastarfinu voru fyrst og fremst úr skapandi starfi og þemavinnu en jafnframt 

nokkrar af daglegum athöfnum og tilraunum barnanna. Skráningar að heiman voru 

meðal annars af því sem börnin tóku sér fyrir hendur um helgar, í sumarfríum, 

ferðalögum erlendis og af merkum atburðum í lífi þeirra, svo sem þegar þau eignuðust 

systkini, misstu tönn eða foreldrarnir giftu sig. Misjafnt var hvað fangaði áhuga barnanna, 

hverju þau sögðu frá og hvernig. Hér á eftir verður gerð grein fyrir tjáningu barnanna um 

þessar tvær gerðir skráninga og því sem greindi þær að. Jafnframt eru dregin fram 
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einkenni þeirra skráninga sem fönguðu helst áhuga barnanna og hvað olli því að þau létu 

í ljós óánægju með sumar skráningarnar. Að lokum er vikið að sýn barnanna til 

ferilmöppunnar í heild og hvernig þeim fannst leikskólakennurum og öðrum 

starfsmönnum leikskólans hafa tekist til við að skrá í hana athafnir þeirra og hugmyndir. 

4.3.1 Einkenni tjáningar barnanna um skráningar að heiman 

Fyrstu viðbrögð allra barnanna voru að opna ferilmöppurnar og byrja að skoða 

skráningarnar í þeim. Börnin byrjuðu öll á því að segja frá upphafsskráningu 

ferilmöppunnar sem sýndi myndir og texta af fjölskyldumeðlimum þeirra. Að því loknu 

skoðuðu börnin skráningarnar að eigin frumkvæði og beindist áhugi allra fyrst og fremst 

að skráningum að heiman. Tjáning barnanna meðan þau skoðuðu innihald 

ferilmöppunnar var margvísleg. Þau tjáðu sig töluvert munnlega og nýttu ljósmyndir 

skráninganna til að rifja upp og segja frá því sem átti sér stað. Börnin bentu með fingri á 

ljósmyndirnar eða struku í kringum þær meðan þau töluðu og oft mátti jafnframt sjá 

börnin halla sér yfir þær meðan þau tjáðu sig. Skráningunum var gjarnan lýst af innlifun 

og leikrænni tjáningu, til að mynda brostu börnin gjarnan, hlógu og léku jafnvel atburði 

úr skráningunum máli sínu til stuðnings. Hér má sjá dæmi um þetta hjá Kötu sem var að 

deila minningum sínum og upplifun út frá skráningu sem var gerð fyrir tveimur árum.  

Kata: Ég var í útlöndum og ég var bara ein að róa [brosir og hreyfir sig aðeins 

til hliðanna]. Ég kann alveg leiðina. Ég fór tvisvar sinnum [brosir og lítur á 

rannsakanda].  

Rannsakandi: Ég heyri að þú fórst tvisvar í bátinn.  

Kata: Já, og ég fékk svona tvær árar [setur hendurnar út og kreppir þær eins 

og hún sé með tvær árar í höndunum] og svo fór ég í einn bát og sigldi [kreppir 

hendurnar saman eins hún haldi á árum og færir þær aftur á bak og áfram 

eins og hún sé að róa]. 

Nína: Hvað er þetta? [bendir á ljósmynd í skráningu hjá Kötu]. 

Kata: Báturinn [bendir á myndina með einum fingri] og hér [bendir á 

myndina, færir sig til hliðar nær skráningunni] sit ég og sigli bara með eina ár 

[kreppir lófann og hreyfir höndina fram og aftur eins og hún sé að róa með 

annarri hendinni]. Ég var að reyna komast til mömmu [brosir breitt og hallar 

sér yfir skráninguna]. 

Að segja frá skráningunum virtist börnunum eðlislægt og flæddu samtöl um 

skráningar að heiman yfirleitt vel. Börnin virtust njóta þess bæði að segja frá og hlusta á 
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vini sína. Sum barnanna lögðu sig meira að segja fram við að ná augnsambandi til að 

ganga úr skugga um að verið væri að hlusta á þau. 

Freyr: Þarna er ég í sjónum. Ég er smá skítugur hér [lítur upp á rannsakanda 

og nuddar bringuna á sér vinstra megin]. 

Rannsakandi: [Kíkir yfir öxlina á honum]. Já, viltu segja mér af hverju þú ert 

skítugur þarna á bringunni? 

Freyr: [Bendir með fingrinum á ljósmynd]. Af því að sjórinn var skrítinn á 

ströndinni. [Bendir á aðra ljósmynd]. Þarna er líka drulla.  

Tjáning barnanna um skráningar, sem þau komu með að heiman, ber þess einkenni 

að það skipti börnin miklu máli að hafa þær í ferilmöppu sinni. Börnin voru spennt fyrir 

að deila þeim með öðrum og áttu sér gjarnan uppáhaldsskráningu sem þau ljómuðu af 

gleði við að segja frá og leituðu gjarnan sérstaklega að. Nína leitaði til að mynda að 

skráningu um hvolpa nær allt samtalið. Þegar hún var búin að ræða síðustu skráninguna 

í ferilmöppunni sinni og uppgötvaði að hún hefði óvart farið fram hjá skráningunni um 

hvolpana hófst hún handa við að fletta hratt í gegnum ferilmöppuna í leit að 

skráningunni. Hún átti í erfiðleikum með að finna hana og var orðin frekar óþreyjufull. 

Þegar skráningin loks fannst mátti greina af tjáningu Nínu spennu, gleði og ánægju.  

Nína: Hvar er hvolpamyndin mín? [flettir og flettir í möppunni sinni]. 

Rannsakandi: Á ég að hjálpa þér að finna hvolpamyndina? 

Nína: Já. 

Rannsakandi: [Flettir í möppunni hennar]. Er þetta hún? 

Nína: Já! [röddin er hærri]. Sjáðu [bendir, skríkir, setur axlirnar upp að eyrum 

og brosir breitt lengi]. 

Rannsakandi: Já, þarna eru hvolparnir.  

Nína: Þeir eru svo sætir. Hér eru þeir að naga skó og hér eru hvolparnir að 

lúlla [brosir og horfir á ljósmyndirnar]. 

Freyr hafði einnig mikinn áhuga á því að segja frá ákveðinni skráningu um sumarfrí 

sitt erlendis. Þegar hann var spurður hvort hann væri tilbúin til að ræða eina skráningu 

úr leikskólastarfinu var svarið að hann langaði fyrst til að sýna aðra skráningu. Svo byrjaði 

hann að fletta hratt í gegnum möppuna sína aftur á bak til að finna skráninguna. Meðan 

hann lýsti því sem hann gerði og upplifði í tjaldútilegu, að klifra, hoppa á trampólíni og 

fleira mátti sjá hann brosa breitt og tala af innlifun.  
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Að sama skapi gátu börnin orðið virkilega leið ef þau fundu ekki þær skráningar sem 

þau langaði til að segja frá. Rósalind varð til að mynda sár þegar hún fann ekki nýjustu 

skráninguna sem hún hafði komið með. Hún var búin að fletta fram og til baka í 

ferilmöppunni sinni og fann aðeins tvær nýjar skráningar úr leikskólastarfinu.  

Rósalind: Þetta er ekki nýja [er með skeifu á munninum, vælutón í röddinni 

og flettir]. Nei, það er ekki þessi, er önnur [hljómar eins og hún sé að fara að 

gráta]. Það er önnur, það er þegar ég er í partý og annað partý [færir sig frá 

ferilmöppunni og lætur höfuðið falla niður að bringu].  

Hjá Nínu kviknuðu einnig blendnar tilfinningar yfir því að hún hefði gleymt að koma 

með skráningu úr sumarbústaðarferð sinni þegar vinkona hennar, Lilja, var að segja frá 

sumarfríinu sínu.  

Nína: Ooooo, ég vildi að ég væri [hættir að tala í miðri setningu]. Einu sinni 

var ég í sumarbústað og þá var ég ekki með skráningu. Það er LEIÐINLEGT 

[segir þetta orð verulega hátt, setur skeifu á munninn, setur í augabrúnirnar 

og slær svo hendinni ofan á ferilmöppuna sína].  

Rannsakandi: Er sem sagt engin skráning úr sumarbústaðnum? 

Lilja: Af hverju? 

Nína: Út af því að mamma og við gleymdum því [setur í augabrúnirnar og 

skeifu á munninn og slær aftur með hnefanum ofan á ferilmöppuna sína].  

Þessi sterku viðbrögð þeirra beggja gáfu vísbendingar um að ferilmappan og þær 

skráningar, sem hún hafði að geyma, hefði vakið upp skemmtilegar minningar sem börnin 

höfðu löngun til að segja öðrum frá. 

4.3.2 Einkenni tjáningar barnanna um skráningar úr leikskólastarfinu 

Tjáning barnanna um skráningar úr leikskólastarfinu einkenndust annars vegar af 

stuttum og hnitmiðuðum svörum sem lýstu afurðinni, sem börnin bjuggu til eða 

innihaldsríkum samtölum og leikrænni tjáningu út frá ljósmyndum. Flest barnanna virtust 

ekki heillast af skráningum úr skapandi starfi og tjáðu þau sig þar af leiðandi að jafnaði 

lítið um þær og sjaldan að eigin frumkvæði. Hér að neðan eru fjögur dæmi sem eru 

lýsandi fyrir frásögn barnanna af meirihluta skráninga úr leikskólastarfinu. Dæmin gefa 

til kynna að skráningarnar hafi ekki fangað áhuga barnanna og þar af leiðandi ekki hvatt 

þau til þess að deila athöfnum sínum með öðrum. Þess í stað flettu öll börnin gjarnan 
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fljótt yfir á aðra skráningu þegar þau höfðu lokið við að segja frá afurðinni sem þau bjuggu 

til.  

Rannsakandi: Geturðu sagt mér frá þessu hér, Gunnar? 

Gunnar: Þetta er sko leirrisaeðla sem ég bjó til [flettir á aðra skráningu] og 

þarna er ég úti í sveit og þarna og þarna [dregur fingurinn á milli 

ljósmyndanna meðan hann segir frá]. 

 

Rannsakandi: Rósalind, getur þú sagt mér hvað þú varst að gera þarna? 

Rósalind: Að byggja hest [um leið og hún sleppir orðinu flettir hún á aðra 

skráningu] og sjáðu, þarna er litla systir mín [brosir breitt og lyftir 

ferilmöppunni upp til að sýna skráninguna betur].  

 

Rannsakandi: Hvað ætli þetta sé Smári? 

Smári: Þetta er karl. 

Rannsakandi: Þetta er karl, já, geturðu sagt mér eitthvað meira um hann? 

Smári: Ég veit það ekki.  

Rannsakandi: Það stendur hérna að þetta sé sjálfsmynd. 

Smári: Já, ég teiknaði bara eitthvað [flettir á næstu skráningu].  

 

Rannsakandi: Hvað er þetta hérna? [bendir á skráningu]. 

Sigrún: Þetta er bara sjálfsmynd [brosir smá]. 

Rannsakandi: Já, þú hefur teiknað sjálfa þig.  

Sigrún: [Flettir á aðra skráningu] og þarna er lóan.  

Einstaka skráningar úr leikskólastarfinu skáru sig þó úr varðandi það hvernig börnin 

tjáðu sig um þær. Ein þeirra var yfir tuttugu blaðsíðna löng hópskráning sem sýndi ferli 

þemavinnu sem unnin hafði verið yfir tveggja til þriggja mánaða tímabil á vorönn 2016. 

Af átta börnum, sem voru þátttakendur í þessum hluta rannsóknarinnar, höfðu fjögur 

þeirra tekið þátt í þemaverkefninu sem um ræðir. Skráningin var eins í möppum þeirra 

allra og lýsti ferli þemavinnunnar aðallega með ljósmyndum auk stuttra textabrota sem 

kynntu viðfangsefnin sem börnin tókust á við undir þemanu.  

Tjáning barnanna um skráninguna einkenndust af áhuga við frásögn og smáatriði í 

lýsingum. Börnin skoðuðu fyrst og fremst ljósmyndirnar og studdust við þær í frásögn 

sinni með því að benda á þær. Ljósmyndirnar sýndu líklega þætti sem börnin höfðu haft 

áhuga á þar sem frásagnir barnanna einkenndust af jákvæðu viðmóti og leikrænni 



 

65 

tjáningu. Meðal annars mátti heyra rödd Freys hækka af spenningi þegar hann lýsti því 

hve hátt heyrðist í tæki á einni ljósmyndinni. Kata lagðist á gólfið og lýsti með öllum 

líkama sínum hvernig hún og börnin í hópnum hennar hefðu skapað mynd sem sást á 

ljósmynd í skráningunni og Lilja strauk lófanum yfir allt andlitið á sér þegar hún sagði frá 

því hvernig hún málaði andlit sitt blátt. Jafnframt mátti túlka miklar vangaveltur í 

athöfnum Smára út frá því hvað hann horfði lengi á ljósmyndirnar eða upp í loftið með 

fingurinn við munn sér áður en hann talaði.  

Í ferilmöppum Sigrúnar, Nínu og Gunnars voru jafnframt skráningar sem þau 

stöldruðu lengur við og leiddu til lýsandi frásagnar af athöfnum þeirra. Skráning Sigrúnar 

var frá því hún var 2,2 – 2,9 ára gömul og sýndi ferli þemavinnu þar sem börnin léku sér 

með ólíkan efnivið, svo sem málningu, ljós, ull, pappír og jarðleir. Skráningarnar voru 

myndrænar, tvær til fimm myndir á hverri síðu, auk texta sem lýsti tilraunum, 

uppgötvunum og athöfnum hennar með efniviðinn. Það var skráningin um ullina sem 

fangaði áhuga hennar.  

Sigrún: Ó [hækkar róminn], ég er að bleyta, bleyta [bendir á ljósmynd í 

skráningunni] ull [brosir]. 

Rannsakandi: Já, ég sé að þú ert að bleyta ull hérna [bendir á ljósmyndina]. 

Sigrún: Já [horfir á ljósmyndirnar og það má sjá augu hennar færast upp og 

niður blaðið].  

Rannsakandi: Hvernig fannst þér það? 

Sigrún: [Horfir á skráninguna í svolitla stund, snýr sér svo á hlið, setur 

hendurnar út og segir:] Listasmiðjukonan, hún setti svona handklæði til að 

þurrka ullina [brosir og flettir á næstu síðu]. Hérna [bendir á ljósmynd þar 

sem verið er að þurrka ull á handklæði]. 

Rannsakandi: Já, ég sé að hérna ertu að þurrka ullina á handklæði.  

Sigrún: Já-há [brosir] og fæturna.  

Skráning Nínu var frá árinu 2013 eða þegar hún var fjögurra ára gömul og sýndi 

myndrænt ferli hennar við að mála á bleyjunni einum fata. 

Nína: Hér var ég að mála í bleyju [brosir] og ég [horfir á ljósmyndirnar meðan 

hún talar] nuddaði þessu [bendir á málninguna á ljósmyndinni] í höndunum 

og nuddaði á mig [bendir á ljósmynd og brosir]. Ég var að nudda höndunum 

á mig sjálfa [hlær og brosir] og svo nuddaði ég þetta á spegilinn [flettir á 
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næstu blaðsíðu þar sem spegilinn sést]. Ég nuddaði rosalega mikið á spegilinn 

[nuddar einum fingri á skráninguna]. 

Áhugavert var að sjá hvernig Sigrún og Nína tjáðu sig með gleði og eftirvæntingu um 

skráningar sem voru yfir tveggja ára gamlar. Einnig vakti athygli hve langt aftur í tímann 

þær virtust muna því eins og sést á frásögn Sigrúnar nefndi hún að ullin hefði verið 

þurrkuð á handklæðinu og Nína nefndi að hún hefði málað á spegilinn áður en þær sáu 

ljósmyndirnar. Velta má vöngum yfir því hvort þær hafi munað rúm tvö til fjögur ár aftur 

í tímann eða ekki en óumdeilanlegt er að ljósmyndirnar af athöfnum þeirra í 

skráningunum gerðu þeim kleift að rifja upp nám sitt og skapa minningar sem vöktu upp 

jákvæðar tilfinningar.  

Úrvinnsla og framsetning skráningarinnar, sem fangaði áhuga Gunnars, hafði önnur 

einkenni heldur en þau sem hefur verið lýst hér að framan. Skráningin var eins árs gömul 

af sjálfsmynd sem Gunnar hafði unnið úr leir. Skráningin innihélt aðeins eina ljósmynd af 

afurð verkefnisins ásamt sjö línum af texta. Þegar Gunnar sá skráninguna í ferilmöppu 

sinni breiddist út bros á andlit hans. Hann leit upp úr ferilmöppunni og benti á afrit af 

sömu ljósmynd sem hékk uppi á vegg í listasmiðjunni.  

Gunnar: [Er brosandi og segir:] Ég gerði þessa þarna hægra megin [bendir á 

vegginn þar sem ljósmynd af leirverkinu hans hangir] og það er könguló. [Lítur 

á skráninguna í ferilmöppunni sinni og bendir með fingri á ljósmyndina]. Þetta 

er mindcraft-könguló og ég gerði hana. 

Frásögn Gunnars benti til þess að hann hefði haft aðrar hugmyndir um hvað hann 

hafði búið til heldur en heiti skráningarinnar vísar til. Þegar úrvinnsla leikskólakennarans 

var hins vegar borin saman við frásögn Gunnars mátti sjá að samræmi ríkti í tjáningu hans 

og úrvinnslu leikskólakennarans. Þótt skráningin bæri heitið „Sjálfsmynd“ þá nýtti 

leikskólakennarinn við úrvinnsluna það sem Gunnar tjáði við framkvæmd verkefnisins. Í 

textanum með ljósmyndinni kom nefnilega fram að Gunnar hefði tjáð að hann væri að 

búa til mindcraft-könguló. Af þessu mátti ætla að leikskólakennarinn hefði gefið 

hugarflugi Gunnars frjálsan taum óháð fyrirmælum sínum. Skráningin, sem fangaði áhuga 

Gunnars, sýndi ekki myndrænt ferli vinnu hans. Því er vert að velta fyrir sér hvort það 

frelsi, sem hann fékk til að skapa eftir eigin hugmyndum og ímyndunarafli, hafi gert það 

að verkum að skráningin hvetti hann til að rifja upp athafnir sínar.  

Fyrir sum barnanna tvinnaðist aldur skráningar, úrvinnsla hennar og tjáning þeirra 

saman. Því lengra sem var liðið frá skráningunni og því færri ljósmyndir, sem hún hafði 
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að geyma, áttu börnin gjarnan erfiðara með að rifja upp athafnir sínar. Jafnframt upplifðu 

nokkur barnanna að teikningar þeirra frá yngri árum væru skrítnar eða túlkuðu þær sem 

eitthvað annað en skráningin sýndi.  

Kata: Og hér er eitthvað [bendir á ljósmynd af teikningu eftir hana], pabbi. Ég 

veit það ekki.  

Rannsakandi: Viltu gá hvað stendur um skráninguna? 

Kata: Já, já. 

Rannsakandi: Það stendur hérna sjálfsmynd [bendir með fingri á textann og 

les svo:]. Kata fór í listasmiðju og teiknaði sjálfsmynd. Fyrst skoðaði hún sig í 

speglinum og teiknaði svo mynd.  

Kata: Er þetta ég? [glottir]. 

Rannsakandi: Skráningin segir það. Manstu eftir þessu? 

Kata: Ég er skrítin [glottir og byrjar svo að brosa]. 

Tjáning sem þessi var ekki einsdæmi. Sigrún lýsti til að mynda sjálfsmynd af sér frá því 

hún var tæplega þriggja ára sem flugdreka og Smári og Gunnar ársgamalli sjálfsmynd sem 

einhverjum karli. Þetta gaf til kynna að með aldrinum þroskist börnin ásamt því að þróa 

orðaforða og hugmyndaflug sitt. Hugmyndir þeirra um sjálf sig breyttust því og 

sjálfsmyndir, sem þau teiknuðu tveimur árum fyrr, túlkuðu þau sem flugdreka og karla 

frekar en þau sjálf. 

4.3.3 Kafað dýpra með börnunum í nýjustu skráningarnar úr leikskólastarfinu 

Tvær nýjustu skráningarnar úr leikskólastarfinu voru ræddar sérstaklega við eldri börnin. 

Þær skráningar voru sjálfsmyndin, sem þau teiknuðu af sér við vettvangsathugunina, og 

um þemavinnu í tengslum við nærumhverfi sitt á vorönn 2017, þar sem farið var í 

vettvangsferð að heimili allra barnanna. Markmiðið með því að beina sjónum barnanna 

sérstaklega að þessum skráningum var að kafa dýpra og skoða hvort tjáning barnanna 

um það hlutverk, sem leikskólakennarar tóku sér við úrvinnslu skráninga, yrði meiri ef 

stutt væri síðan þau kláruðu verkefnið og skráningarnar bættust í ferilmöppuna.  

Skráningin, sem sýndi sjálfsmynd barnanna frá því í maí 2017, virtist fanga áhuga 

þeirra mismikið. Kata, Smári og Gunnar stöldruðu heldur stutt við hana og voru svör 

þeirra hnitmiðuð. Kata sagðist ekki vilja ræða þessa skráningu, aðallega vegna þess að 

henni fannst önnur teikninganna af sér vera ljót. Smári sagðist hafa teiknað myndirnar, 

aðra með blýanti og hina með tússpenna og Gunnar nefndi að hann hefði teiknað 

Batman-karl sem sæist á bolnum hans.  
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Freyr, Nína og Lilja tjáðu sig örlítið meira um sjálfsmyndirnar en hin þrjú börnin. Freyr 

horfði á teikningarnar og sagði þetta vera sjálfan sig og benti sérstaklega á hettuna sem 

hann teiknaði á peysuna sína. Freyr tjáði jafnframt að hann væri ánægður með teikningar 

sínar og það væri skemmtilegt að Heiður skyldi taka myndir af honum þegar hann væri 

að lita. Nína og Lilja ræddu töluvert saman um skráningarnar sínar. Nína lýsti því að hún 

hefði verið að teikna höfuð sitt og Lilja bætti við að hún hefði teiknað hringi til að tákna 

augu sín. Þær hrósuðu svo hvor annarri fyrir fallega teiknuð augu og Nína sagðist hafa 

vandað sig mikið og að hún hefði jafnframt teiknað á sig hálsmen. 

Tjáning flestra barnanna um viðfangsefni þemaverkefnisins voru líflegri og meiri en 

um sjálfsmyndina. Tjáning þeirra var þó ólík og mismikil. Kata hafði aftur lítinn áhuga á 

því að ræða um skráningu úr leikskólastarfinu og það eina sem hún nefndi var að hún 

hefði teiknað túlípana og tekið myndir af húsinu sínu. Freyr hins vegar skoðaði 

ljósmyndirnar, sem hann hafði tekið í vettvangsferð að heimili sínu, og lýsti nokkrum 

þeirra. Hann sagðist hafa tekið ljósmynd af ónýtum snjókarli og rólu. Þegar hann lýsti 

rólunni frekar notaði hann látbragð til að sýna hvernig hægt væri að toga róluna hátt upp 

og brosti breitt þegar hann minntist þess hversu hátt væri hægt að róla. Hann bætti svo 

við að hann hefði gert mynd af draumahúsinu sínu. Þegar hann var spurður hvers vegna 

hann teldi sig hafa búið til það hús svaraði hann að börnin hefðu verið að æfa sig í að 

gera skuggamyndir.  

Smári sagði fátt um skráninguna sína en skoðaði eigi að síður töluvert ljósmyndirnar, 

sem hann hafði tekið, og var ánægður að sjá mynd af föður sínum í skráningunni en hann 

hafði verið heima þegar barnahópurinn kom að heimili Smára. Það vakti athygli Smára að 

sjá ljósmynd af sjálfum sér að taka ljósmynd af húsinu sínu og sagði hann: 

En hey, þá skil ég ekki af hverju tók Arnhildur [leikskólakennari] mynd af mér 

við að taka mynd? [bendir á myndina, er með munninn örlítið opinn eins og 

hann sé hissa ásamt því að kreppa augabrúnirnar saman. Það má greina 

hneykslun í röddinni hans].  

Freyr: En kannski var það bara af því hún vildi hafa mynd af þér að taka mynd. 

Gunnar lýsti því að hann hefði farið út í gönguferð þar sem hann tók ljósmyndir og 

bjó til kort af ákveðinni leið. Þegar vinkona hans sagði að kortið væri af þeirri leið sem 

þau hefðu gengið leiðrétti Gunnar hana strax og sagði kortið vísa að fjársjóði. Lilja skoðaði 

skráninguna sína og sagðist hafa tekið þær ljósmyndir sem voru til sýnis í henni ásamt því 

að hafa teiknað húsið. Því næst byrjaði hún að segja frá kortinu, sem hún bjó til, og lýsti 
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því sem hún teiknaði. Hún nefndi að þar væri meðal annars rennibraut, ýmis hús, kirkja 

og leikvöllur. Meðan hún talaði um kortið brosti hún og hló af og til.  

 Nínu fannst að í vettvangsferðinni hefði hún verið að sýna húsið sitt og að í 

ferðinni hefði hún og Arnhildur leikskólakennari tekið þær ljósmyndir sem væru í 

skráningunni. Ein ljósmyndanna vakti upp sterkari viðbrögð en hinar því hún byrjaði að 

hlæja og rifjaði upp að það hefði verið hræðileg fýla inni í ruslageymslunni sem sást á 

ljósmyndinni. Á kortinu, sem hún teiknaði, lýsti hún leiðinni og ýmsum kennileitum. Hún 

sagði meðal annars: 

Hérna á ég heima [horfir á skráninguna] og hér [bendir] var úti. Hér var 

rennibraut og hér var [bendir] hliðið og hér voru staurar og tré [bendir], 

skrítið tré [brosir og lítur upp] og [þögn í smástund meðan hún hugsar] þessa 

leið þurfti mamma að komast í gegnum þetta hlið og svo hingað og þá gat 

hún sótt mig [dregur puttann eftir línunni sem hún teiknaði]. 

Til viðbótar lýsti hún hvaða fólk hún hefði teiknað inn á kortið og að hún hefði óvart 

gert hálfa sól.  

 Eins og sjá má var áhugi barnanna á þessum tveimur skráningum ólíkur. Þegar 

úrvinnsla skráninganna var borin saman mátti greinilega sjá að hún var mismunandi. 

Sjálfsmyndarskráningin var yfirleitt um tvær blaðsíður þar sem mátti sjá bæði skissu og 

teikningu barnanna af andliti sínu og líkama auk nokkurra ljósmynda. 

Þemavinnuskráningin var um átta blaðsíðna löng. Hún byrjaði á löngum og miklum texta 

um verkefnið en varð síðan mjög myndræn á blaðsíðunum eftir það. Þegar samtölin voru 

tekin var stutt síðan bæði verkefnin kláruðust og skráningar um ferlið því nýkomnar í 

ferilmöppur barnanna. Vegna þess hversu stutt var síðan börnin luku við verkefnin mætti 

ætla að tjáning þeirra um þau yrði meiri vegna þess hversu ofarlega þau gæti verið í minni 

þeirra. Svo var ekki og sýndi tjáning þeirra um þessar skráningar sömu einkenni og um 

aðrar skráningar úr leikskólastarfinu í ferilmöppunni.  

Fjölbreytt tjáning barna getur gefið þeim sem hlustar miklar upplýsingar. Út frá 

tjáningu barnanna í þessari rannsókn, um skráningarnar sem lýst er hér að ofan, bendir 

ýmislegt til þess að tengsl séu á milli úrvinnslu skráninganna og hvernig þær hvetji til 

tjáningar barnanna. Túlka mátti að myndræn úrvinnsla, tíminn sem verkefnið tók og 

hlutdeild barnanna í ferlinu hafi haft áhrif á áhuga barnanna til að staldra við, rifja upp 

og ræða athafnir sínar. Einnig mátti greina merki þess að persónuleg upplifun barnanna 

af þátttökunni í þessum verkefnum gæti hafa haft áhrif á hvernig og hvaða sýn þau hafi 

haft gagnvart skráningunum. Þetta mátti meðal annars sjá af því að báðar skráningarnar 
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drógu fram upplifanir sem kölluðu fram allt frá jákvæðum tilfinningum, eins og stolti og 

gleði, yfir í neikvæðar, eins og að afrakstur vinnunnar hefði verið ljótur.  

4.3.4 Ósamræmi og óánægja barnanna í tengslum við skráningar úr leikskólastarfinu 

Í samtölum um ferilmöppur sínar tóku fjögur börn eftir ósamræmi við úrvinnslu skráninga 

eða lýstu yfir óánægju með hvernig einstaka skráning var. Það sem vakti athygli Lilju og 

Smára var tengt hópskráningu um þemastarf á vorönn 2016. Lilja var að skoða eina opnu 

skráningarinnar sem sýndi ljósmyndir af sex börnum bregða sér í hlutverk reikistjarna. Á 

einni myndinni má sjá Lilju. Áhugi Lilju á skráningunni var töluverður og hún óskaði eftir 

því að textinn við myndirnar yrði lesinn. Við lesturinn heyrði hún að aðeins eitt barnanna 

af þeim sex sem voru á ljósmyndunum var nafngreint. Þá sagði hún: 

Lilja: En [hækkar róminn] af hverju er ekki hjá öllum krökkunum? Hvað 

stendur hér [bendir á aðra ljósmynd]. 

Rannsakandi: Neptúnus, sjávarguðinn.  

Lilja: Neptúnus. 

Rannsakandi: Hvað finnst þér um þessa skráningu? 

Lilja: Já, af hverju er Tumi með nafnið sitt en ekki hinir krakkarnir?  

Rannsakandi: Já, það er mjög góð spurning. Af hverju ætli það sé? 

Lilja hækkaði róminn þegar hún áttaði sig á að ósamræmi var í því hvernig 

reikistjörnurnar, sem börnin táknuðu, voru skráðar. Hún virtist ósátt með að einn 

drengjanna á myndunum væri nafngreindur en ekki hin börnin. Möguleg ástæða fyrir því 

að hún tók eftir þessu ósamræmi gæti verið að hún var ónafngreind á einni 

ljósmyndanna. Þessi vangavelta hennar var áhugaverð og eflaust eitthvað sem 

leikskólakennarinn velti ekki fyrir sér við úrvinnslu skráningarinnar en vakti upp 

spurningar hjá Lilju.  

 Smári uppgötvaði og benti á ósamræmi í úrvinnslu skráningar og raunverulegum 

sjónarmiðum sínum þegar hann sagði frá því þegar hann bjó til reikistjörnu.  

Smári: Þetta var einhver reikistjarna.  

Rannsakandi: Ég heyri að þú gerðir reikistjörnu. Þarna stendur einmitt: 

Uppáhalds reikistjarnan mín, Satúrnus.  

Smári: Það var reyndar ekki uppáhalds reikistjarnan mín.  

Rannsakandi: Það var ekki uppáhalds reikistjarnan þín. Hver var uppáhalds 

reikistjarnan þín? 

Smári: Það er Plútó. 
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Gunnar og Sigrún létu svo í ljós óánægju hvort um sína ljósmyndina í hópskráningum 

í tengslum við þemastarfið á vorönn 2017. Þar höfðu börnin meðal annars verið að kanna 

nærumhverfi sitt og farið í vettvangsferðir til að skoða heimili sín og önnur kennileiti. 

Gunnar horfði á skráningu af skuggamynd sem hann bjó til af húsi og segir: 

Gunnar: Þarna er ég ekki að sýna húsið [bendir á ljósmyndina] heldur Heiður.  

Rannsakandi: Er Heiður að sýna húsið á þessari mynd? 

Gunnar: Já. 

Rannsakandi: Og hvað finnst þér um það? 

Gunnar: Ekki gaman [segir þetta lágt og horfir niður í kjöltu sér]. 

Rannsakandi: Hvað hefðir þú viljað frekar? 

Gunnar: Að ég myndi sýna myndina sjálfur [talar enn þá lágt og horfir niður í 

kjöltu sér].  

Rannsakandi: Já, hvers vegna gerðir þú það ekki? 

Gunnar: Heiður sagði mér ekki af þessu.  

Tjáning Gunnars gaf til kynna að hann væri leiður yfir því að hafa ekki fengið sjálfur 

að sýna húsið á ljósmyndinni sem var til sýnis í skráningunni. Við nánari greiningu á 

ferilmöppum barnanna mátti sjá að Heiður leikskólakennari hafði tekið nærmyndir af 

öllum draumahúsunum sem börnin bjuggu til og voru í skráningum þeirra svo að Gunnar 

var ekki sá eini sem fékk ekki að sýna sitt sjálfur. Þetta litla atvik virtist þó kalla fram 

nokkur viðbrögð hjá Gunnari sem hefði jafnvel getað leitt til þess að hann upplifði sig ekki 

sem þátttakanda við sköpun skráningarinnar og hefði því jafnvel haft minni áhuga á að 

ræða hana aftur. 

 Sigrún var einnig að fletta í gegnum sína skráningu af gönguferð sem hún og hópur 

barna af deildinni höfðu farið í og endað á að skoða kirkjugarð í nágrenni leikskólans. Í 

upphafi skráningarinnar var mynd af leiði með tvo krossa. Sigrún sagði: 

Sigrún: Hey, ég tók ekki þessa mynd [bendir]. 

Rannsakandi: Ég heyri að þú segist ekki hafa tekið þessa mynd. Hver tók þá 

myndina? 

Sigrún: Ég held Guðrún [annað barn á deildinni]. Ég tók bara mynd af Kisugötu 

[er með hækkaðan og skarpari tón í röddinni, augu hennar eru kreppt saman 

og hún setur örlitla skeifu á munninn. Hún flettir svo á næstu blaðsíðu og 

segir:] Hér tók ég mynd [bendir á myndina af Kisugötu].  

Rannsakandi: Þessa mynd tókst þú [bendir á ljósmyndina].  
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Sigrún: Já [setur höndina undir vanga og horfir á ljósmyndina]. Á Kisugötunni 

[brosir].  

Af tjáningu Sigrúnar mátti ef til vill ætla að hún hefði verið heldur óánægð með að 

ljósmynd, sem hún hefði ekki tekið sjálf í ferðinni, væri í skráningunni hennar. Hún virtist 

muna vel eftir og var ánægð með þá ljósmynd sem hún tók af Kisugötu í ferðinni. Þegar 

skráningin í ferilmöppu Sigrúnar var skoðuð betur stóð í úrvinnslu leikskólakennarans að 

Sigrún hefði sjálf tekið myndina af leiðinu í vettvangsferðinni. Hana hefði langað að taka 

mynd af öðru leiði en ekki vitað hvar það væri svo að hún hefði ákveðið að taka mynd af 

því sem sást á ljósmyndinni í staðinn vegna þess að það hefði fallega engla. Þessi viðbrögð 

og óánægja sem Sigrún lét í ljós voru eigi að síður áhugaverð og benda til þess að börn 

geti haft skoðanir á því hvað komi fram og sé gert sýnilegt við úrvinnslu skráninga sem 

settar eru í ferilmöppur þeirra.  

4.3.5 Úrvinnsla skráninga sem fangar áhuga barna  

Af fjölbreyttri tjáningu barnanna um skráningar sínar hér að ofan má sjá að úrvinnsla 

þeirra og framsetning getur skipt höfuðmáli við að fanga athygli þeirra og hvetja þau til 

að rifja upp athafnir sínar og nám sitt. Við frekari greiningu á tjáningu barnanna um 

skráningar í ferilmöppum sínum, úrvinnslu og framsetningu þeirra kom í ljós að þær 

skráningar, sem fönguðu áhuga barnanna og leiddu til innihaldsríkra samræðna, voru 

mun myndrænni en þær sem börnin lýstu með stuttum setningum. Yfirleitt voru 

skráningarnar, sem börnin höfðu ekki áhuga á að ræða eða svöruðu með hnitmiðuðum 

hætti, með fáum ljósmyndum af ferlinu eða stakri ljósmynd af afurð. Magn og gæði 

ljósmynda virtist þó ekki ávallt hafa áhrif á tjáningu barnanna því hjá einu þeirra mátti 

greina að við það að fá frelsi til að skapa að eigin frumkvæði mundi það betur eftir 

viðfangsefni skráningarinnar.  

 Í öllum samtölunum mátti sjá hvernig börnin nýttu ljósmyndirnar með því að 

horfa eða benda á þær til að „lesa“ skráninguna og ræða í kjölfarið viðfangsefni hennar. 

Nína, sem var orðin sex ára, lýsti til dæmis athöfnum sínum á leikskólalóðinni þegar hún 

var tveggja ára og sjö mánaða eingöngu út frá fjórum ljósmyndum. Á ljósmyndunum stóð 

Nína fyrir framan timburvegg með holu á. Á fyrstu ljósmyndinni sást hún horfa og velta 

fyrir sér holunni, á annarri stingur hún hendinni inn í holuna og á þeirri þriðju reynir hún 

að kíkja í gegnum holuna með höndina enn þá inni. Á fjórðu ljósmyndinni var hún búin 

að taka höndina úr holunni og horfði inn í hana. Um skráninguna sagði Nína: 
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Fyrst [bendir á eina ljósmyndina] var ég að kíkja ofan í holuna og svo tróð ég 

puttunum inn í [hún brosir, hlær og lætur höndina hreyfast eins og hún sé að 

troða fingrunum inn í gat]. Það var eins og það væri padda [sterk áhersla á d 

og grettir sig] inni í þessu [brosir].  

Texti með lýsingu á verkefninu og athöfnum barnsins var því alls engin nauðsyn til að 

börnin tjáðu sig um skráningarnar. Sá texti, sem fylgdi skráningunum, fékk ekki mikla 

athygli og flettu flest barnanna hratt yfir þær skráningar sem innihéldu mikinn texta og 

fáar eða engar myndir. Þó nýttu þrjú börn sér textann á skráningunum til að styðja við 

frásögn sína. Smári til að mynda kom auga á ljósmynd af sér þar sem hann hélt á litlu 

lambi og sagði: 

Smári: Lestu hér [rennir vísifingri sínum yfir textann sem hann vill að sé lesinn 

og brosir smávegis]. 

Rannsakandi: Þarna stendur: Hérna er ég í sveitaferð þar sem ég fékk að halda 

á sólarhringsgömlu lambi. 

Smári: [Brosir] Já, ég man aldrei hvað það var gamalt. Þess vegna segi ég 

alltaf: Geturðu lesið þetta [slær fingrinum í skráninguna]. 

Lilja var eina barnið sem óskaði oft eftir því að rannsakandi læsi heilu textana við 

skráningar hennar. Þær skráningar voru bæði að heiman og úr leikskólastarfinu. Meðan 

á lestrinum stóð mátti sjá Lilju fylgjast einbeitta með skráningunni og greina hvernig 

textinn hjálpaði henni að rifja upp aðra þætti heldur en ljósmyndirnar. Hún hlustaði 

áhugasöm og kinkaði kolli við sumt af því sem var lesið eins og hún væri að samþykkja að 

það væri rétt. Við lesturinn skaut hún jafnframt inn í ýmsum athugasemdum um athafnir 

sínar sem komu ekki fram á ljósmyndunum. Þetta gaf til kynna að textinn hefði hjálpað 

henni að rifja upp fleiri þætti athafna sinna en ljósmyndirnar sýndu. Gunnar nýtti 

jafnframt textann að eigin frumkvæði þegar hann byrjaði að lesa sjálfur það sem stóð 

undir ljósmynd um að hann hefði misst fyrstu tönnina sína. Út frá áhuga þessara barna á 

textanum mætti túlka að þau hefðu áttað sig á að textinn hafði ákveðinn tilgang í 

skráningunum. Hann lýsi athöfnum þeirra eða verkefnum og gat þar með veitt þeim 

ítarlegri upplýsingar um athafnir sínar og nám en ljósmyndirnar.  

 Skráningar að heiman voru yfirleitt töluvert myndrænni en skráningar úr 

leikskólastarfinu ásamt því að börnin höfðu líklegast öðruvísi frelsi yfir þeim athöfnum 

sem þau framkvæmdu í frístundum með fjölskyldu sinni. Í leikskólastarfinu mætti til að 

mynda ætla að leikskólakennararnir veldu gjarnan viðfangsefni skapandi starfs og börnin 
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fengju oftar fyrirmæli um hvað þau ættu að framkvæma heldur en í athöfnum sínum 

heima við. Þar sem ljósmyndir og frelsi til eigin athafna voru þau einkenni í 

skráningunum, sem virtust grípa áhuga barnanna, var að mörgu leyti skiljanlegt að börnin 

hefðu heillast meira af því að segja frá skráningum að heiman en úr leikskólastarfinu. 

Leikskólakennarar og annað starfsfólk leikskóla ættu þó ekki að líta á þessar upplýsingar 

sem slæman hlut heldur frekar sem mikilvægan lykil að því hvernig mögulegt er að breyta 

úrvinnslu skráninga í leikskólastarfi til að börnin heillist af skráningunum og upplifi 

löngun, að eigin frumkvæði, til að segja frá þeim og þannig rifja upp nám sitt. Einnig er 

vert að ítreka að áhugi barnanna á skráningum að heiman ýttu stoðum undir þá skoðun 

að þær gætu nýst sem verkfæri til að efla samstarf heimilis og leikskóla.  

4.3.6 Ferilmappan er hluti af auðkenni barnanna 

Tjáning barnanna þegar þau ræddu skráningar í ferilmöppum sínum benti til þess að 

börnin nytu þess að hafa skráningarnar í henni. Einlægur áhugi og hvöt barnanna til að 

segja frá og rifja upp liðna atburði í gegnum skráningar sínar birtist með ýmsu móti. 

Börnin voru örugg í athöfnum sínum og mátti finna að þau voru vön að umgangast 

ferilmöppuna. Sum barnanna virtust jafnframt þekkja röð skráninganna tiltölulega vel, 

flettu til dæmis hratt í ákveðna átt þegar þau leituðu að sérstakri skráningu sem þau 

langaði til að segja frá. Börnin sýndu hvert öðru virðingu og áhuga í samtölunum með því 

að skiptast á að tjá sig um skráningar og hlusta af áhuga meðan annað barn rifjaði upp 

athafnir sínar. Af athöfnum barnanna mátti jafnframt sjá að þeim væri annt um 

ferilmöppuna. Ef skráning var skökk, krumpuð, að detta úr eða plastvasarnir ekki rétt 

festir í klemmunum gerðu þau athugasemd, stöðvuðu frásögn sína og hófust handa við 

að laga það sem amaði að.  

Þrátt fyrir að börnin nefndu ekki neina sérstaka ástæðu fyrir því að þeim fyndist 

ánægjulegt að skoða skráningarnar þá sagði tjáning þeirra meira en þúsund orð. Jákvæð 

viðhorf þeirra birtust meðal annars í eftirvæntingu þeirra, spennu, brosi, hlátri og 

leikrænni tjáningu. Að sama skapi létu sum barnanna í ljós óánægju og tóku eftir 

ósamræmi í tengslum við nokkrar skráningar. Það gaf til kynna að þau væru að velta fyrir 

sér úrvinnslu skráninganna og höfðu eigin skoðanir á hvað skyldi koma fram og hvernig 

þær ættu að líta út. Þau nefndu öll að leikskólakennararnir settu skráningar í ferilmöppur 

þeirra og gjarnan var nafn Heiðar nefnt í því sambandi. Fimm barnanna sögðu þó 

jafnframt að þau kæmu einnig með skráningar að heiman. Þegar leitað var eftir 

sjónarmiði þeirra gagnvart tilgangi skráninga í ferilmöppum þeirra voru svörin meðal 

annars að þau vissu það ekki eða af því það væri svo skemmtilegt. Rósalind svaraði þó 

örugg: „Þetta er svona til að sýna öllum hvað við gerðum“.  
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Börnin létu ekki annað í ljós en að þau vildu hafa allar skráningarnar áfram í 

ferilmöppum sínum, óháð því hvort þau hefðu látið í ljós jákvæð viðhorf til þeirra eða 

óánægju. Það mætti túlka sem svo að börnin vildu í raun hafa skráningar af öllu því sem 

þau hefðu verið að gera óháð því hvort þau langaði til að ræða þær allar sérstaklega eða 

ekki. Af tjáningu barnanna og getu þeirra til að rifja upp athafnir sínar mátti augljóslega 

sjá að margar skráningarnar gerðu börnunum kleift að upplifa aftur og endursegja það 

sem þau höfðu tekist á við, bæði í leikskólastarfi og frístundum. Ferilmappan var því að 

mörgu leyti hluti af auðkenni barnanna, enda sagði hún frá lífi þeirra og námi í máli og 

myndum frá upphafi leikskólagöngu þeirra.  

4.4 Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að börn hafi svo sannarlega sýn gagnvart því 

hlutverki sem leikskólakennarar og aðrir starfsmenn taka sér við framkvæmd og 

úrvinnslu skráninga af athöfnum þeirra. Börnin töldu að hlutverk leikskólakennarans 

væru meðal annars að gefa fyrirmæli, leiðbeina, hrósa og aðstoða. Hann tæki jafnframt 

ljósmyndir af þeim, skráði niður hvað þau gera og segja og nokkur þeirra nefndu að hann 

byggi til skráningar. Börnin upplifðu jafnframt að leikskólakennarinn fylgdist með þeim 

og að gott væri að hafa hann nálægt, meðal annars vegna þess að hann kynni allt sem 

þyrfti að gera og hjálpaði þeim. 

Vettvangsathuganirnar sýndu að börnin brugðust alla jafna vel við þessum 

hlutverkum sem leikskólakennarinn tók sér en sýndu jafnframt að hlutverk 

leikskólakennara í samskiptum við börnin gat verið vandasamt og leitt til aukins 

valdaójafnvægis ef hann var ekki meðvitaður um athafnir sínar. Í tveimur tilvikum mátti 

greina í athugununum einkenni valdaójafnvægis í samskiptum leikskólakennarans og 

barna þar sem börnin langaði ekki sérstaklega til að framkvæma verkefnið en gerðu það 

eigi að síður. Aftur á móti mátti einnig sjá tilvik þar sem leikskólakennarinn virtist leggja 

upp með að valdefla börnin sjálf í aðstæðunum. Það gerði hann meðal annars með því 

að virða og ýta undir margbreytilega tjáningu þeirra og studdi þau þannig til að skapa í 

samræmi við eigið ímyndunarafl og frumkvæði. Þrátt fyrir að hugmyndin að gerð 

teikningarinnar hafi ekki verið barnanna þá mátti samt sem áður sjá hvernig færni 

leikskólakennarans til að styðja börnin og hvetja þau til þess að prófa eitthvað nýtt 

valdefldi þau í aðstæðum sem leikskólakennarinn skapaði.  

Út frá tjáningu barnanna um skráningar í ferilmöppu sinni mátti sjá að skráningar, 

sem börnin sjálf komu með að heiman, fangaði helst áhuga þeirra ásamt því sem þau áttu 

frumkvæði að því að segja frá þeim. Það sem einkenndi tjáningu barnanna um skráningar 
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að heiman var fyrst og fremst einlægur áhugi og ánægja með að segja frá þeim. Börnin 

sögðu frá athöfnum sínum nær eingöngu út frá ljósmyndum og bros, hlátur og leikræn 

tjáning var ríkjandi. Þau leituðu sérstaklega að skráningum sem þau langaði til að segja 

frá og Rósalind og Nína sýndu að þær urðu heldur sárar yfir að finna ekki skráningar um 

ákveðna viðburði í ferilmöppum sínum. Úrvinnsla þessara skráninga var gjarnan mjög 

myndræn. 

Skráningar úr leikskólastarfinu virtust annaðhvort ná illa eða vel að fanga áhuga 

barnanna. Þetta mátti sjá á tjáningu barnanna sem var annaðhvort stutt og hnitmiðuð, 

þar sem þau nefndu eða lýstu þeirri afurð sem var að finna á skráningunni, eða 

innihaldsrík og lifandi í gegnum leikræna tjáningu og gleði. Þær skráningar, sem börnin 

tjáðu sig lítið eða ekkert um, höfðu oftast fáar ljósmyndir, gjarnan af afurð og texta sem 

lýsti því sem átti sér stað. Fjórar skráningar úr leikskólastarfinu leiddu þó til jákvæðra og 

innihaldsríkra frásagna meðal barnanna. Þrjár þeirra áttu það sameiginlegt að vera 

myndrænar og sýna ferlið við vinnu ákveðinna viðfangsefna. Við frásögn barnanna mátti 

heyra og sjá að ljósmyndir gerðu börnunum kleift að endurupplifa og segja frá því sem 

þau höfðu tekist á við með töluverðum smáatriðum aftur í tímann. Úrvinnsla fjórðu 

skráningarinnar skar sig úr frá hinum þremur að því leyti að hún hafði aðeins eina mynd 

af afurð verkefnisins auk texta til skýringar. Sú skráning hafði yfirheitið „Sjálfsmynd“ en 

viðkomandi drengur lýsti því sem var að finna á skráningunni sem mindcraft-könguló. Það 

má því velta fyrir sér hvort það frelsi, sem hann fékk til að skapa eftir eigin hugmyndum 

og ímyndunarafli, hafi leitt til þess að efni skráningarinnar sé eftirminnilegt og fangi þar 

af leiðandi áhuga hans.  

Aldur skráninga virtist hafa áhrif á hversu auðvelt sum börnin áttu með að rifja upp 

athafnir sínar. Því lengra sem var liðið frá því að skráningin var gerð og því færri 

ljósmyndir, sem hún hafði, þeim mun meiri erfiðleikum áttu börnin gjarnan í við að segja 

frá skráningunum. Sumum fannst skráningarnar jafnvel skrítnar og túlkuðu þær sem 

eitthvað annað en stóð í úrvinnslunni. Það að skráningarnar væru alveg nýjar og þar með 

stutt síðan börnin höfðu unnið að því sem á þeim kom fram hafði þó ekki þau áhrif að 

börnin langaði að segja frá þeim að eigin frumkvæði. Úrvinnsla og framsetning skráningar 

auk eðlis verkefnisins, sem hún sýndi, virðist hafa verið meiri áhrifaþáttur en tíminn sem 

leið frá því að verkefnið fór fram. Elstu sex þátttakendurnir tjáðu sig til að mynda meira 

og ítarlegar um þemavinnuskráninguna, sem fór fram á vormánuðum 2017, heldur en 

sjálfsmyndarskráninguna sem hafði verið gerð tveimur vikum fyrir hópsamtölin. 

Úrvinnsla þessara skráninga var töluvert ólík, svo og aðkoma og þátttaka barnanna í 

verkefnunum sem þær sýndu. Því mátti ætla að úrvinnsla, upplifun barnanna, þátttaka 
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þeirra og aðkoma að ferlinu gætu spilað saman og haft áhrif á þá sýn sem börnin höfðu 

til skráninganna. 

Þegar börnin skoðuðu ferilmöppur sínar létu fjögur þeirra í ljós óánægju eða ráku 

augun í ósamræmi í skráningum úr leikskólastarfinu. Það gaf til kynna að börnin hafi sjálf 

haft skoðanir á hvaða athafnir og hugmyndir þeirra skyldu skráðar og gerðar sýnilegar 

öðrum. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa jafnframt sterklega til kynna að úrvinnsla 

skráninga þyrfti að höfða til barnanna til að þau fyndu löngun til að rifja upp og segja frá 

því sem í þeim var að finna. Út frá tjáningu barnanna mátti greina að myndræn 

framsetning skráninga var líklegust til að fanga áhuga þeirra. Í öllum samtölunum mátti 

sjá hvernig börnin nýttu ljósmyndir til að segja frá athöfnum sínum eða námi. Skráningar, 

sem sýndu ferli verkefnanna í gegnum ljósmyndir og/eða gerðu sýnilegt það sem börnin 

höfðu mestan áhuga á við framkvæmd verkefnisins, voru þær sem fönguðu helst athygli 

þeirra og leiddu til innihaldsríkra samtala. Textinn hafði ekki mikið aðdráttarafl og gat 

stundum virkað frekar fráhrindandi en aðlaðandi fyrir börnin. Þó virtust þrjú börn ef til 

vill skilja markmið textans sem birtist í því að þau nýttu hann til að fá frekari upplýsingar 

en fá mátti út frá ljósmyndunum um athafnir sínar og nám.  

Á heildina séð mátti túlka að sýn barnanna varðandi það hvernig leikskólakennurum 

og öðrum starfsmönnum leikskólans hafði tekist að skrá athafnir þeirra og hugmyndir í 

ferilmöppu hafi verið jákvæð. Öll börnin voru að minnsta kosti sammála um að þau vildu 

hafa allar skráningar áfram í ferilmöppum sínum óháð því hvort þau hefðu tjáð sig mikið, 

lítið, jákvætt eða neikvætt um þær. Af tjáningu barnanna mátti jafnframt greina að 

ferilmappan væri að mörgu leyti hluti af þeim og þeirra auðkenni sem börnin sýndu 

meðal annars með einlægum áhuga á að skoða og ræða efni hennar við aðra ásamt því 

að passa vel upp á það sem hún hafði að geyma.  



78 

5 Umræða 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður ræddar og settar í samhengi við fræðilegan 

bakgrunn rannsóknarinnar. Markmið hennar var að líta lengra og nálgast betri skilning á 

því hvaða sýn leikskólabörn hefðu gagnvart því hlutverki sem leikskólakennarar og aðrir 

starfsmenn leikskóla tóku sér þegar þeir framkvæmdu uppeldisfræðilega skráningu af 

athöfnum barna. Lagt var upp með að nálgast hvernig leikskólabörn tjáðu sig um hlutverk 

leikskólakennara og annarra starfsmanna leikskólans við framkvæmd, úrvinnslu og 

framsetningu skráninga. Til að mynda voru skoðuð samskipti leikskólakennara og barna 

við framkvæmd skráninga og hvort börnin upplifðu að leikskólakennarinn tæki mið af 

áhugasviði þeirra, veitti þeim stuðning, hlustaði á ólíka tjáningu þeirra og bæri virðingu 

fyrir ákvörðunum og tilraunum þeirra. Jafnframt var kannað hvernig börnum fyndist 

starfsfólki leikskólans takast að skrá athafnir þeirra og hugmyndir í ferilmöppu. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að veita börnum tækifæri til að vera virkir þátttakendur í málefni 

sem snerti líf þeirra, það er mati á námi þeirra í leikskólastarfi í gegnum skráningar. Með 

því móti var þess vænst að börnin myndu varpa nýju ljósi á skráningar og veita þannig 

upplýsingar sem gætu nýst sem grundvöllur fyrir frekari þróun skráninga sem og 

fagmennsku starfsfólks innan leikskóla.  

5.1 Samskipti leikskólakennara og barna við framkvæmd skráninga 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að við vinnu sína tjáðu börn sig með margbreytilegum 

hætti. Þau nýttu til að mynda talað mál, líkamstjáningu, látbragð, andlitssvipi og 

mismunandi raddblæ til að útskýra athafnir sínar. Af tjáningu barnanna mátti greina að 

viðfangsefni skráninga höfðuðu misvel til þeirra ásamt því sem skráningarnar gátu veitt 

leikskólakennaranum tækifæri til að styðja og hvetja börnin áfram þegar þau fengust við 

ögrandi verkefni. Með því stuðlaði leikskólakennarinn að því að nám barnanna færi fram 

á svæði mögulegs þroska hjá börnunum og aðstoðaði þau við að ná lengra en þau hefðu 

getað á eigin spýtur (Vygotsky, 1978).  

Ætla má að viðfangsefni skráninga í ferilmöppum barnanna hafi yfirleitt verið valin 

af leikskólakennara eða öðrum starfsmönnum þótt aðkoma barna að vali hafi líklega 

stundum verið einhver. Viðfangsefnin gátu því verið áskoranir fyrir börnin vegna þess að 

leikskólakennarar völdu verkefni sem kröfðust þess að börnin prófuðu nýja hluti, gerðu 

tilraunir, settu fram tilgátur og í framhaldi af því mynduðu nýja þekkingu á eigin færni og 

getu. Í gögnunum kom fram að það hvernig sá sem skráði athafnir barnanna tók eftir, las 

í og brást við þessari ólíku tjáningu þeirra gat skipt sköpum við skráningarferlið til að 
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tryggja að sjónarmið og upplifun barnanna kæmi fram og gæti í kjölfarið eflt sjálfsmynd 

barnanna (Rinaldi, 2006, 2012). Þetta bendir til þess að eitt af veigamestu hlutverkum 

leikskólakennara við framkvæmd skráninga sé virk hlustun. Með henni verði 

leikskólakennarinn færari í að hjálpa börnunum að skapa merkingu í því sem þau upplifa 

og framkvæma (Rinaldi, 2006) og bregðast við því sem börnin tjá með viðeigandi hætti 

(Kinney og Wharton, 2008). Það geri honum síðan kleift að vera betur í stakk búinn til að 

styðja við áframhaldandi þekkingarmyndun barnanna (Vygotsky, 1978).  

 Af samskiptum leikskólakennarans við börnin, þegar hann framkvæmdi 

skráningar í vettvangsathugunum, mátti sjá að hann var fær í að átta sig á og bregðast 

við fjölbreyttri tjáningu barnanna. Hann hvatti þau til að mynda áfram með leiðsögn, 

hugmynd að lausn eða hrósi þegar honum fannst vera þörf á. Hann reyndi jafnframt að 

hafa spurningar sínar opnar og hvetjandi fyrir barnið til að halda vinnu sinni áfram. 

Spurningarnar áttu þó stundum til að verða meira fyrirmæli að ákveðinni vinnu barnsins 

heldur en tillaga. Þegar þessar niðurstöður eru bornar saman við rannsókn Emilson og 

Samuelsson (2014) má sjá að samskiptin, sem áttu sér stað, samræmast að mörgu leyti 

því sem þar er lýst sem líflegum samskiptum milli leikskólakennara og barns sem er samt 

sem áður stýrt að miklu leyti af leikskólakennaranum. Að sama skapi mátti sjá að 

markmið verkefnisins var ákveðið af leikskólakennaranum og óumsemjanlegt, það er að 

segja börnin áttu að gera sjálfsmynd þar sem andlit þeirra skyldi aðeins sjást frá einni 

hlið.  

Í rannsóknargögnunum mátti sjá í tveimur tilvikum að við framkvæmd skráninga 

birtust einkenni valdaójafnvægis í samskiptum leikskólakennara við börnin. Þetta kom 

fram þegar tveir drengjanna virtust ekki hafa áhuga á framkvæmd verkefnisins og lýstu 

yfir vilja til fara annað og hætta að teikna sjálfa sig. Annar þeirra ákvað á eigin spýtur að 

yfirgefa verkefnið þrátt fyrir að leikskólakennarinn léti í ljós óskir sínar um að hann héldi 

áfram. Þegar hann sneri aftur nokkrum klukkutímum síðar þurfti leikskólakennarinn að 

sannfæra hann um gera aðra tilraun því áhuginn var enn lítill. Hinn drengjanna virtist láta 

eftir ósk leikskólakennarans um að gera örlítið meira þrátt fyrir áhugaleysi eingöngu til 

að gera honum til hæfis. Við þessar aðstæður og í þessum samskiptum mátti sjá einkenni 

valdaójafnvægis en það getur birst vegna þess að fullorðnir hafa ákveðið vald, aðallega 

tengt aldri, stöðu og reynslu, og að sum börn líta á fullorðna sem yfirvald (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2006). Það valdaójafnvægi, sem greindist við þessar aðstæður, birtist 

skyndilega og gerði engin boð á undan sér og óvíst að leikskólakennarinn hafi upplifað 

það sem svo að hann beitti börnin einhvers konar valdi. 
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Þessar niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna hvað samskipti leikskólakennara 

við börn geta verið margslungin og að leikskólakennari þurfi sífellt að vera á varðbergi 

gagnvart eigin athöfnum og hættunnar á að nýta sér valdastöðu sína. Auk þess þarf hann 

að rýna og skoða eigin starfshætti í tengslum við hvernig hann styður við nám barna. 

Sjálfsskoðun á eigin störfum er mikilvæg því hún hefur sýnt að hún efli meðvitund 

leikskólakennara um eigin störf og fagmennsku þeirra (Bryndís Karlsdóttir og Kristín 

Karlsdóttir, 2012; Buldu, 2010; Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015). 

Með því móti getur leikskólakennarinn frekar borið kennsl á einkenni valdaójafnvægis og 

þjálfað sig í að láta samskiptin síður beinast að því að börn eigi að ljúka ákveðnu 

viðfangsefni heldur að þau séu þess í stað stuðningur við athafnir barnanna (Emilson og 

Samuelsson, 2014).  

Því ber þó að halda til haga að tjáning barnanna varpaði aðeins ljósi á jákvæða 

upplifun þeirra af þeim hlutverkum sem leikskólakennarinn tók sér við skráningarferlið. 

Þau lýstu nærveru hans meðal annars sem góðri og að hann væri stuðningur við athafnir 

þeirra. Það gefur vísbendingar um að börnin upplifi leikskólakennara sinn eflaust ekki 

sem einhvers konar yfirvald sem þau þurfi að hlýða heldur sjái hann frekar sem 

sameiginlegan þátttakanda við sköpun nýrrar merkingar. Einnig er vert að nefna að þó 

að einkenni valdaójafnvægis hafi sést frá sjónarmiði rannsakanda þá upplifði hann 

jafnframt að samskipti leikskólakennarans og barnanna lituðust af því að skráningar væru 

verkfæri til að skilja börnin betur og hvernig þau lærðu í félagslegu samhengi. Markmið 

leikskólakennarans með sjálfsmyndunum virtust vera að sýna hvernig hugmyndir 

barnanna um sjálf sig hefðu þróast í gegnum leikskólagöngu þeirra. Þó verkefnið hefði 

verið hugmynd leikskólakennarans og sum barnanna sýnt takmarkaðan áhuga við 

framkvæmd þess mátti sjá hvaða gildi athöfnin hafði sem matstæki fyrir leikskólastarfið, 

leikskólakennara, annað starfsfólk, börnin og foreldra þeirra til að sjá framfarir barnanna 

og þróun teikninga þeirra og tjáningar í gegnum árin. Jafnframt upplifði rannsakandi að í 

athöfnum sínum hefði leikskólakennarinn lagt upp með að bera virðingu fyrir börnunum 

og hefði þá sýn að börnin væru hæfir og getumiklir einstaklingar sem byggju yfir færni til 

að takast á við krefjandi verkefni í eigin lífi (Dahlberg o.fl., 2007; Mayall, 2003). Þessi sýn, 

sem rannsakandi upplifði að leikskólakennarinn hefði, samræmist þeim breyttu 

viðhorfum til barna og barnæsku sem gjarnan eru flokkaðar undir 

félagsmenningarkenningar (Prout og James, 2015; Qvortrup, 2009) og sem starf leikskóla 

í anda hugmynda Reggio Emilia ætti að byggja á.  
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5.2 Börnin sáu leikskólakennara sem styðjandi þátttakanda við athafnir 
sínar 

Í rannsóknargögnunum mátti greina samhljóm meðal barnanna um það hlutverk sem 

leikskólakennari þeirra tók sér við framkvæmd skráningar af athöfnum þeirra. Börnunum 

fannst leikskólakennari sinn meðal annars gefa þeim fyrirmæli, leiðbeina þeim, hrósa og 

aðstoða þau. Auk þessa nefndu sum þeirra að hann tæki af þeim ljósmyndir, skrifaði niður 

hvað þau segðu og gerðu ásamt því að búa til skráningar í ferilmöppur þeirra. Tjáning og 

viðbrögð barnanna gagnvart leikskólakennara sínum við framkvæmd skráninga sýndi 

jafnframt að börnin brugðust alla jafna vel við stuðningi hans. Þau nýttu sér leiðbeiningar 

hans og hrós til að halda vinnu sinni áfram. Þessi sýn barnanna á margt sameiginlegt með 

niðurstöðum rannsókna um hlutverk leikskólakennara almennt í leikskólastarfinu. Því 

hlutverki hafa börn meðal annars lýst þannig að leikskólakennari aðstoði þau við leik sinn, 

veiti þeim staðfestingu á eigin hæfni og hjálpi þeim. Jafnframt lýsa þau aðstæðum þar 

sem leikskólakennarar styðja við nám þeirra og leiðbeina þeim (Hrönn Pálmadóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2014; Jóhanna Einarsdóttir, 2014).  

Það sem helst greindi á milli í gögnum rannsóknarinnar var tjáning barnanna um 

hlutverk sem sneru meira að framkvæmd og úrvinnslu skráninga, svo sem að 

leikskólakennari tæki ljósmyndir og skráði niður athafnir og tjáningu barna. Af svörum 

barnanna mátti greina að þeim fyndist öll þau hlutverk, sem leikskólakennarinn tók sér 

við framkvæmd skráninga, vera eðlilegur hluti af leikskólastarfinu. Einnig sögðu þau 

nærveru hans þægilega og góðan stuðning við athafnir þeirra. Svör barnanna bentu til 

þess að starfshættir leikskólakennarans hafi verið í anda hugmynda Reggio Emilia. Börnin 

upplifðu að viðmót hans beinist að því hlusta á og fanga marbreytilega tjáningu þeirra 

ásamt því að hjálpa þeim að finna merkingu í því sem þau upplifðu og framkvæmdu 

(Rinaldi, 2006). Þau fundu að hann var stuðningur við athafnir þeirra og með því hjálpaði 

hann þeim að þróa hugmyndir sínar og tilgátur lengra ásamt því að byggja upp nýja 

þekkingu (Vygotsky, 1978) sem er jafnframt eitt af helstu hlutverkum leikskólakennara 

við framkvæmd skráninga (Rinaldi, 2006). Það að börnin virtust vön því að skráningar af 

námsferli þeirra væru framkvæmdar og fangaðar með fjölbreyttum aðferðum, eins og 

með notkun ljósmynda, og að tjáning þeirra væri skráð niður meðan þau ynnu er jákvætt. 

Því fjölbreyttar aðferðir til skráninga eru taldar mikilvægar til að geta ígrundað og veitt 

öðrum innsýn í námsferli barna, athafnir þeirra og þekkingaröflun (Dahlberg o.fl., 2007; 

Rinaldi, 2006). Ef þetta hlutverk leikskólakennarans myndi trufla þau gæti myndast 

ákveðin hætta á að skráningarnar sýndu í raun ekki raunverulegt námsferli barnanna. 
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Með því að skoða betur hvernig nokkur barnanna, sem tóku þátt í rannsókninni, lýstu 

tilgangi ljósmynda mátti sjá að þau töldu leikskólakennarann taka ljósmyndir til að rifja 

upp athafnir þeirra og til að búa til skráningar. Þessi lýsing barnanna benti til þess að 

þekking þeirra á því hlutverki, sem leikskólakennari tók sér við framkvæmd skráninganna 

gæti verið margþættari en rannsakanda, leikskólakennara og annað starfsfólk leikskóla 

grunar. Í rannsóknargögnunum lýstu börnin skráningum sem verkfæri til að lesa í ólíkan 

tjáningarmáta þeirra og gera að minnsta kosti leikskólakennaranum kleift að skoða hvað 

bjó að baki tjáningu barnanna (Dahlberg o.fl., 2007; Rinaldi 2006).  

Það kom ekki mjög á óvart að þau hlutverk, sem börnin upplifðu að leikskólakennari 

þeirra tæki sér við framkvæmd skráninga, hafi verið í samræmi við viðhorf annarra barna 

til hlutverks leikskólakennara almennt í leikskólastarfi. Því að í hugmyndum Reggio Emilia 

eru skráningar stór hluti af leikskólastarfinu og því veigamikill þáttur í því sem börnin 

upplifa dags daglega í leikskólanum. Börnin í þessari rannsókn lýstu í raun að 

leikskólakennarinn gæfi þeim frelsi til að tjá sig og skapa í samræmi við eigið frumkvæði 

og áhuga. Þessa sýn barnanna mætti túlka sem að leikskólakennarinn sjái því nám 

barnanna sem félagslega athöfn sem byggi á samskiptum barns við önnur börn og 

fullorðna, þar sem myndist sameiginleg þekking út frá styrkleikum og áhuga hvers barns 

(Dahlberg o.fl., 2007). 

5.3 Úrvinnsla og einkenni skráninga sem hvetur til tjáningar barna 

Í rannsóknargögnunum virtist tjáning barnanna við fyrstu sýn benda til þess að þeim 

fyndist leikskólakennurum sínum ekki hafa tekist sérstaklega vel að skrá athafnir og 

hugmyndir þeirra í ferilmöppu. Þetta mátti fyrst og fremst sjá af því að áhugi þeirra og 

frumkvæði beindist nær eingöngu að því að rifja upp athafnir sínar úr skráningum að 

heiman. Við nánari skoðun kom þó í ljós að úrvinnsla skráninga úr leikskólastarfinu og 

aðkoma eða þátttaka barna í viðfangsefni skráninganna hafði töluverð áhrif á löngun 

þeirra til að ræða þær. Út frá tjáningu þeirra leikskólabarna, sem tóku þátt í þessari 

rannsókn, mátti greina að myndræn framsetning af athöfnum og námi þeirra höfðaði 

fyrst og fremst til þeirra. Í nokkrum tilfellum mátti jafnframt sjá að áhugi barnanna 

stjórnaðist einnig af því hver tók og valdi ljósmyndirnar í skráningunni. Ástæðan er 

væntanlega sú að börnin kunnu yfirleitt ekki að lesa og ljósmyndirnar gerðu þeim því 

kleift að kalla fram minningar, athafnir og atburðarás sem áttu sér stað í skráningunni. 

Ljósmyndirnar kveiktu jafnframt oft upp miklar tilfinningar og gerðu það að verkum að 

greina mátti einlægni, spennu, stolt og gleði í frásögn barnanna eða vonbrigði og sorg.  
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Miklum meirihluta skráninga í ferilmöppum barnanna fylgdi texti í bland við 

ljósmyndir. Sá texti lýsti ýmist viðfangsefninu, sem börnin tókust á við, eða geymdi túlkun 

leikskólakennara eða annars starfsfólks á athöfnum þeirra. Stundum virtist textinn ekki 

fanga áhuga barnanna og gat í raun frekar haft fráhrindandi áhrif fyrir sum þeirra, 

sérstaklega ef hann tók mikið pláss eða var langur. Það vekur þó athygli að af níu börnum, 

sem tóku þátt í rannsókninni, nýttu þrjú þeirra textann til stuðnings við frásögn sína. Sum 

barnanna sáu því mikilvægi þess að hafa textann til útskýringar og upprifjunar á 

athöfnum sínum til viðbótar við ljósmyndirnar. Textinn er því ekki síður mikilvægur hluti 

skráninga og getur gefið þeim dýpri merkingu ásamt því að sýna leikskólakennara, öðrum 

starfsmönnum leikskóla og utanaðkomandi aðilum, svo sem foreldrum, fram á samhengi 

í athöfnum barnanna. 

Af þessu mætti greina að flestum barnanna fyndist texti ekki nauðsynlegur þegar 

athafnir og hugmyndir þeirra voru skráðar í ferilmöppu. Vegna þess hversu lítinn áhuga 

texti skráninga fékk hjá börnunum er áhugavert að velta upp hvað hann tjáði og fyrir 

hvern hann var saminn. Þótt sum barnanna hefðu nýtt sér textann þá mátti ætla að 

textinn hafi líklega þjónað betur leikskólakennara, öðru starfsfólki leikskólans og 

foreldrum til að geta skoðað skráninguna og áttað sig á samhenginu í henni. 

Leikskólakennari og annað starfsfólk leikskólans gat notað texta skráningarinnar til að 

skoða hvernig þeir studdu við áhuga barnanna og brugðust við tilgátum þeirra og 

foreldrar til að kynna sér athafnir barna sinna og síðar ef til vill rætt um þær við börnin 

sín. Velta má fyrir sér hvort leikskólakennarar almennt nýti textann til að dýpka skilning 

barna á athöfnum sínum, námi og hvernig þau tileinka sér nýja þekkingu með því að 

setjast niður með þeim og lesa þann texta sem kemur fram í skráningum barna. Þannig 

fái börn eflaust tækifæri til að skilja betur markmið textans og síðar geti þau nýtt sér hann 

þegar þeim finnst vera þörf á til að rifja upp athafnir og nám sitt með öðrum.  

Af þessu má sjá að rannsóknargögnin sýndu hversu miklu máli úrvinnsla og 

framsetning skráninga skiptu þegar markmiðið var að ýta undir frásögn og tjáningu 

barnanna um fyrri athafnir sínar og nám. Það að myndræn framsetning höfði til barna er 

þáttur í úrvinnslu og framsetningu skráninga sem aðrir rannsakendur hafa jafnframt 

fundið að virki hvetjandi til tjáningar að hálfu barna (Carr, 2011; Rinaldi, 2012). Myndræn 

framsetning getur hjálpað börnum að þekkja sjálf sig í athöfnum sínum og að átta sig á 

samhengi þess sem átti sér stað (Rinaldi, 2012). Eðli skráninga og framsetning þeirra er 

jafnframt talin hafa áhrif (Carr, 2011). Samkvæmt hugmyndum Reggio Emilia eru 

skráningar einnig verkfæri til að sýna börnum að hlustað sé á fjölbreytta tjáningu þeirra 

og að það sem þau skapa eða gera séu ekki aðeins leið til að drepa tímann heldur aðferð 
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til að móta nýja þekkingu. Því er ekki óalgengt að ljósmyndir af slíku ferli geti kallað fram 

miklar tilfinningar hjá börnunum, eins og hjá Kötu, Nínu, Sigrúnu og Gunnari sem mátti 

sjá í rannsóknargögnunum. Í gegnum skráningarnar geta börnin einnig séð með eigin 

augum að athafnir þeirra hafi merkingu og leikskólakennarinn kunni að meta tilraunir 

þeirra (Rinaldi, 2012).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að sá tími, sem börnin voru virkir þátttakendur við 

verkefni, og að það frelsi, sem þau fengu til að tjá hugmyndir sínar, séu þættir sem hvöttu 

börnin til að rifja upp og ræða viðfangsefni skráninga. Mörg barnanna tjáðu sig af innlifun 

og eigin frumkvæði um skráningar úr þemavinnu leikskólastarfsins. Það benti til að 

verkefni, sem standa yfir í nokkrar vikur og fela þar af leiðandi í sér meiri þátttöku að 

hálfu barna, skilji meira eftir sig en skráningar af athöfnum sem taka aðeins brot úr degi, 

eins og gerð sjálfsmyndar.  

Velta má fyrir sér hvort ástæðan fyrir áhuga barna til að ræða skráningar sem sýndu 

ferli eða rannsóknarvinnu yfir lengri tíma hafi verið sú að lengd verkefnisins hafi gert 

þeim kleift að ná meiri tengingu við athafnir sínar eða hvort þeim hafi einfaldlega fundist 

að þau ættu meiri hlutdeild í verkefninu. Einnig getur ástæðan verið sú að í 

þemavinnuverkefnum hafi leikskólakennarinn frekar elt áhuga barnanna og þau þar af 

leiðandi fengið ný tækifæri, til dæmis að mála andlit sitt eða fara í vettvangsferðir, þar 

sem þau upplifðu nýja og spennandi hluti. Þannig hafi ferlið verið meira barnanna en 

leikskólakennarans en með því er átt við að börnin hafi öðlast meiri hlutdeild og 

eignarhald yfir því sem átti sér stað. Þetta á síður við um til dæmis gerð sjálfsmyndar sem 

leikskólakennarinn átti alfarið hugmyndina að og ferlinu var líklega meira stýrt. Yfir ferli 

lengri verkefna, eins og þemavinnu, hafi börnin því jafnvel fengið tækifæri til að búa til 

fleiri tilgátur, gera fleiri tilraunir ásamt því að fá meira rými til að velta fyrir sér ýmiss 

konar þáttum sem í framhaldinu urðu að nýrri þekkingu sem þau gátu sagt frá.  

Það var þó áhugavert að sjá hvernig tjáning eins drengjanna, Gunnars, benti til þess 

að myndræn úrvinnsla og framsetning skráninga, auk tímalengdar á ferli verkefnanna 

væri ekki það eina sem gæti hvatt til tjáningar barna um skráningar sínar. Þar tjáði 

drengurinn sig með jákvæðum hætti um ársgamla sjálfsmynd af sér út frá einni ljósmynd. 

Hann lýsti því sem væri að finna á skráningunni sem mindcraft-könguló og mátti sjá bros 

á vör og gleði í tjáningu hans meðan hann ræddi um athafnir sínar. Það virtist því sem 

frelsið, sem hann fékk til að skapa eftir eigin hugmyndum og ímyndunarafli án afskipta 

leikskólakennarans, hefði gert það að verkum að eignarhald hans yfir skráningunni varð 

meira og hún þar af leiðandi verið honum hvatning til að rifja upp athafnir sínar.  
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Að börn fái tækifæri til að tileinka sér nýja þekkingu, á eigin forsendum, er einmitt 

eitt af markmiðum skráninga. Taldi Rinaldi (2006) að skráningar, sem sýndu námsferli 

barna með margvíslegum hætti, svo sem með skriflegum nótum, ljósmyndum, af 

börnunum virkum í skapandi starfi eða annars konar verkefnum, væru ákjósanlegri en 

einhæf framsetning því þær sýndu betur það ferli sem barnið færi í gegnum við leit og 

tileinkun nýrrar þekkingar. Margbreytileg úrvinnsla skráninga varpi skýrara ljósi á hvernig 

börn setji fram tilgátur og tjái sig með fjölbreytilegum hætti. Hvernig þau hlusti, 

framkvæmi, taki þátt, afli sér reynslu, þekkingar og færni í gegnum ferli verkefnisins og 

myndi nýja þekkingu sem gagnist þeim til að skilja betur heiminn í kringum sig (Hedges, 

2014; Hedges og Cooper, 2017; Ministry of Education, 1993; Rinaldi, 2006). Með því að 

veita börnum tækifæri til að skapa og nýta eigið frumkvæði þannig áhugi þeirra fái að 

njóta sín án þess að leikskólakennari leiðrétti þau eða minni á fyrirmæli er einnig í anda 

starfshátta Reggio Emilia. Með því móti er stutt við að börn verði virkir þátttakendur í 

eigin lífi í gegnum ferli sem felst í að styðja við hugmyndir þeirra, að virða tilgátur þeirra 

og margbreytilegar aðferðir til tjáningar og hvetja þau til að sýna frumkvæði (Dahlberg 

o.fl., 2007; Edwards, 2012; Rinaldi, 2006).  

Það virðist sem lítið hafi verið rannsakað og skrifað um sýn leikskólabarna til þess 

hlutverks sem leikskólakennarar og annað starfsfólk leikskóla tekur sér þegar það skráir 

athafnir og hugmyndir barna í ferilmöppu. Rannsakandi fann aðeins eina nýlega rannsókn 

sem beindi sjónum að úrvinnslu skráninga þar sem skoðað var í fjörutíu leikskólum hvers 

konar gerðir úrvinnslu og framsetningar skráninga væru algengastar og hvernig þátttaka 

barnanna birtist í þeim. Þar voru ferilmöppur, veggspjöld og kynningar á verkum 

barnanna ríkjandi og aðkoma barnanna að úrvinnslu þeirra var lítil (Knauf, 2017). Því er 

áhugavert að velta fyrir sér niðurstöðum þessarar rannsóknar um hvers vegna börnin 

sýndu meiri áhuga á að ræða skráningar sem komu að heiman heldur en úr 

leikskólastarfinu. Áhugi barnanna á því að ræða skráningar virtist meðal annars stjórnast 

af því hver valdi ljósmyndir í skráninguna, hver tók ljósmyndirnar og um hvernig 

skráningu var að ræða. Því má velta fyrir sér hvort að það gæti verið vísbending um að 

áhrif barnanna á það hvað fór í ferilmöppuna úr leikskólastarfinu hafi ekki alltaf verið í 

samræmi við hvað þau vildu sjá í henni. Vissulega getur ýmislegt hafa haft áhrif á að 

börnin hefðu áhuga á þeim skráningum sem komu að heiman. Þau hafa auðvitað áhuga 

á sér og fjölskyldu sinni en jafnframt mátti sjá að skráningar að heiman studdust við 

töluverða myndnotkun. Einnig er mögulegt að börnin hafi oftar áhrif á hvaða ljósmyndir 

voru valdar í þær skráningar heldur en í skráningar úr leikskólastarfinu.  
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5.4 Huga þarf að þátttöku barna við úrvinnslu skráninga 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að nokkur barnanna tóku eftir ósamræmi við 

úrvinnslu skráninga eða létu í ljós óánægju með þær. Það benti til þess að skráningarnar 

hafi ekki sýnt raunveruleg sjónarmið og upplifun þeirra og að aðkoma barnanna að 

úrvinnslu skráninganna hefði því verið lítil eða engin. Af þessari upplifun barnanna mátti 

ætla að líklega hafi verið þörf fyrir aukna þátttöku barnanna sjálfra að úrvinnslu skráninga 

af athöfnum þeirra. Ferli skráninga getur verið afar huglægt fyrir leikskólakennara, það 

er að segja þær fela í sér hans túlkun á því sem á sér stað (Rinaldi, 2005). Við úrvinnslu 

skráninga virðist það oftast vera sem leikskólakennari vinni skráningarnar einsamall eða 

mögulega með öðru starfsfólki og setji þær svo í ferilmöppur barnanna. Vegna þess 

hversu huglægt þetta ferli er skiptir máli að leikskólakennarar skoði skráningar frá 

mörgum sjónarhornum, það er að segja bæði í einrúmi, með öðrum leikskólakennurum, 

börnunum sjálfum og foreldrum þeirra. Með því er barnið og það sem barnið gerir og 

segir síður hlutgert og sett inn í fyrir fram ákveðna flokka (Dahlberg o.fl., 2007). Knauf 

(2017) benti á að aðkoma barna að skráningum sé oftast lítil og gjarnan bundin við að 

börn hafi teiknað eða framkvæmt það sem skráningin sýni. Það sé ekki oft sem börn fái 

að velja hvað fer í skráningarnar eða hvort óskað sé eftir þeirra athugasemdum um verk 

sín. Úrvinnslan sé þannig að mestu leyti á ábyrgð leikskólakennara en ekki barnanna. 

Þetta virtist að einhverju leyti eiga við í þátttökuleikskólanum í þessari rannsókn. 

Mikilvægt er að leikskólakennarar átti sig á því að sýn þeirra á aðstæðurnar er aðeins 

eitt sjónarmið, að þeir geti dregið rangar ályktanir út frá tjáningu barna við ígrundun og 

túlkun á athöfnum þeirra sem eru þá ekki í takt við raunveruleg sjónarmið barnanna. Sú 

staðreynd að skráning geti aldrei verið hlutlaus er því þáttur sem þarf að skilja og bera 

virðingu fyrir í ferli skráninga (Dahlberg o.fl., 2007). Markmið skráninga er þó jafnframt 

að gera börn að virkum þátttakendum í eigin lífi. Benda niðurstöður þessarar rannsóknar 

til þess að gera mætti betur í þeim efnum, og að leikskólakennarar og aðrir starfsmenn 

leikskólans gætu gefið börnum fleiri tækifæri til að taka þátt í úrvinnslu og framsetningu 

skráninga. Með því að gera börnin að þátttakendum við ígrundun og túlkun athafna sinna 

er hægt að tryggja fleiri sjónarmið gagnvart viðfangsefni skráninganna og að veita 

börnunum tækifæri til að láta vita ef túlkun leikskólakennara af athöfnum þeirra hefur 

verið röng.  

Í þessu sambandi myndu einhverjir starfsmenn leikskóla eflaust benda á að þeir 

upplifi nú þegar að nægilega erfitt sé að finna og skipuleggja tíma fyrir ígrundun og 

úrvinnslu skráninga (Fyfe, 2012) og það að bæta við umræðum við börnin myndi lengja 

það ferli enn frekar. Hafa ber þá í huga að mikilvægt er að skipuleggja vel þann tíma, sem 
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fer í ígrundun skráninga, og nýta hann til að ræða ítarlega það sem býr að baki athöfnum 

barna með það að markmiði að hjálpa þeim áfram í námi (Fyfe, 2012). Jafnframt benda 

niðurstöður rannsóknar Guðrúnar Öldu Harðardóttur og Baldurs Kristjánssonar (2013) til 

þess að ýtt sé undir lýðræði í leikskólastarfi og að börn verði hluti af því að mynda 

lærdómssamfélag leikskólans með aukinni þátttöku þeirra í ákvarðanatöku í 

leikskólastarfi. Slíkir starfshættir stuðla jafnframt að því að starfsfólk leikskóla mæti 

kröfum Aðalnámskrár leikskóla (2011), sem allir leikskólar eiga að starfa eftir, um að 

kenna börnum lýðræðislega hugsun og samábyrgð ásamt því að fá tækifæri til að móta 

samfélag sitt og hafa áhrif.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar að auka mætti þátt barnanna við úrvinnslu og 

framsetningu skráninga ættu leikskólakennarar og annað starfsfólk leikskóla ekki að líta 

á sem slæman hlut eða að það þýði að eingöngu ætti að skrá með myndrænum hætti. 

Frekar ættu þeir að líta á þessar niðurstöður um sýn barna sem mikilvægar upplýsingar 

sem geti leiðbeint þeim hvernig mögulegt sé að haga úrvinnslu skráninga í leikskólastarfi. 

Þannig að hún hvetji börn til að segja frá athöfnum sínum og rifja upp nám sitt í 

leikskólanum ásamt því að ýta undir aukna fagmennsku þeirra í eigin starfi. Skráningum 

er ekki eingöngu ætlað að hlusta á börnin, varpa ljósi á athafnir þeirra, tilraunir og 

þekkingaröflun heldur jafnframt að hvetja starfsfólk leikskóla til ígrundunar um eigin 

starfshætti. Benti sýn barnanna í þessari rannsókn gagnvart því hlutverki, sem 

leikskólakennari þeirra tók sér við framkvæmd skráninga, til þess að skráningar gætu 

veitt tækifæri til aukinnar fagmennsku leikskólakennara og annars starfsfólks leikskóla. 

Lýstu börnin því hvernig leikskólakennarinn setti sig í spor þeirra, leiðbeindi þeim og 

studdi við hugmyndir þeirra. Rannsakandi upplifði jafnframt að leikskólakennarinn væri 

fær í að hlusta og túlka ólíka tjáningu barnanna. Leikskólakennarar og aðrir starfsmenn 

leikskóla hafa í öðrum rannsóknum lýst að þeir verði meðal annars færari í þessum 

þáttum þegar þeir skrá athafnir og hugmyndir barna með opnum huga (Bryndís 

Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012; Buldu, 2010; Kristín Karlsdóttir og Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2015).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar geta verið starfsfólki leikskóla umhugsunarefni, um 

hvort aukin aðkoma barna að ígrundun og úrvinnslu skráninga geti leitt til góðs. Með því 

að veita börnum tækifæri til að rýna í athafnir sínar og hugmyndir geti þau orðið að virkari 

þátttakendum í eigin lífi ásamt því að fá tækifæri til að sjá hvernig tilgátur, sem þau setja 

fram, geta orðið að nýrri þekkingu. Einnig er vert að velta fyrir sér hvort aukin tækifæri 

fyrir börn til að velja ljósmyndir og taka þátt í, með stuðningi leikskólakennara, að búa til 

texta til útskýringar á athöfnum sínum geti leitt til þess að börn upplifi sterkari tengingar 
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við athafnir sínar. Það getur orðið til þess að þau sýni meira frumkvæði til að ræða 

athafnir sínar og nám úr leikskólastarfinu.  

5.5 Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að það að líta lengra og rannsaka sýn leikskólabarna 

gagnvart því hlutverki sem leikskólakennarar og aðrir starfsmenn leikskóla taka sér þegar 

þeir framkvæma uppeldisfræðilega skráningu af athöfnum barna hafi veitt dýpri skilning 

á hlutverki skráninga til að meta nám barna og hvetja þau til að ræða um athafnir sínar 

og nám.  

 Tjáning barnanna í rannsókninni um hlutverk leikskólakennara síns við 

framkvæmd skráninga sýndi að þau litu á hann sem styðjandi þátttakanda við athafnir 

sínar. Stuðningnum lýstu börnin svo að birst hefði fyrst og fremst í leiðsögn, hrósi og 

aðstoð. Þau ræddu þessi hlutverk, sem hann tók sér, til dæmis að taka ljósmyndir og 

skrifa niður athafnir þeirra og tjáningu, sem eðlilegan hluta leikskólastarfsins. Jafnframt 

létu þau í ljós að þeim fyndist nærvera hans góð óháð því hvort áhugi á framkvæmd 

verkefnisins hefði verið mikill eða lítill. Þessi sýn barnanna varpaði ljósi á það hvernig 

starfshættir í anda hugmynda og aðferða Reggio Emilia miða að því að hlusta á 

margbreytilega tjáningu barna (Dahlberg o.fl., 2007; Rinaldi, 2006) og geta mætt 

áherslum Aðalnámskrár leikskóla (2011) um að meta nám með einstaklingsbundnum 

hætti. Með starfsháttum sem þessum má sjá að mat í leikskólastarfi þarf ekki að vera 

viðbót við annað leikskólastarf heldur getur verið hluti af daglegu starfi leikskólans þar 

sem mikilvægum upplýsingum um það sem börnin fást við er safnað. Matið beinist 

jafnframt að styrkleikum, hæfileikum og getu hvers barns og getur því aukið skilning á 

þroska og námi þess eins og Aðalnámskrá leikskóla (2011) gerir ráð fyrir.  

 Rannsóknargögn um samskipti leikskólakennarans við börnin við 

vettvangsathuganirnar tóku undir þessar lýsingar leikskólabarnanna. Þar upplifði 

rannsakandi að leikskólakennari hvatti börnin áfram og stuðlaði að því að nám þeirra færi 

fram á svæði mögulegs þroska hjá börnunum (Vygotsky, 1978). Leikskólakennarinn virtist 

jafnframt leggja upp með að virða og hlusta á margbreytilega tjáningu barnanna og sýndu 

gögn rannsóknarinnar að það hvernig sá sem skráir hugar að margbreytilegri tjáningu 

barna og bregst við henni getur skipt höfuðmáli til að raunveruleg sjónarmið og upplifun 

barnanna komi fram. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að mynda til þess að gera 

mætti betur til að virkja börnin til þátttöku við að meta nám sitt, til dæmis með því að 

auka aðkomu barnanna að úrvinnslu og framsetningu skráninga. Af þessu mátti sjá að 

tjáning barnanna um hlutverk leikskólakennara síns við framkvæmd skráninga var heldur 
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jákvæð. Þó er vert að nefna að einkenni valdaójafnvægis birtust þegar börnin teiknuðu 

sjálfsmyndirnar og drógu þau rannsóknargögn fram í dagsljósið mikilvægi þess að 

leikskólakennari nýti skráningar jafnframt til að skoða eigin starfshætti.  

Tjáning barnanna um skráningar í ferilmöppu sinni sýndi að frumkvæði barnanna 

beindist frekar að því að segja frá og rifja upp athafnir úr skráningum að heiman heldur 

en úr leikskólastarfinu. Svo virtist sem úrvinnsla og framsetning þeirra skráninga, sem 

hafði gjarnan lítinn texta og var mjög myndræn, höfðaði meira til áhuga barnanna og þar 

af leiðandi hvatti þau til tjáningar um fyrri athafnir sínar. Fram kom ákveðið áhugaleysi 

hjá börnunum fyrir skráningum úr skapandi starfi leikskólans og mátti velta fyrir sér hvort 

stýring verkefnisins, það er að leikskólakennarinn setti ákveðin fyrirmæli, eins og að öll 

börnin ættu að búa til sjálfsmynd, hafi valdið áhugaleysinu. Sum barnanna hafi 

einfaldlega ekki upplifað eignarhald á verkefninu, jafnvel þótt myndin hefði átt að vera 

af þeim sjálfum. Þrátt fyrir þetta áhugaleysi til sumra skráninga úr leikskólastarfinu voru 

nokkrar sem fönguðu áhuga barnanna. Þegar rýnt var í framkvæmd, úrvinnslu og 

framsetningu þeirra skráninga birtust ákveðnir þættir sem skiptu máli til að fanga áhuga 

barnanna og höfðu hvetjandi áhrif til að börnin rifjuðu upp athafnir sínar og nám. Þessir 

þættir voru myndræn framsetning af athöfnum barnanna, að ljósmyndirnar sýndu frá 

vinnuferli, sem hafði átt sér stað yfir lengri tíma, svo sem þemavinnu, ásamt því að barn 

upplifði að það hefði fengið frelsi til að tjá og skapa hugmyndir sínar að eigin frumkvæði.  

Af þessu má sjá að niðurstöður rannsóknarinnar benda til að gera mætti betur við 

úrvinnslu ýmissa skráninga í leikskólastarfinu með það að markmiði að fanga betur áhuga 

barna til að rifja upp eigin athafnir og nám. Þrátt fyrir það mátti sjá að sá tími og sú vinna, 

sem leikskólakennarar höfðu lagt í úrvinnslu skráninga, skilaði árangri. Sá árangur kom í 

ljós þegar börnin rifjuðu upp athafnir og nám sitt með innlifun, leikrænni tjáningu, gleði 

og jafnvel sorg. Skráningarnar gerðu börnunum kleift að búa til frásagnir og minningar, 

bæði úr leikskólastarfinu og frístundum, sem eflaust gætu annars hafa gleymst. Þær 

veittu börnunum því mikilvægan vettvang til að bera kennsl á eigin styrkleika, hæfni og 

getu (Mayall, 2003; Rinaldi 2006). Þau gátu komið með hugmyndir og tilgátur sem urðu 

að nýrri þekkingu og ýttu í kjölfarið undir aukið sjálfsöryggi og sjálfsmynd þeirra (Rinaldi, 

2006, 2012). 

Á heildina litið mætti ætla að börnin hafi haft jákvæða sýn gagnvart því hlutverki sem 

leikskólakennarar tóku sér við framkvæmd uppeldisfræðilegra skráninga. Ekkert 

barnanna lét að minnsta kosti annað í ljós en að þau vildu hafa allar skráningar áfram í 

ferilmöppum sínum. Tjáning þeirra sýndi að börnin sáu leikskólakennarann sem stuðning 

við athafnir sínar sem virti og hlustaði á margbreytilega tjáningu þeirra. Einnig mátti sjá 
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að hann bar virðingu fyrir ákvörðunum og tilraunum barnanna. Einlægur áhugi og hvöt 

barnanna til að ræða og rifja upp liðna atburði skráninga í ferilmöppum sínum benti 

jafnframt til þess að þau væru ánægð með það sem þær höfðu að geyma. Að þessu sögðu 

mætti líta svo á að börnunum hafi fundist leikskólakennurunum, öðru starfsfólki 

leikskólans og foreldrum sínum hafa tekist ágætlega upp við að skrá athafnir og 

hugmyndir þeirra í ferilmöppu.  
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6 Lokaorð  

Þegar ég lít til baka yfir vinnu mína við þessa rannsókn finn ég hvernig hún hefur dýpkað 

þekkingu mína á mörgum sviðum. Í upphafi var það von mín að með því að líta lengra og 

leita eftir sýn leikskólabarna á hlutverk leikskólakennara og annarra starfsmanna, sem 

skrá athafnir þeirra, myndi mér takast að varpa ljósi á nýjar upplýsingar sem gætu nýst 

sem grundvöllur fyrir frekari þróun skráninga og fagmennsku alls starfsfólks innan 

leikskóla. Að mínu mati hefur rannsóknin gert það og mun ég nú draga fram hvernig ég 

tel að leikskólakennarar, aðrir starfsmenn leikskóla og stjórnendur geti nýtt sér 

niðurstöður rannsóknar minnar. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar veita annars konar sýn, út frá sjónarmiðum og 

upplifun leikskólabarna, á ferli uppeldisfræðilegra skráninga sem getur leiðbeint 

leikskólakennurum og öðru starfsfólki leikskóla við framkvæmd, úrvinnslu og 

framsetningu skráninga. Byggt á sjónarmiðum og upplifun barna gefa þær meðal annars 

góð dæmi um hvers konar samskipti leikskólakennarar eiga við börnin og eru talin 

ákjósanleg að mati barnanna. Með því að vera til staðar, aðstoða börn, leiðbeina þeim 

og hrósa skapi leikskólakennarar andrúmsloft og námsumhverfi sem börnum geti liðið 

vel í og virki hvetjandi fyrir þau til að takast á við nýja hluti. Þær benda leikskólakennurum 

jafnframt á að þeir þurfi að vera á varðbergi vegna valdastöðu sinnar gagnvart börnunum 

og leita eftir einkennum valdaójafnvægis í samskiptum sínum við þau. 

Þær niðurstöður, sem snúa að úrvinnslu og framsetningu skráninga, taka meðal 

annars undir með Carr (2011) og Rinaldi (2012) um að myndræn framsetning skráninga 

sé líkleg til að hvetja til tjáningar barna. Aftur á móti varpa niðurstöðurnar jafnframt ljósi 

á þætti sem rannsakandi telur að séu ný viðbót við þá þekkingu sem liggur fyrir um 

skráningarferlið. Þeir eru að ákveðið áhugaleysi barna í rannsókninni til skráninga úr 

leikskólastarfinu geti hugsanlega falist í því að aðkoma þeirra eða hlutdeild í ferli 

úrvinnslu sé lítil. Þetta gefur öðrum leikskólakennurum vísbendingar um að gott geti 

verið að auka þátttöku barna í því ferli. Þannig geti túlkun og hlutdeild leikskólabarna í 

eigin athöfnum orðið meira þeirra heldur en eingöngu leikskólakennarans. Jafnframt 

benda niðurstöðurnar til þess að ef markmiðið með skráningum er að gera börn að 

virkum þátttakendum í eigin námi og mati á því þá sé ákjósanlegt að leikskólakennarar 

velti fyrir sér framsetningu skráninga. Þeir hugi að því hvaða ljósmyndir fylgi þeim og hvað 

ljósmyndirnar sýna, hver tók þær og valdi þær í skráningarnar auk þess hvert hlutverk 

textans í skráningum sé og hvernig unnið sé með textann eða hann kynntur fyrir 

börnunum. Til viðbótar við þetta renna rannsóknargögnin stoðum undir að ágóði geti 
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komið af því að starfshættir leikskólakennara miði að því að veita börnum frelsi til 

sköpunar þótt sú sköpun hafi ekki verið í samræmi við markmið leikskólakennarans. Með 

því fái barn tækifæri til að prófa sig áfram á eigin forsendum sem ýti undir aukna þátttöku 

barnsins og þar af leiðandi fái barnið mögulega meira eignarhald yfir því ferli sem átti sér 

stað. Í kjölfarið geti það virkað hvetjandi fyrir barn til að rifja upp og tjá sig um athafnir 

sínar og nám.  

Að vinna þessa rannsókn og allt sem henni fylgdi hefur verið viðamikið ferli sem hefur 

mótað enn frekar mína starfskenningu og það hvernig leikskólakennari ég vil vera. Mín 

faglega sýn er tengd félagsmenningarkenningum og lít ég á börn sem sterka og hæfa 

einstaklinga sem eru færir um að hafa áhrif á eigið líf og starf. Tel ég að frelsi barna til 

tilrauna og skoðunar á eigin forsendum sé nauðsynlegt til að reynsla þeirra, upplifun og 

tilgátur verði að þekkingu sem sé líkleg til að festast í sessi. Í starfi með börnum hef ég 

jafnframt ávallt haft áhuga á að valdefla börn og hafa niðurstöður þessarar rannsóknar 

varpað ljósi á þætti sem ég vil vera vakandi fyrir. Að mínu mati á barn til að mynda ekki 

að þurfa að ljúka við verkefni ef áhugi þess og eldmóður er ekki til staðar eingöngu til að 

það hafi sömu skráningu í ferilmöppu sinni og önnur börn deildarinnar. Er það mín 

skoðun að skráningar í ferilmöppum barna þurfi ekki endilega að sýna ávallt það sama. 

Þær séu nefnilega ekki, eins og Knauf (2017) bendir á, sýningarsalur fyrir starf leikskólans 

heldur verkfæri til að skilja börnin betur. 

Styrkleikar rannsóknarinnar felast í þeim lýsandi og nákvæmu upplýsingum sem 

tjáning barnanna, sem tóku þátt í rannsókninni, varpaði ljósi á. Með því að kafa ofan í fá 

tilvik fékkst ný innsýn í skráningarferlið byggð á sýn leikskólabarna í stað starfsfólks 

leikskóla. Þrátt fyrir að ekki sé hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar yfir á 

starf í öðrum leikskólum geta upplýsingarnar nýst áfram til frekari þróunar skráninga í 

leikskólastarfi almennt. Það er því von mín að þessi rannsókn, sem veitir innsýn í 

sjónarmið og upplifun níu leikskólabarna af hlutverki leikskólakennara, sem skrá athafnir 

þeirra, nýtist áfram og hvetji aðra leikskólakennara og starfsfólk í leikskólum til að skoða 

hvernig þeir standi að framkvæmd, úrvinnslu og framsetningu skráninga. Með það að 

markmiði að ýta undir frekari þátttöku barna í eigin námi og mati á því.  
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