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Formáli 

Þessi rannsókn er lokaverkefni í meistaranámi í Menntunarfræði ungra barna við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ritgerðin er metin til 30 ECTS eininga og markmið 

rannsóknarinnar var að skilgreina hvernig skráningar eru notaðar í einum leikskóla, hvaða 

leiðir þeim hefur fundist gagnlegar til þess að skrá nám og leik barna og gera það sýnilegt 

bæði börnum, foreldrum og starfsfólki leikskólans.  

Leiðbeinandi verkefnisins var Margrét S. Björnsdóttir, aðjúnkt, og sérfræðingur var 

Kristín Karlsdóttir lektor, við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Færir höfundur þeim 

kærar þakkir fyrir góða leiðsögn, hvatningu og gott samstarf. Verkefnið var unnið á 

tímabilinu frá október 2016 til september 2017.  

Þann 13. október árið 2008 steig höfundur sín fyrstu skref í vinnu í leikskóla. Þekking 

höfundar af leikskólastarfi var lítil þar sem bakgrunnur var annar, eða B.S. í 

innanhússarkitektúr frá University of Minnesota 1989, höfundur hafði unnið sem 

innanhússarkitekt þar til haustið 2008 þá var byrjað höfundur að vinna í leikskóla. Þegar 

höfundur hóf starf í leikskólanum heillaðist hann af Reggio Emilia hugmyndafræðinni sem 

var unnið eftir. Í Reggio Emilia hugmyndafræðinni er talið að skráningar séu mjög 

mikilvægar í starfi með ungum börnum. Með þessa upplifun í Reggio leikskóla þá vaknaði 

áhuginn hjá höfundi að vinna með ungum börnum. Haustið 2014 eftir mikla íhugun hafði 

höfundur löngun til þess að setjast aftur á skólabekk, þar sem engin fagleg þekking var í 

leikskólafræðum. Byrjaði höfundur skólagöngu sína það haust í fagi sem hét 

Menntunarfræði ungra barna. Höfundur heillaðist af Háskólanum og menntunarfræðum 

ungra barna og fann til löngunar að sækja sér þá þekkingu sem var í boði, þar sem vilji 

var til þess að vera faglegur í starfi með ungum börnum.  

Fjölskyldu minni þakkar höfundur sérstaklega fyrir ómetanlegan stuðning, hvatningu 

og tillitssemi og þolinmæði á meðan ritgerðinni stóð. Einnig þakkar höfundur þeim fimm 

viðmælendum fyrir þátttöku þeirra og hvatningu í gegnum rannsóknarferlið og þannig 

gefið vísbendingar um hvernig skráningar eru notaðar í leikskólanum. 
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Ágrip 

Rannsókn þessi er eigindleg viðtalsrannsókn og er markmið hennar fólgin í því að skoða 

sjónarmið, skipulag, þekkingu og aðferðir starfsfólks til skráninga í einum leikskóla. 

Tilgangur þessarar gagnaöflunar er að gefa vísbendingar um hvernig viðmælendur í 

leikskólanum nota skráningar til þess að nálgast áhuga og hugmyndir barna. Jafnframt 

því að skoða hvaða aðferðir skráninga gagnast þeim til þess að gera nám barna sýnilegt, 

sem aðrir leikskólakennarar gætu nýtt sér. Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar er 

litið til viðhorfa sem að spegla hugmyndir um nám og börn á síðari tímum, jafnframt er 

litið til leikskólastarfs í anda Reggio Emilia á Ítalíu. Fjallað er um hugmyndir Vygotsky´s 

um svæði mögulegs þroska, leik og nám ungra barna og hugmyndir Johns Deweys um 

kennslu og menntun. Að lokum er gerð grein fyrir skráningar aðferðum í anda Reggio 

Emilia í einum leikskóla, þar sem viðtöl voru gerð við fimm leikskólakennara sem nota 

uppeldisfræðilegar skráningar. Skoðuð eru fræðileg viðmið og hvernig þátttakendur skynja 

og upplifa uppeldisfræðilegar skráningar í leikskólanum. Niðurstöður benda til þess að að 

þátttakendur telja að skráningar séu mjög mikilvægar til þess að afla upplýsinga um nám, 

áhuga og hugmyndir barna. Meginforsendur fyrir því að geta notað skráningar telja 

viðmælendur vera að hlusta á raddir barna, hafa áhuga á skráningum og faglega þekkingu 

á leik og námi ungra barna. Leikskólakannarnir notuðu fjölbreyttar aðferðir við skráningar 

þar sem þeir litu til þroska og náms barna í leik. Þá kom einnig fram að skráningar gefa 

leikskólastarfinu meira gildi, er sýnilegra í samfélaginu, það skapast meiri virðing frá 

foreldrum og er gott tæki til foreldrasamstarfs. Það má draga þá ályktun að skráningar 

veiti leikskólakennurum meiri ánægju í starfi ásamt því að vera góð leið til starfsþróunar 

fyrir starfsfólk.  
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Abstract 

Documentation 

Documentation in one Preschool 

„It gives the job so much value“ 

 

This was a qualitative interview reseach, and it´s aim was to examine perspectives, 

structure, knowledge and the methods of the staff of documenting in one preschool. The 

purpose of this data collection is to provide evidence of how the pre-school interviewers 

use documentation to gain interest, and children's ideas. As well as examining the 

methods of documentation, benefit them to make the children's education visible to 

other preschool teachers. The theoretical background of the research is viewed as an 

approach, that reflects ideas on education and children to postmodern views, as well as 

the look at the methods used in the preschools in the spirit of Reggio Emilia, Italy. 

Vygotsky's ideas about the Zone of proximal development, play and study of young 

children and ideas of Johns Dewey on teaching and education are discussed. Finally 

documentation methods in the spirit of Reggio Emilia are viewed in one preschool where 

five preschool teachers using pedagogical documentation are interviewed. Theoretical 

criteria are viewed and how the participants perceive and experience pedagogical 

documentation in the preschool. The findings suggest that the participants believe that 

documentation is very important in order to gather information about children's 

learning, interest and ideas. The main assumptions for using documentiation, 

interviewers believe that is listening to children's voices, being interested in 

documenting and professional knowledge of play and education of young children. The 

preschool teachers used a variety of methods of documentation as they looked at the 

development and learning of children in play. Then it also appears that documentation 

gives the work in the preschool more value, is more visible for the society, which gives 

rise to greater respect from parents, and is a good tool for parenting partnership. 

According to conclusions, that documentation gives preschool teachers more job 

satisfaction, as well as being a good way of career development for the staff. 
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1 Inngangur  

Kveikjan að rannsókninni eru skráningar á námi og leik barna sem höfundur byrjaði að 

vinna við í leikskólanum sem höfundur starfaði á sem leiðbeinandi haustið 2014. Eftir 

fyrstu önn í Háskólanum í fagi sem hét Menntunarfræði ungra barna hjá Kristínu 

Karlsdóttur lektor, við Háskóla Íslands vöktu námssögur áhugann á skráningum. 

Rannsakandi byrjaði að skrá niður námssögur eða litlar örsögur einstakra barna og sýndi 

samstarfsfólki og sá að aðferðin vakti einnig áhuga þeirra. Það sem var áhugavert var 

hvað foreldrar barnanna voru áhugasamir að fylgjast með skráningum í ferilmöppum 

barna sinna. Síðan endurvakti höfundur áhugann enn frekar að rannsókninni, þegar hann 

vann að lokaverkefni í námskeiðinu Fræði og starf I. Þá vann rannsakandi sem 

deildarstjóri á einni deild leikskólans og skráði niður daglegar athafnir barna í leik, 

áhugasvið og getu þeirra.  

Haustið 2015 tók höfundur að sér að vera deildarstjóri í leikskóla í eitt ár með náminu 

og fann hvað foreldrar voru áhugasamir að fá þær skráningar sem höfundur aflaði um 

börnin þeirra, sem var notaðar í samskiptum við börnin og foreldrana. Í dag er höfundur 

að vinna sem deildarstjóri í öðrum leikskóla og er að ljúka þriggja ára námi í 

menntunarfræðum ungra barna. Frá því höfundur hóf nám hefur hann haft mikinn áhuga 

á skráningum, því upplifunin er sú að það gefur börnum og foreldrum góðan grundvöll til 

samræðna um leik og athafnir barnsins á meðan leikskóladvöl stendur. Markmið 

rannsakanda þegar hann verður  leikskólakennari er að nota skráningar í þeim tilgangi að 

meta nám, þroska og velferð barnanna til ígrundunar með foreldrum og öðru starfsfólki, 

og gera starfið sýnilegra í nær samfélagi.  

Skráningar eru einnig mikilvægar leikskólakennurum sem geta ígrundað sín á milli 

nám og getu barna. Jafnframt eru skráningar tæki sem kennarar geta notað til þess að 

meta og koma á móts við hvert barn miðað við þroska þess og getu. Uppeldisfræðilegar 

skráningar eru einnig góð leið fyrir starfsfólk að meta eigin fagmennsku og 

leikskólastarfið og gefur þeim tækifæri á að upplýsa samfélagið um það mikilvæga starf 

sem fer fram innan leikskólans.  

Mikilvægt er að hver leikskóli finni sína leið til þess að skrá og gera nám ungra barna 

sýnilegt. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls.25) á að beina sjónum að áhuga, 

hugmyndum, getu og hæfni barnanna þegar verið er að meta nám þeirra, en börn sýna 

þessa þætti á mismunandi vegu. Með slíku mati er verið að leggja áherslu á samvinnu og 

þátttöku leikskólakennara, annars starfsfólks, barnanna og foreldra. Markmið með 

skráningum er meðal annars að gefa leikskólakennurum, börnum og foreldrum tækifæri 
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til þess að ígrunda sameiginlega skráningar og nota til þess að meta það starf sem fram 

fer í leikskólanum. Starfsfólk fær gott tæki til þess að nota, með því að vinna úr 

skráningum með sameiginlegri ígrundun og umræðu um nám barna og dýpka þar með 

skilning sinn (Rinaldi, 2006, bls. 62). Rannsóknarverkefni þetta er lokaverkefni til M.Ed. 

prófs í Menntunarfræðum ungra barna, við Háskóla Íslands. Í þessari rannsókn verður 

skoðað í einum leikskóla hvaða leiðir leikskólakennarar hafa tileinkað sér í skráningum til 

þess að gera starf barna í leikskólanum sýnilegt. Að nám, líðan og leikur barnsins sé 

sýnilegt foreldrum, nánum aðstandendum barnsins og í nær samfélagi. Einnig að skoða 

sjónarmið þeirra á skráningum og hvernig þeim hefur tekist að ígrunda og meta 

skráningar með starfsfólki, börnum og foreldrum.  

1.1 Markmið ritgerðarinnar 

Markmið með rannsókn þessari er að skoða hvernig skráningar eru notaðar  hvort þær 

geta nýst til þess að styðja við og gera nám og reynslu barna í leik sýnilegra fyrir foreldrum 

og öðru starfsfólki í leikskólanum. Jafnframt að kveikja áhuga hjá leikskólakennurum og 

starfsfólki að kynna sér og nota skráningar, í þeim tilgangi að ígrunda  nám barna í leik og 

daglegum athöfnum, með börnum, starfsfólki og foreldrum í leikskólum. Hér í framhaldi 

mun rannsakandi skilgreina nokkur lykilhugtök í ritgerð þessari sem eru: skráningar, mat, 

fagmennska, hlutverk kennara og nám barna í leik. 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011), er fjallað um að leikskólar eigi að stuðla að vellíðan og 

jafnrétti til náms hjá öllum börnum. Þegar sjónum er beint  að velferð og menntun ungra 

barna er talið mikilvægt að skoða, alhliða þroska, sjálfstæði, áhugasvið, félagsfærni, 

sköpunarkraft, frumkvæði, tjáningu og samskipti. Skráningar gera leikskólakennurum 

kleift að skrá niður hugmyndir og umræður barna til þess að geta beint sjónum að 

vellíðan og ferli þeirra í námi og leik. Jafnframt fá foreldrar tækifæri að sjá námsferli 

barna sinna með skráningum og geta því betur fylgst með þróun á námi og þroska þeirra. 

Skráningar gefa starfsfólki tækifæri á því að skrá tilgátur og hugmyndir barna og þannig 

ígrundað í sameiningu námsferli þeirra, án þess að meta þau miðað við fyrirfram ákveðna 

staðla eða væntingar um að barnið eigi að kunna eða geta eitthvað á ákveðnum aldri 

(Dalhberg o.fl., 2007, bls. 143-148). 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er umfjöllun um námssvið leikskóla þar sem gerð er 

grein fyrir þeim þáttum sem börn eiga að fá tækifæri til að fást við, leggja áherslu á, vinna 

með og velta vöngum yfir í leikskólanum. Námssviðin eiga að „vera hluti af leik barna“ og 

„efla áhuga barna á námi og hvetja þau til að auka þekkingu sína, leikni og hæfni“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 41-45). Skráningar er hægt að nota sem 



 

13 

aðferð til þess að meta nám, þroska og velferð barna (Dahlberg, Moss og Pence, 2007). 

Skráningar er einnig leið til þess að meta leikskólastarfið, hægt er að safna, skrá, og 

skipuleggja upplýsingar um námsferli barna og almennt um starfið. Það gefur starfsfólki 

möguleika á að greina og rýna í þær upplýsingar og vinna að því að efla og þróa starfið 

og gera það faglegra og sýnilegra í samfélaginu (Rinaldi, 1998, bls. 119). Einnig gefa 

skráningar börnum tækifæri til að rifja upp leik sinn og vekur hjá þeim hugmyndir til að 

þróa leikinn áfram (Dalberg, Moss og Pence, 2007, Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls.3).  

Aðalnámskrá leikskóla (2011), kveður svo á um að það eigi að meta nám, þroska og 

velferð barna. Í Aðalnámskrá segir: „að safnað er upplýsingum um það sem börn fást við 

og hafa áhuga á; hvað þau vita, geta og skilja. Upplýsingarnar eru notaðar til að styðja við 

nám og velferð barna við skipulagningu leikskólastarfsins og í samstarfi við foreldra“. Það 

er hlutverk hvers leikskóla að finna leiðir og aðferðir við að greina upplýsingar um nám 

barna, vellíðan og færni og móta starf sitt eftir því (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 46-47). 

Kennarar í leikskólum gegna lykilhlutverki í öllu starfi leikskóla. Samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls.11) byggist gæði starfsins og árangur í starfi á áhuga og 

fagmennsku kennara. Fagmennska leikskólakennara byggist á menntun, þekkingu og 

viðhorfum til starfsins. Jafnframt felur fagmennska kennara um menntun og velferð 

barnanna þar sem markviss samskipti og þekking starfsfólksins stuðlar að aukinni 

þekkingu og hæfni barnanna. Með skráningum gefst starfsfólki tækifæri að öðlast enn 

meiri vitneskju um hvert og eitt barn með sameiginlegri ígrundun sinni. Kennari þarf að 

safna upplýsingum um hvert barn, áhugasvið þess og hvetja það og styðja í þekkingarleit 

sinni og skapa því umhverfi sem það fær barnið til að öðlast reynslu (Dewey, J.,2000, bls. 

38). Samkvæmt Dewey á nám sér stað fyrir tilstyrk reynslu sem barnið öðlast en það er 

hlutverk kennarans að vera vakandi yfir því hvað stuðlar að stöðugum þroska og hvað 

hindrar honum.  

Osgood (2011, bls. 108) skilgreinir hugtakið fagmennska (e. professionalism) sem 

samfléttun sérfræðiþekkingar, sjálfstjórnar og vissra viðmiða. Fagmennska tekur mið af 

starfstétt kennara sem þróast með þeirri reynslu sem hann aflar í starfi og kyni kennara 

(Osgood, 2011, bls.108). Fagmennska í leikskólastarfi innifelur í sér óvissu, að taka 

áhættu og hið óþekkta sem er stöðugt í endurbyggingu (Osgood, 2011, bls. 8). Siðfræði í 

umönnun ungra barna felur í sér að hegða sér fagmannlega og hafa gagnrýna speglun á 

sjálfri sér (Osgood, 2011,bls.8). Samkvæmt Oberhuemer, (2008, bls. 138), er það að að 
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hegða sér fagmannlega miðað við þær hugmyndir hvað sé talið fagmannlegt innan 

hverrar starfstéttar. 

1.2 Tilgangur og uppbygging ritgerðar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða með eigindlegri rannsóknaraðferð hvaða viðhorf 

leikskólakennarar í einum leikskóla hafa til skráninga og hvort hægt sé að fá vísbendingar 

um hvaða leiðir þátttakendum hafa  fundist gagnlegar til þess að skrá nám og leik barna 

og gera það sýnilegt. Skráningar gefur möguleika á því að aðstoða börn áfram í námi sínu 

(Edwards, C. o.fl., 2012, bls. 12). Með rannsókninni vonast höfundur að sýna fram á að 

notkun skráninga í einum leikskóla getur verið góð aðferð til að nota í leikskólastarfi með 

börnum til að nálgast hugmyndir þeirra og áhugasvið. Jafnframt hvaða aðferðir 

þátttakendur telja vera gagnlegar til að nám barna í leik og starfi verða gerðar sýnilegar 

foreldrum og samfélaginu. Einnig að með notkun skráninga í einum leikskóla sýni hvernig 

skráningar geta verið gott tæki fyrir leikskólakennara til þess að fá innsýn inn hugmyndir, 

áhugasvið og velferð barna, og kennarar öðlast þannig færni í því að styðja við nám þeirra 

í námi og starfi. 

Þessar rannsóknarspurningar eru settar fram: 

1. Hvernig eru skráningar notaðar/nýttar í einum leikskóla? 

2. Hvernig eru skráningar notaðar til þess að nálgast áhuga og 

hugmyndir barnanna í leikskólanum? 

3. Hvernig nýtast skráningar til að gera nám barnanna sýnilegt? 

4. Hvernig er hægt að kveikja áhuga leikskólakennara á því að nota 

skráningar í þeim tilgangi að ígrunda nám barnanna með 

samstarfsfólki, foreldrum og börnunum í leikskólanum? 

 

Gagnaöflun var framkvæmd með einstaklingsviðtölum hjá fimm þátttakendum á 

fjórum deildum í einum leikskóla, þar sem áherslan var á að nálgast viðhorf þeirra 

gagnvart skráningum, hvernig þær nýtast til þess að nálgast áhuga og hugmyndir barna,  

einnig hvaða aðferðir reynast þeim gagnlegar í þeim tilgangi að gera nám þeirra sýnilegt. 

Uppbygging ritgerðarinnar er  byggð á fimm köflum. Í inngangi er sagt frá bakgrunni 

höfundar í tengslum við þekkingu og reynslu á skráningum til samræðna við foreldra og 

börn. Rannsóknarspurningar eru kynntar og gagnaöflun kynnt. Sagt er frá markmiði og 

tilgangi rannsóknarinnar og kveikjunni að henni.  
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Í öðrum kafla er að finna fræðilega umfjöllun rannsóknarinnar, sem byggist á ýmsum 

námskenningum og viðhorfum til barna, mati á námi barna, og fagmennsku 

leikskólakennara.  

Í þriðja kafla er sagt frá markmiði og rannsóknarspurningum, og aðferðarfræðinni lýst 

en notast er við eigindlega aðferð í rannsókninni. Eigindleg aðferðarfræði byggir á því að 

taka viðtöl við einstaklinga og rýna svo í þau í þeim tilgangi að svara 

rannsóknarspurningunum. Einnig verður sagt frá þátttakendum í rannsókninni, 

framkvæmd hennar, lýsing á leikskólanum ásamt trúverðugleika, réttmæti og 

áreiðanleika rannsóknarinnar. Fjallað verður um siðferðileg álitamál rannsóknar 

styrkleika og takmarkanir.  

Í fjórða kafla er farið yfir úrvinnslu og greiningu á niðurstöðum á viðtölunum og 

hvernig þátttakendur ná að gera nám barna sýnilegt, viðhorf þeirra til leikskólastarfsins 

og skráninga. Einnig hvort þeir vinni markvisst að skrá og hvaða skoðun hafa þeir á gildi 

skráninga í starfinu. Hvort viðmælendur nota skráningar í þeim tilgangi að nálgast 

hugmyndir og nám barnanna og hvaða aðferðir eru þeir að nota við að skrá.  

Í fimmta kafla er sett fram túlkun á niðurstöðum rannsóknarinnar og þær settar í 

tengsl við fræðilegan bakgrunn ritgerðarinnar, sem fjallar um niðurstöður 

rannsóknarinnar, fræðilegra skrifa og umræðum. 

Í síðasta kafla rannsóknarinnar lokaorðum, eru greint frá helstu niðurstöðum ásamt 

eigin ígrundun um sjónarmið og ályktanir rannsóknarinnar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegan grunn sem rannsóknin er byggð á. Í fyrsta 

kafla, verður litið á hvernig síðtímahugmyndir hafa breytt sýn og viðhorfi til náms og 

þroska ungra barna. Horft verður til kenninga og hugmynda um nám og þroska barna og 

mikilvægi virkrar hlustunar hjá kennurum í starfi með börnum. Þá verður gert grein fyrir 

félagslegum hugmyndum Vygotsky´s þar sem börn byggja þekkingu og getu í samspili við 

umhverfi sitt og menningu. Síðan verður fjallað um leikskólastarf í anda Reggio Emilia og 

í framhaldi af því um leik og nám ungra barna. Að lokum er gerð grein fyrir hvað felst í 

hugmyndum Johns Deweys um kennslu og menntun, þar sem börn læra í gegnum 

reynslu. Kenning hans um verhyggju (e. learning by doing), það að barnið lærir með því 

að framkvæma og prófa sig áfram, þannig  lærir barnið af reynslunni. 

Í öðrum kafla, mat á námi barna verður umfjöllun hvað felst í mati á námi barna og í 

beinu framhaldi um gildi skráninga fyrir börn, foreldra og starfsfólk leikskóla. Í framhaldi 

verður gerð grein fyrir mismunandi aðferðum skráninga, uppeldisfræðilegar skráningar í 

anda Reggio Emilia. Að lokum verður gerð grein fyrir námssögum sem er 

skráningaraðferð frá Nýja- Sjálandi gerð í þeim tilgangi að meta hneigð barna til náms og 

vellíðan þeirra. Þar sem mat á námi barna og hvernig skráningar geta verið tæki til þess 

að afla upplýsinga um nám barna, hugmyndir þeirra og hvað þau fást við. Að lokum 

verður kafli, um fagmennsku kennara þar sem fjallað verður um sýn og viðhorf kennara 

til barna og réttinda þeirra. Í því samhengi verður gerð grein fyrir hlutverki kennara í starfi 

með börnum og í mati á námi þeirra og í beinu framhaldi verður gerð grein fyrir 

foreldrasamvinnu í tengslum við starfsaðferðir skráninga. Umfjöllunin verður síðan tekin 

saman í lokin.  

2.1 Kenningar og viðhorf til barna  

Grundvallaspurningar þekkingar- og menntunarfræðinnar er hvernig þekking verður til. 

Kenningar um nám verða til með hugmyndum um hvernig þekking (knowledge) verður 

til (Edwards, A., 2012). Kenningar um nám byggjast á ólíkum sjónarmiðum um nám og 

þroska, til dæmis á hvern hátt barn lærir að tileinka sér þekkingu miðað við þroska og 

hvernig félagslegu umhverfi hefur áhrif á það. Hér verður fjallað um hvernig 

síðtímahugmyndir hafa breytt sýn á börn og nám, hugmyndir Vygotskys um stuðning við 

þekkingaröflun barna (zone of proximal development) og hugmyndir Deweys um nám 

barna og kennslu. 
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2.1.1 Síðtímahugmyndir um nám barna 

Í seinni tíma hugmyndafræði er það sem mestu máli skiptir fyrir börnin, samskiptin á milli 

þeirra og annarra barna, foreldra, kennara og nær samfélagsins, þar sem gagnkvæm 

samskipti er lykilþáttur (Jóhanna Einarsdóttir, 2008b, bls. 22-23). Á síðastliðnum árum 

hafa margar rannsóknir verið gerðar um nám og þroska ungra barna og með aukinni 

þekkingu á börn og tilveru þeirra hefur viðhorf og sjónarmið breyst verulega. Í 

síðtímahugmyndum (e. postmodernism) er litið er á barnið sem virkan þátttakanda í eigin 

námi, þar sem það er sterkt, áhrifamikið, einstakt og hæft til að ráða ferðinni um eigið líf. 

Sú hugmyndafræði hafa fengið aukna athygli með nýjum kenningum, viðhorfum og 

hugmyndum um barnið. Þar er litið svo á að þekking verður til frá því að barnið er tilbúið 

til að rannsaka heiminn, og læra (Dahlberg o.fl., 2007, bls. 50). 

Samkvæmt síðtímahugmyndum er þroski menningarlegt ferli og bernskan mótast af 

menningarlegum þáttum í umhverfinu. Í anda þeirra hugmynda á menntun sér stað í 

félags- og menningarlegu umhverfi. Margir talsmenn félags og menningarlegra fræða 

síðustu 10-15 árin hafa verið undir áhrifum af verkum Vygotsky og styðja þá nálgun á 

kennslu og námi. Einnig er skýrt frá félagslegri og menningarlegri hugmyndafræði sem 

Rogoff (1998), skýrir frá sem er mikilvæg fyrir matsaðferðir ungra barna. Vygotsky lagði 

áherslu á að menntun barna væri í tengslum við félags-og menningarlegt samhengi þar 

sem litið er á það umhverfi sem barnið elst upp við á hverjum tíma. Samskipti við önnur 

börn og fullorðna í umhverfinu væri stór þáttur í námsferli barna. Sjónum er beint að því 

hvernig börnin móta umhverfið og það umhverfi sem þau lifa í (Rogoff, 2003, bls. 3-7). 

Það er lögð áhersla á að umhverfið sé mótað fyrir börn þar sem þau fá tækifæri fyrir að 

efla sköpunarkraft sinn og þekkingu. Þær hugmyndir sem við hugsum um í dag er að 

barnið er sem virkur þátttakandi í samfélaginu, þar sem það er hluti af stærri heild. Það 

er litið á börn sem fullfær um að móta sínar eigin skoðanir og eiga sér sín eign áhugamál 

þó að foreldrar hafi önnur, þá eru þau hluti af fjölskyldunni (Jóhanna Einarsdóttir 2007).  

Umhverfisvitund er einnig sá þáttur sem kennarar eru að miðla til barna í dag að börn, 

kennarar og aðrir í samfélaginu séu meðvitaðir um nær umhverfi sitt og beri ábyrgð á því. 

Börn taka þátt í mótun umhverfis síns og læra í gegnum það félagslega umhverfi sem þau 

alast upp í. Hlutverk hins fullorðna í lífi og námi barna með því sjónarmiði að áherslan er 

á tengsl og samskipti barna og fullorðinna. Börn hafa rödd eins og aðrir og hún kemur 

fram vegna reynslu og hugsana þeirra. Vert er að hlusta á viðhorf barna og líta á þau á 

jafningjagrundvelli í leikskólastarfi. Ef á þau er hlustað geta þau tekið þátt í 

ákvarðanatöku um þeirra eigin velferð. Í gegnum félagslegt samspil á milli barna og 

fullorðna á sér stað þekkingarmótun þar sem viðhorf kennarans skiptir miklu máli, hversu 
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mikið barnið lærir af kennaranum og öfugt. Ef kennari lítur á barn sem getumikið þá lærir 

það mun líklega meira en sá sem lítur á barnið sem getulítið (Dalhberg, Moss og Pence, 

2007). Leggja skal áherslu á margbreytileikann með því að horfa á hvað styrkleikar barna 

eru og getu þeirra (Dahlberg, Moss og Pence, 1999, bls. 49).  

Sýn á börn, þekkingu og nám þeirra breytist með í takt við það samfélag sem þau búa 

við. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011), má greina síðtímahugmynda um börn og nám og 

hvernig menntun barna eigi að taka mið af þroska og stöðu hvers og eins. Við mótun 

leikskólastarfs er viðhorf starfsfólks til barna og benskunnar veigamikill þáttur. Í gegnum 

þessa myndun leikskólastarfsins hefur það haft mikil áhrif á rannsóknaraðferðir sem snúa 

að með einum eða öðrum hætti að börnum (Dalhberg, og.fl 2007: Clark og Moss, 2001). 

Rannsóknir með ungum börnum benda til þess að þau séu fær að vera virkir þátttakendur 

í eigin leik og starfi og eru fullfær um að tjá sig um eigin skoðanir (Jóhanna Einarsdóttir, 

2008).  

Með breyttri sýn á börn sem aðalpersónur í eigin lífi, þá er einnig tekið mið af því að 

á þau sé hlustað og að þau fái að vera þátttandur og taka ákvarðanir sem miða við þroska 

þeirra. Í 13 gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 1989 er kveðið á um að börn eigi rétt 

á því að vera þátttakendur og tjá skoðanir sínar. Börn eiga að sjálfsögðu að njóta sömu 

mannréttinda og fullorðnir en þar sem börn eru sérstaklega viðkvæmur þjóðfélagshópur 

er þeim jafnframt tryggð aukin vernd og stuðningur í ýmsum alþjóðlegum 

mannréttindasamningum (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 1992). Í 

nýlegum rannsóknum Önnu M. Hreinsdóttur (2008;2012) kemur fram að viðhorf til barna 

hefur breyst, hlustað sé á raddir barna og skólastarfið tekur mið af því hvað þau vilja. 

Áherslan er að hinn fullorðni sé virkur hlustandi til þess að ná fram sjónarmiðum barna. 

Hugtakið virk hlustun (e. active listening) samkvæmt Jalongo (2008) er hlustun með 

skilningi sem framkallar viðbrögð frá þeim sem er að hlusta og einstaklingurinn verður 

meðvitaður og virkur um þau skilaboð sem hann fær. Samkvæmt Rinaldi (2006) þá er virk 

hlustun flókið ferli, þar sem það virkjar bæði þann sem hlustar og þann sem sendir 

skilaboðin og krefst athygli og þátttöku beggja. Því er hlustun mikilvæg í kennslu með 

börnum þar sem kennarinn er með athygli og er ekki dómbær á hvað barnið hefur að 

segja.  

Bæði síðtímahugmyndir og félagsmenningakenningin spegla þá hugmyndafræði að 

nám fari fram í félags- og menningarlegu samhengi og í gegnum tengsl, samvinnu og 

samskipti við aðra. Þetta samræmist kenningum Vygotskys þar sem segir að nám fari 

fram í gegnum samskipti, menningu og umhverfi barnsins. Leikskólinn hefur mikil áhrif á 

nám og þroska barna á meðan þau dvelja þar, því er mikilvægt að starfsfólk leikskólans 
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móti sér sameiginlega sýn á nám og þroska barna. Hér í framhaldinu mun rannsakandi 

fjalla um hugmyndir Vygotsky um nám barna. 

2.1.2 Hugmyndir Vygotsky um svæði mögulegs þroska 

Samkvæmt kenningum Vygotsky var nám og þroski barna háð þeim félagslegu aðstæðum 

sem barnið lifir í hverju sinni. Samkvæmt Vygotsky (1978) fer allt nám fram í félags- og 

menningarlegu samhengi og byggir á því sem einstaklingur hefur áður lært eða reynt 

(1978, bls. 84, 131). Vygotsky leit svo á að það er háð félagslegu umhverfi hvernig börn 

öðlast námsfærni í samskiptum við önnur börn og fullorðna. Með auknum þroska og 

færni í tungumálinu fá börn nánari skilning og öðlast þekkingu í því samfélagi sem þau 

alast upp í. Vygotsky beinir sjónum að svæði mögulegs þroska (e. Zone of proximal 

development) það er það svæði þegar sú þekking eða færni sem barnið getur leyst án 

hjálpar og þess svæðis þegar það þarfnast aðstoðar þess sem hæfari er (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008, bls. 23). Þar sem kennarinn grípur inn í þær aðstæður þar sem barnið 

þarfnast hjálpar og dregur úr aðstoð eftir því sem sjálfstæði og hæfni eykst. Gagnvirk 

samskipti fara fram með tungumálið sem tæki hugsunar og skilnings í námi barna þar 

sem það fær að tjá skoðanir sínar og getan eykst með auknum þroska.  

Vygotsky (1978, bls. 132) taldi að nám sé ekki það ferli sem einstaklingurinn gengur 

einn í gegnum, heldur lærir hann í samskiptum og samvinnu við aðra í umhverfi sínu. 

Hugtakið Vinnupallar (e. scaffolding) er hugtak sem Vygotsky notaði með því að útskýra 

að fullorðnir eða eldri börn geta aðstoðað og verið vinnupallar í námi og leik barna þar 

sem vitsmunaþroskinn muni aukast og má líkja við byggingu sem barnið er að byggja. 

Litið er á barnið sem öflugt og hæfileikaríkt, þar sem það lærir í því félagslega umhverfi 

sem það er í og gefur barninu tækifæri á að byggja á nýrri þekkingu, hæfni í samskiptum 

og samvinnu við fullorðna og önnur börn (Berk og Winsler, 1995 ; Dahlberg, Moss og 

Pence,1999). Þegar barnið byrjar athöfnina eða leikinn þá fær hann aðstoð frá þeim sem 

eru hæfari en að lokum framkvæmir barnið athöfnina að eigin rammleik og án aðstoðar 

þeirra sem eldri eru (Bedrova og Leong, 1996, bls. 41).  

Hlutverk kennarans er að styðja við barnið og halda því á þroskasvæðinu og þannig 

hámarka við nám og getu. Með áframhaldandi stuðningi og hvatningu frá kennara byggir 

barnið upp nýja nytsamlega þekkingu og hæfni. Þegar færni barns er fyrir utan 

þroskasvæðið mistekst því eða gerir mistök (Bedrova og Leong, 1996, bls. 34). Hlutverk 

kennara er að finna færni barnsins miðað við mögulegan þroska þess með virkri hlustun 

þegar börn eiga í samskiptum við önnur börn eða sjálft sig. Skráningar getur verið leið til 

þess að skrá niður það sem fram fer í leik barna.  
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Með því að leggja áherslu á tengsl og tungumálið sem eru grundvallaþættir í þroska 

barns, og stuðning frá þeim sem eru hæfari, getur verið barn sem er komið lengra í 

þroskaferli, foreldri, eða kennari. Með stuðningi og hvatningu á svæði mögulegs þroska 

þá eykst geta og hæfileikar barnsins. Með skráningum geta leikskólakennarar ígrundað 

og skoðað hvernig mæta megi barni á svæði mögulegs þroska. Í niðurstöðum Bedrova og 

Leong (1996) á þroskasvæðinu, telja þeir að mikilvægt sé að veita börnum stuðning við 

námsferli þeirra, veita þeim örvun, hvatningu og leiðbeiningu miðað við getu þeirra, 

þroska og aldur, því það er í samskiptum við fullorðna hvort sem það eru foreldrar eða 

kennarar sem barnið öðlast þekkingu og færni. Hlutverk kennarans er að styðja við 

börnin, þegar þau eru að fást við verkefni innan þroskasvæðisins og fylgjast með að þau 

fái verkefni sem hæfir þeirra getu.  

Samkvæmt Bedrova (2008), er gerð sú krafa að leikskólakennarar skapi börnum 

umhverfi að þroskast og læra í gegnum leikinn og undirbúi þau undir formlegt 

grunnskólanám að börn fái að læra í gegnum leik. Hún telur að leikskólakennarinn geti 

litið til hugmynda Vygotsky þar stuðningur þess fullorðna er við leik barna. Með stuðningi 

leikskólakennarans við leik barna getur það haft jákvæð áhrif á leikinn sem þroskaleið og 

getur leitt til náms á milli kennara og barns. Barnið kemst áfram og þroskast að ákveðnum 

þolmörkum, með stuðningi við barnið eru líkur á að það fikri sig lengra og setji markið 

hærra út eigið þroskasvæði og þroskist innan þeirra marka sem þroskasvæðið setur því 

(Bedrova 2008). Bedrova og Leong (1996) telja að það sé mikilvægt að fylgjast með 

þroska barnsins og skrá niður upplýsingar um áhuga þeirra og getu með aðstoð fullorðna 

eða án hennar. Leikskólakennarinn á að vera til staðar þegar börn vinna að ákveðnum 

verkefnum sem þau glíma við. Kennarinn er til þess að efla þekkingu barnsins með því að 

spyrja opinna spurninga, opinna og lokaðra, auk þess að kenna börnum hvernig þau gera 

ákveðnar athafnir. Með því að fá að prófa sig áfram lærir barnið og smátt og smátt er 

möguleiki að börn muni eftir þeirri kunnáttu sem þau öðluðust (Naughton og Williams, 

2009, bls. 52). Við slíkar aðstæður er hægt að skrá það ferli sem fer fram og ígrunda og 

skoða með barninu síðar og hvetja það áfram í þroska og námi, með aukinni sjálfsmynd 

barnsins eykst vellíðan þess. Kennarinn fær þá tæki til þess að meta nám hvers barns og 

einstaklingsgetu þess með skráningum. Hér í framhaldinu mun verða fjallað um 

hugmyndafræði Reggio Emilia, þar sem skráningar hafa verið mikilvægur hluti af starfinu 

þar sem sjónum er beint að barninu sem skapar þekkingu út frá reynslu sinni í 

umhverfinu. Þar er litið á barnið sem getumikið og það hafi hundrað mál sem vert er að 

hlusta á.  
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2.2.3 Hugmyndafræði Reggio Emilia  

Loris Malaguzzi var kennari og sálfræðingur að mennt og var stofnandi Reggio Emilia 

skóla í bænum Reggio Emilia á Ítalíu. Malaguzzi var helsti kennismiður 

hugmyndarfræðinnar, þá má lýsa starfinu í anda Reggio Emilia þannig, það sé skóli fyrir 

ung börn þar sem börn fá að rækta, vitsmuna-, félagslega-,  og siðferðilega möguleika 

sína. Árið 1967 voru stofnaðir 7 skólar í bænum Reggio Emillia fyrir ung börn frá aldrinum 

1-6 ára. Ein aðal kenning og framkvæmd Reggio Emilia, er mikilvægi barnsins í þátttöku í 

hans/hennar námi (Wexler, 2004). Kenning hans um að börn hafi Hundrað mál, styðja 

sýn hans á börn og nám þeirra að börn eru hæf og hafa þörf og rétt til þess að fá umráð 

til þess að tjá sig, þau fái áheyrn og þau séu fullgildir þegnar samfélagsins (Wexler, 2004).  

Samkvæmt hugmyndafræði Reggio Emilia upplifir barnið að það sé hluti af samfélagi 

frá fæðingu, barnið hefur löngun og er uppfyllt af forvitni og getur verið þátttakandi í 

samskiptum við aðra frá fæðingu. Þegar litið er á að börn læri í gegnum það félagslega 

umhverfi sem það lifir í, þá er átt við samskipti barna við önnur börn, fullorðna og það 

umhverfi sem það lærir í. Það sem getur vakið áhuga hjá börnum getur verið það 

húsnæði, húsbúnaður sem er í umhverfinu og sá efniviður sem börnin notast við. Í anda 

Reggio Emilia eru ekki verið að ýta börnum frá einni virkni til annarrar heldur eru þau 

hvött til þess að endurtaka fyrri reynslu, skoða og endurskoða, íhuga og enduríhuga og 

túlka. Í þeim anda fá börn möguleika að afla sér þekkingar með því að rannsaka og skoða 

á eigin forsendum (Edwards,C o.fl., 2012).  

Börn eru forvitin og vilja taka þátt í umhverfinu og læra í samspili við skólabrag og 

menningu. Börnin geta tjáð sig á hundrað vegu, þau endurspegla þau gildi og menningu 

sem er þar við lýði hverju sinni (Rinaldi, 2001). Í Reggio Emilia samfélagi er verið að auðga 

ferli kennslu og lærdóms, að börn og kennari læri saman í starfinu. Hlutverk kennarans 

er að vera til staðar og skrá niður hugmyndir barnanna, styðja þau áfram að efla og þróa 

hugmyndir sínar. Mikilvægi tíma er gildi sem einkennir hugmyndafræðina, börnin fái 

nægan tíma með kennurum sínum, þar sem hægur þroski barnanna í sköpun fái að njóta 

sín (Wexler, 2004). Samkvæmt Malaguzzi fæst öll þekking með því að hlusta, spyrja og 

svara (Wexler, 2004). Hugtakið uppeldisfræði hlustunar (e. Pedagogy of listening) er rakið 

til hugmyndafræði Reggio Emilia. Þá er hlustunin samtal á milli barna og fullorðna í stað 

einkasamtals einstaklinga. Þá er bæði hlustandinn og og sá sem sendir skilaboðin virkir í 

þátttöku samtalsins sem á sér stað og geta skoðað merkingu þess í sameiningu. Gildi 

virkrar hlustunar er í anda Reggio Emilia þar sem áherslan er lögð á að hlusta á sjónarmið 

barnanna og hugmyndir þeirra. Þegar börnum er hjálpað við að skynja sig sem höfunda 
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og uppfinningamenn, þegar þau eru hvött til að uppgötva ánægju af hugmyndinni þá vex 

þeirra eigin hvatning og áhugi ( Edwards, C., Gandini, L, og Forman,G. 2012).  

Það er hægt að nýta skráningar til að hlusta á viðhorf barna á meðan kennari er að 

skrá og með því að rýna í skráningarnar. Þegar skráningarferlinu er lokið er möguleiki á 

að skoða sameiginlega á fundum sjónarmið barna og fullorðna, sem koma að ígrundun 

skráninga. Ferli skráninga er hægt að horfa á sem lærdómsferli, þar sem endurskoðun, 

mat og endurmat fer fram til aukinnar þekkingar fyrir börn og leikskólakennara. 

Skráningar er hægt að nota til þess að meta starfið, þar sem sjónamið barna, foreldra og 

starfsfólks leikskólans er samofið í námsferli barna (Rinaldi, 2006, bls. 68). Gott 

foreldrasamstarf er lykilatriði fyrir góðu starfi, þar sem framlag foreldra til starfsins er 

álitið góð aðferð til að styrkja samstarf þeirra við að þróa nám barna sinna og huga að 

velferð þeirra, gegnir mikilvægu hlutverki í starfinu (Anna Magnea Hreinsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2011, bls. 33). Hér í framhaldi verður gerð grein fyrir hvað leikurinn 

er mikilvægur í námi ungra barna.  

2.2.4 Leikur og nám ungra barna 

Ýmsir fræðimenn hafa komið fram með kenningar um leik barna og margt hefur verið 

ritað og rætt um leikinn og tengsl hann við nám barna. Í Aðalnámskrá leikskóla segir: 

„Leikur er meginnámsleið barna”. Hann skapar börnum tækifæri til að læra og skilja 

umhverfi sitt, tjá hugmyndir sínar, reynslu og tilfinningar og þróa félagsleg tengsl við 

önnur börn“ (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2011, bls. 37). Einnig er fjallað um að 

leikskólar eigi að skapa umhverfi þar sem börn fái svigrúm fyrir ímyndunarafl sitt og 

sköpun í leik. Jafnframt er bent á að leikskólakennarar gegna veigamiklu hlutverki við að 

styðja við nám barnanna í gegnum leikinn. Þeim ber að vera meðvitaðir um hlutverk sitt 

og þau áhrif sem þeir geta haft á nám og þroska barna. (Mennta-og 

menningamálaráðuneytið, 2011). Fræðimenn hafa á síðastliðnum árum verið að gera 

rannsóknir sem tengist leik barna í tengslum við þekkingu og nám þeirra. Hugtakið leikur 

hefur verið rannsakaður, hvað felst í athöfninni leik og hvaða nám á sér stað í sjálfum 

leiknum. Það má skoða leik og nám sem eina heild, sem er hluti af reynslu- og hugarheimi 

barna. Börn þurfa tíma og svigrúm að vinna að hugmyndum sínum í þeim heimi eða 

menningu sem þau búa í, það má líta á leik sem vinnu þeirra (Pramling Samuelsson og 

Johansson, 2006, bls.48-49). Einnig lærir barnið að skapa sér traust og virðingu annarra 

og að þekkja sjálft sig og lærir hvernig það eigi að ráða við erfið verkefni (Lillemyr, 

2009:,bls. 6).  
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Margir fræðimenn telja leikinn mikilvægan fyrir börn og þroska þeirra, í gegnum leik 

læra börn að leysa ýmis verkefni, hvort sem þau eru vitsmuna- eða félagsleg, að leikurinn 

auki félagsfærni barna og það sé beinlínis hollt að leika því leikurinn hvetur börn til að 

læra (Frost o.fl, 2005, bls. 29). Lillemyr (2009, bls.6-8) fjallar um hvað leikurinn sé 

mikilvægur í leikskóla, þar sem í frjálsum leik eru börn að efla alhliða þroska sinn, 

líkamlegan, tilfinningalegan, félagslegan, vitsmunalegan, siðgæðislegan og 

fagurfræðilegan. Það er mikilvægt fyrir þróun sjálfsmyndar barsins að gert sé ráð fyrir 

frjálsum leik í dagsskipulagi leikskóla. Í frjálsa leiknum leika börn sér á eigin forsendum 

og fúsum og frjálsum vilja, þar ráða þau leiknum og atburðarrásinni. Í leiknum geta þau 

komið hugmyndum sínum á framfæri og færa rök fyrir þeim. Leikurinn hefur mikla 

þýðingu í þróun persónuleika og menningarvitundar, í gegnum leikinn lærir barnið að 

leysa vandamál, þekkja sjálft sig ásamt því að öðlast sjálfstraust og sjálfsvirðingu. 

Í leikskóla á að skapa aðstæður fyrir börn til að leika sér svo að þau fái svigrúm fyrir 

ímyndunarafl sitt og sköpun (Mennta- og menningamálaráðuneyti 2011). Í fræðum 

Reggio Emilia er litið svo á að umhverfið sé þriðji kennarinn, þar sem samspil kennara, 

barna og efnislegs umhverfis leiðir til sköpunar. Í Aðalnámskrá leikskóla segir að 

námsumhverfið er myndað af húsnæði og búnaði leikskóla, leikvelli og nærumhverfi 

leikskóla því börn læra bæði úti og inni (Mennta-og menningamálaráðuneyti, 2011, 

bls.39). Skilgreining Thornton og Brunton, (2014), á umhverfi er svipuð, það sé átt við 

bygginguna sjálfa, skipulag, útlit og þau tæki sem tilheyra byggingu ásamt útisvæði. 

Skipulag, hönnun og nýting námsumhverfis endurspeglar þau viðhorf og gildi sem liggja 

að baki leikskólastarfinu. Umhverfið er jafnframt mikilvægur áhrifaþáttur í námi barna, 

þarf hönnun þess nýting og skipulag að taka mið af reynslu, áhuga og þroska ólíkra barna. 

Það má líta á leik barna sem námsferli þar sem börnin eru að kanna umhverfi sitt í 

tengslum við áhuga, getu og þarfir. Í því ferli er barnið að rannsaka, prófa sig áfram, gera 

mistök, þar sem það lærir af þeim, lærir einnig á sjálft sig, nær umhverfið og sín eigin 

takmörk. Það má líta á leikinn sem ánægjulegan og hvetjandi fyrir barnið þó hann geti 

verið krefjandi og stundum erfiður (Lillemyr, 2009, bls. 6). 

Fyrir börnum er leikurinn rannsókn þar sem það kannar umhverfið, það er sem það 

er hluti af hverju sinni, og samsvarar og kannar í tengslum við eigin getu, áhuga og þarfir. 

Mikilvægt er að leikskólinn skipuleggi umhverfið á þann hátt að það auðveldi börnum að 

taka sínar eigin ákvarðanir í vali á leik þannig að leikurinn nái að þróast og þau nái vellíðan 

og sjálfstrausti og öryggi í leiknum. Mikilvægt er að leikskólakennarinn sé til staðar til að 

styðja þátttöku barna í leik. Jafnframt þarf kennarinn að þekkja hvert barn vel, veikleika 

þess og styrkleika, hæfni, áhuga, þroska og þarfir til að geta stutt við það. Með 
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athugunum á leik barna og iðju þeirra og skráningu öðlast kennarinn þekkingu á barninu 

(Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls.3). Þær benda jafnframt 

á að athuganir ættu að fara fram við allar aðstæður og gæta samhengis sem barnið er í, 

þegar athuganirnar eru framkvæmdar.  

Leikur og læsi má segja að það sé óaðskiljanleg heild og hefur verið í samhengi við að 

efla lestrarfærni ungra barna. Í rannsókn Saracho (2001), var verið að leggja áherslu á 

hlutverk kennara, sem miðla málum í leik til styðja við læsi í leik. Í þeirri rannsókn er 

skoðað hlutverk kennara í leik barna og stuðning þeirra á læsi, hún skilgreinir hlutverk 

kennara sem eftirlit í leik, auðveldar samskipti barna í leik, að spyrja spurninga, hefja og 

lengja leik barnanna. Það kom einnig í ljós að samskipti kennara í leik varð til þess að 

hvetja börnin til frekari umræðna og ákvarðanatöku í leiknum með samráði við börnin. 

Leikurinn hefur mikla þýðingu í þróun persónuleika og menningarvitundar. Leikur barna 

getur sýnt okkur hvernig þau læra, þroskast og þjálfa félagsfærni sína einnig getum við 

séð mikið um félagsleg tengsl barna og stöðu þeirra í hópnum í gegnum leik þeirra. Þar  

kom fram, mikilvægi íhlutunar kennara í leik, því það auðveldar börnum samskipti, að 

spyrja spurninga, hefja og lengja leikinn. Mikilvægi menntunar kennara skiptir einnig máli 

þegar áhersla er á læsi í leik. Gert var ráð fyrir að kennarar hafa þekkingu á eiginleikum 

leiksins og hlutverki kennarans í leik með börnum. Í leikskóla nota börn tungumálið til 

þess að tjá sig, deila reynslu sinni og semja, ræða saman og leysa ágreining (L. Gjems, 

2010). Í Aðalnámskrá leikskóla í kafla 9.1. sem fjallar um læsi og samskipti segir:  

Auk tungumálsins nota þau til dæmis ýmiss konar hljóð, snertingu, látbragð 

og leikræna tjáningu, tónlist, myndmál og dans. Í gefandi samskiptum og leik 

eykst félagsfærni og sjálfsmynd styrkist. Læsi í víðum skilningi þess orðs er 

mikilvægur þáttur samskipta. Læsi í leikskóla felur í sér þekkingu, leikni og 

hæfni barna til að lesa í umhverfi sitt og tjá upplifun sína, tilfinningar og 

skoðanir á fjölbreyttan hátt (2011, bls. 28-29). 

Leikur og nám eru eitt í daglegu lífi barna, og þegar við spyrjum börn hvað þeim finnst 

skemmtilegast að gera, segja þau oftast að leika (Pramling og Asplund, 2008). Samkvæmt 

Pramling og Asplund (2008), þá skilgreina börn leik og nám á meðan þau tala saman, en 

ekki þegar þau eru í leiknum sjálfum. Þau njóta þess að leika og læra og leikur er að læra 

og læra er að leika. Leikur þarf tíma og rúm og er algjört lífsspursmál barnsins, öll þróun, 

þroski og sjálfsmynd byggist á og verður til í leiknum. 

Ýmsir fræðimenn í dag, sem fjalla um yngri barna kennslu eru sammála um það að 

megin hlutverk leikskóla sé að þjálfa og kenna félagsfærni barna, í gegnum leikinn styrkja 
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börn þroska sinn, þróun til náms og aðstoðar þau við að verða félagsverur (Lillemyr, 

2009). Samskipti barna fara fram í gegnum leikinn sem er helsta námsleið þeirra og þar 

hefst félagsmótunin hjá þeim og þróun sjálfsmyndarinnar. Í gegnum þessi samskipti tekur 

barnið þátt í félagslegri athöfn sem það lærir og þroskast í gegnum sem einstaklingur. 

Gleðin og ánægjan sem fylgir leiknum, gerir leikinn að undursamlegu ferli sem leiðir til 

náms (Anna Ingólfsdóttir, 2011). Til þess að leikurinn gegni því hlutverki að börnin taki 

þátt í honum er grundvallaratriði að samskipti og tengsl fari fram við kennara og jafningja 

barnanna. Börn þurfa að skilja leik og reglur leiksins, til þess að þróa félagsfærni og 

persónuleika sinn (Lillemyr, 2009). Hér í framhaldinu verður gerð grein fyrir kenningum 

Deweys um nám og kennslu barna, og hugtakið að börn ættu að læra með því að 

framkvæma (e. learning by doing), þar sem börn auka þekkingu sína með reynslu sinni í 

umhverfinu (Dewey, 2000b, bls.14). Það má tengja það saman við hugmyndafræði 

Reggio Emilia þar sem athyglinni er beint að barninu sem rannsakanda, þar sem það 

skapar þekkingu sínu út frá reynslu sinni í umhverfinu.  

2.2.5 Hugmyndir John Dewey um nám og kennslu  

John Dewey var bandarískur menntunarfræðingur og heimspekingur sem lagði mikla 

áherslu á einstaklinginn, auk þess að hver einstaklingur liti á annan sem jafningja, og að 

nám fari fram í félagslegu samhengi við aðra í umhverfinu. Dewey telur að verklegir 

þættir kennslu séu mikilvægir, í hugmyndum hans eru umhverfið, tjáningin og 

einstaklingseðlið mikilvægir þættir í menntun og þroska einstaklingsins. Dewey telur að 

hver og einn einstaklingur eiga að nota rödd sína í þeim tilgangi að tjá tilfinningar sínar 

og langanir (Dewey, 2000). Dewey sagði: „ Allt nám tekur tíma“, það að börn þurfa tíma 

fyrir hugsanir sínar, þurfa einnig að læra að komast að því hvernig hlutir tengjast saman, 

hvað sé orsök og hvað sé afleiðing hluta (Dewey, 2000). Hugtakið „nám í verki“ (e. 

learning by doing) orð Deweys er tengt við kenningar hans um að börn læra með 

verkhyggju, það að framkvæma hlutina læra börn og auka þekkingu sína með reynslu 

sinni í umhverfinu (Myhre, 1996/2001, bls.174). Þær áherslur sem eru í nýrri aðalnámskrá 

má tengja við hugmyndir hans um menntun barna. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 

(2011) kemur fram að stuðla eigi að jafnrétti og virkri þátttöku barna með því að skapa 

þeim tækifæri að hafa samskipti í daglegu starfi jafnframt því að upplifa lýðræði innan 

leikskólans (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2011, bls. 46). Það er til dæmis gert 

með að hlustað sé á sjónarmið þeirra, virða skoðanir þeirra, reynslu og innsæi, hugmyndir 

og ákvarðanir sem varða þau sjálf.  

Áhrif kenninga Deweys má greina í fjölmörgum leikskólanámskrám í dag sem byggja 

á hugmyndum hans (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls.57). Kenningar Dewey er hvað hann 
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var einna þekktastur fyrir framlag sitt til menntunarheimspeki og kenningar hans um 

skólahald og lýðræði (Gunnar E. Finnbogason, 2010, bls. 43). Dewey var talsmaður 

menntunar sem fól í sér framsækna kennsluhætti. Í bók Dewey, Experience and 

Education, sem þýdd hefur verið á íslensku sem Reynsla og menntun, telur hann að rækta 

eigi tjáninguna og einstaklingseðlið frekar en skipanir frá skóla hvað eigi að kenna og 

læra. Að hans mati leikur reynslan stórt hlutverk í námi og má læra af henni jafnt og 

kennurum og bókum (Dewey, 2000a). Hann fjallar um að kennarar skuli beina sjónum 

sínum að áhugamálum barna, frekar en að þeir tileinki sér ákveðna færni og 

kennsluaðferðir sem eru ákveðnar fyrirfram fyrir börn. Dewey (2010a) segir að menntun 

sé fyrst og fremst þroskaferli nemanda, þar sem ferlið er háð þeirri leið sem nemandinn 

fer í ferlinu hverju sinni frekar en útkomu þess. Dewey greinir frá því að það sem einkenni 

þroska barna sé hversu sveigjanleg þau eru og hversu hæfileikarík þau er til að þroskast 

í margar mismunandi áttir.  

Dewey (2010b) fjallar um menntun einstaklingsins eigi sér stað í félagslegu ferli sem 

byrjar með fæðingu hans inn í þennan heim og sé að mótast allt lífið. Dewey trúði því að 

með því að virkja og hvetja hæfileika barns með mikilvægi félagslegs umhverfis, barnið 

sé hvatt til athafna þá er það sú sanna menntun barnsins. Dewey telur að nám sé virkt 

ferli, sem ræðst af skilningi og innblæstri sem skapaður er með aðstoð barnanna í 

gegnum frjálslegar tilraunir þeirra í starfinu, en er ekki innlegg af fyrirfram gefinni 

þekkingu (Rinaldi, 2006). Dewey leit á samfélagið sem sameiginlegan vettvang þar sem 

félagsleg samvinna byggðist á sameiginlegum hagsmunum samfélagsins. Dewey telur að 

lýðræði byggist á viðhorfum fólks og sýn fólks á lífið. Til þess að stuðla enn frekar að 

lýðræðislegri hugsun í leikskólanum hefur lýðræðislegt viðhorf leikskólakennara til barna, 

foreldra og samstarfsfólk áhrif á allt leikskólastarf (Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur 

Kristjánsson,2013, bls.5). Samkvæmt Ólafi Pál Jónssyni, (2010) telur Dewey að með 

lýðræðislegri samvinnu fengi hver og einn að leggja sitt af mörkum til samfélagsins sem 

hann lifir í og upplifir sig sem hluti af. Þar sem samspil verklegrar kennslu og þeirrar 

bóklegu hefur verið lögð til grundvallar (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 12-16). Mikilvægt 

er að meta það nám sem fram ferr í leik barna í leikskólum. Næst verður gerð grein fyrir 

mati á námi barna, gildi skráninga fyrir börn og uppeldisfræðilegum skráningum og 

námssögum barna.  

2. 2 Mat á námi barna 

Í Aðalnámskrá leikskóla eiga leikskólar að hafa eitt af markmiðum sínum að búa til 

námsmat fyrir hvern leikskóla, sem tekur mið af áhuga, getu og hæfni barna (Mennta-og 
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Menningarmálaráðuneyti 2011, bls. 25-28). Það fer eftir leiðarljósi leikskólans og áhuga 

starfsfólks hvað það telur henta námskrá leikskólans. 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 22) kemur fram að starfsfólk leikskóla, eigi að 

mæta börnum út frá einstaklingsbundnum þörfum þeirra. Skráningar um nám, 

hugmyndir og áhuga barnanna er kjörinn vettvangur fyrir samræður, ígrundun og 

samstarf á meðal starfsfólksins sem gefur þeim tækifæri til að mynda sameiginlega 

þekkingu um börnin. Skráningar gefur starfsfólki tæki til þess að ígrunda sína eigin 

starfshætti og viðhorf og sýn á börn og getu þeirra og hæfni til náms. Jafnframt er það 

tæki til þess að efla starfið faglega og stuðla að öll börn fái jafnan rétt til þess að þroskast 

og læra út frá eigin forsendum. Starfsfólk getur ígrundað í samvinnu námssögur eða aðrar 

uppeldisfræðilegar skráningar barna og skoðað hvort öll börn hafi fengið jafna möguleika 

til þess að nema og þroskast á sínum eigin forsendum. Þannig getur starfsfólk notað 

skráningar til þess að meta nám barna í leik og vellíðan í leikskólanum. Skráningar geta 

nýst foreldrum, þar sem sem umræður við starfsfólk um áhuga, nám og velferð barna 

þeirra, getur styrkt samvinnu á milli heimilis og leikskóla um nám barnsins og viðhorf til 

leikskólans. Mikilvægt er að skoða, ræða og ígrunda skráningarnar með barninu og skoða 

samband barna við umhverfið sitt í námi og þekkingarleit sinni (Mennta-og 

Menningamálaráðuneytið,2011, bls. 23). 

Aðalnámskrá leikskóla (2011), kveður á um að hlutverk leikskóla sé að „þróa með sér 

fjölbreyttar aðferðir við að safna, skrá, skipuleggja og greina upplýsingar um þroska 

barna, nám, vellíðan og færni og móta sérstakt vinnulag þar um“ (Mennta- og 

menningamálaráðuneyti, 2011, bls.46). Fjalla þarf um vinnulagið í skólanámskrá, hafa 

það aðgengilegt þeim sem málið varðar og tengja það innra mati leikskólans eftir því sem 

við á og gefa upplýsingar um það til foreldra (Mennta- og menningamála- ráðuneyti, 

2011, 48). Ef lög og reglugerðir um mat og eftirlit í leikskóla eru skoðuð, má sjá að 

markmið þess er að efla gæði náms og skólastarfs, stuðla að umbótum og tryggja að 

réttindi barna séu virt, ásamt því að veita upplýsingar um þróun leikskólastarfs til 

fræðsluyfirvalda, starfsfólks og foreldra (Lög um leikskóla, 17.gr. 2008). Það heyrist 

stundum að leikskólakennurum reynist það erfitt að skrá og meta nám barna, þeim skorti 

tíma til skráninga. Í nýlegri rannsókn um hlutverk kennara í leik barna fannst kennurum 

mikilvægt að skrá leik barna og höfðu mikinn áhuga en þeim skorti tíma til þess (Ingibjörg 

Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 8). Í Aðalnámskrá leikskóla um mat 

í leikskóla segir:  

Mikilvægt er að mat byggist á þátttöku og samvinnu leikskólakennara, annars 

starfsfólks leikskóla, foreldra og barna. Börn eiga að fá tækifæri til að taka 
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þátt í að meta nám sitt, setja sér markmið og koma með tillögur að leiðum 

sem best er að fara. Foreldrar búa yfir mikilvægum upplýsingum og þekkingu 

á börnum sínum og eiga að taka þátt í mati á líðan þeirra og námi. Mat, sem 

unnið er í samstarfi leikskóla, foreldra og barna, stuðlar að betri skilningi og 

innsýn í námsferli barna, áhuga þeirra og styrkleika. Það auðveldar foreldrum 

að styðja við börn sín heima og eykur vitund barna um eigin getu og styrkleika 

og hvernig þau læra best (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 28). 

Mat á þannig að efla sjálfstraust og sjálfsmynd barnsins og stuðla að jafnrétti til 

menntunar. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011), er markmið með mati í leikskóla 

að auka þekkingu og skilning leikskólakennara og annars starfsfólks, foreldra og barna á 

námi, þroska og líðan barna. Þar kemur fram að í mati á börnum skuli sjónum vera beint 

að áhuga, getu og hæfni hvers einstaklings, að mat sé einstaklings-miðað þannig að hægt 

sé að veita hverju barni þann stuðning sem þarf til þess að geta verið virkur þátttakandi 

í leikskólastarfinu (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 46). Eins og áður kom 

fram þá er mikilvægt er að mat byggist á þátttöku og samvinnu leikskólakennara, og 

annars starfsfólks leikskóla. Mun rannsakandi fjalla hér í framhaldi um skráningar sem 

nýtast til þess að nálgast þær áherslur sem Aðalnámskrá leikskóla (2011), kveður á um 

að skrá niður áhuga og hugmyndir barna. Uppeldisfræðileg skráning er aðferð sem notuð 

er í leikskólum og gerð verður grein fyrir (Dalhberg, 2012; Rinaldi, 2006). Námssögur 

(e.learning stories), er önnur aðferð sem sem hægt er að nota til að meta nám barna með 

samræðum milli fullorðinna, þar sem upplifanir, samskipti og reynsla barnanna er skráð 

niður með texta og myndum (Carr, M. og Lee, W., 2012).  

2.2.1 Gildi skráninga 

Skráning á námi barna  í leikskólastarfi er aðferð til að afla gagna um það sem gerist í lífi 

ungra barna innan leikskólans. Mikilvægt er að leikskólakennarar fylgjast vel með 

börnum í leik til þess að geta skráð niður áhugasvið, hugmyndir, leik og nám þeirra. 

Skráningar má nota sem leið til þess að meta menntun og velferð barna, ásamt því að 

vera leið fyrir leikskólakennara að efla starfið og þróa vinnu kennara með gagnaöflun á 

hverju barni. Skráningar má einnig nýta sem tæki til ígrundunar og samræðna fyrir börn, 

starfsfólk og foreldra, það gefur einnig börnum möguleika að rifja upp leik með því að 

skoða skráningar með starfsfólki eða foreldrum. Þannig fá börn tækifæri til þess að þróa 

leik sinn áfram, og gera starf leikskólans og nám barnanna sýnilegt, foreldrum, börnum 

og samfélaginu (Dalberg, Moss og Pence, 2007). 
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Samkvæmt Dalberg og fl., (2007, bls. 145), er markmið skráninga að kennarar í 

leikskóla skrái tilgátur og hugmyndir barna, í þeim tilgangi að fylgjast með ferli þeirra, 

gefa foreldrum möguleika til þátttöku í starfi leikskólans og skoða nám barna sinna. 

Mikilvægt er að hver leikskóli finni leið fyrir sig til þess að skrá og meta nám barna og 

gera það sýnilegt fyrir foreldrum.  

Stacey (2009), fjallar um gildi skráninga í vinnu með ungum börnum. Hann leggur 

áherslu á gæði skráninga og að framkvæmd þeirra skapi samskipti milli kennara og barns 

á þann hátt að það sýnir það ferli sem kennari og barnið fari í gegnum. Skráningar eru 

mikilvægar í þeim tilgangi að foreldrar skynji færni barna sinna og gildi kennara, 

skráningar hafa einnig þann tilgang að auka á gagnkvæma virðingu í samfélaginu. Eitt af 

markmiðum þess að skrá er að líta á hugmyndir og tillögur barna og ígrunda með þeim 

til að efla þekkingu og nám þeirra. Það má líkja skráningum við farveg af uppfinningum 

og þekkingu sem börn og kennarar skilja eftir sig (Rinaldi, 2006, bls. 57-64).  

Skráningar gefa kennurum tækifæri á að kynnast barninu í leik og starfi, hvaða geta 

og færni býr þar að baki, jafnframt hver viðhorf kennarans er gagnvart barninu. Ingibjörg 

Ó. Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttur (2012), segja að:  „athuganirnar ættu að vera 

bæði sértækar, þar sem fylgst er með ákveðnum athöfnum, hegðun eða samskiptum og 

reynt að svara ákveðnum spurningum,og almennar þar sem fylgst er með barninu án þess 

að einblína á eitthvað sérstakt“. Nýlegar íslenskar rannsóknir sýna fram á að með því að 

nýta sér styrkleika barna og samskipti þeirra við önnur börn, er hægt að byggja ofan á 

frekari þekkingu þeirra, styðja barnið við að efla sjálfstraust, samskipti við aðra, nám og 

vellíðan þess (Kristín Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008, bls. 143; Kristín 

Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015). Hér í beinu framhaldi verður greint frá 

skráningaraðferðum.  

2.2.2 Uppeldisfræðilegar skráningar 

Í starfi með ungum börnum hafa skráningar verið notaðar í þeim tilgangi að afla gagna 

um þroska barna, nám og líðan þeirra. Slíkar skráningar hafa oft á tíðum verið nefndar 

uppeldisfræðilegar skráningar (e. pedagogical documentation), þar sem markmið er að 

annars vegar að skrá hugmyndir og getu barna, þar sem vinna kennara er gerð sýnileg. 

Hins vegar að skapa viðfangsefni, þ.e. skráningar fyrir samræður, ígrundun, túlkun og 

umbreytingu (e. transformation) þar sem markmið er að starfsfólk getur skoðað sínar 

eigin starfsaðferðir, þróað í samvinnu við hvort annað, foreldra og börn (Dalhberg, 2012). 

Skráningar um daglegar athafnir, það sem segir til um umönnun barna líkt og hvað var í 

matinn í dag, hvernig það borðaði, salernisferðir, hvernig það svaf og aðrar upplýsingar 
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sem tilheyra hverju barni fyrir sig eru í flestum leikskólum. Þegar unnið er úr skráningum 

með kennurum, foreldrum og börnum, þær ígrundaðar, ræddar og túlkaðar með ólíkum 

sjónarmiðum allra sem koma að skráningunum, þá verða þær að uppeldisfræðilegum 

skráningum. Uppeldisfræðilegar skráningar snúast um að skrá námsferlið, nám barna í 

leik, samskipti, líðan þeirra og hegðun, ígrundaðar meðal starfsfólks, með þeim tilgangi 

að þróa starf leikskólans og styrkja samstarf meðal starfsfólks, barna og foreldra.  

 Framkvæmd skráninga getur farið fram á ýmsan hátt, en þar ber helst að nefna 

skráningar frá vettvangsferðum, samræður barna við hvort annað og fullorðna, 

ljósmyndir, hljóð- og myndbandsupptökur. Söfnun gagna um námsferli barnanna eru oft 

á tíðum settar upp í ferilmöppu í leikskólum þar sem börn, kennarar og foreldrar geta 

skoðað námsferlið og ígrundað sameiginlega. Rinaldi (2006, bls. 64), fjallar um að 

skráningar séu einhverskonar slóð þekkingar og uppgötvana sem börn og kennarar skilja 

eftir sig. Með nýrri tækni eins og spjaldtölvur eru skráningar settar inn jafn óðum, og 

teknar ljósmyndir eða myndbandsupptökur af börnum í leik. Þannig er hægt að varpa því 

á skjá í fataklefa eða inn á deildum þar sem foreldrum gefst möguleiki á að taka þátt í 

námi barna sinna og fá sýn inn í heim þeirra, skólamenningu og nám í leikskólanum.  

2.2.3 Námssögur barna  

Námssögur er skráningaraðferð sem var þróuð í Nýja Sjálandi í þeim tilgangi að meta nám 

ungra barna. Námssögur (e. learning stories) eru stuttar frásagnir barna sem er skráð eru 

yfir ákveðin tímabil, sem segja frá viðbrögðum, athöfnum og samskiptum barna í 

daglegum athöfnum þeirra í leikskólanum. Námssögur er matsaðferð byggð á samræðum 

á milli barna og fullorðna þar sem upplifanir, samræður eða reynsla barnanna er skráð 

niður með texta og myndum (Carr, M., og Lee,W., 2012). Námssögur er hægt að deila 

með öðrum ræða og túlka þar sem hin ólíku sjónarmið þeirra sem að námssögunni koma. 

Aðferðin er einstaklingsmiðuð þar sem horft er á það sem barnið getur og gerir í leikskóla, 

þar sem líðan barna, geta og áhugi þeirra er í forgrunni. Skráningin fer fram á hlutlausan 

hátt þar sem sá sem skráir fylgist með barninu, hvað það er að gera, hvernig það bregst 

við og hvernig það á í samskiptum við jafnaldra og fullorðna á meðan á skráningu stendur. 

Námssögum er jafnvel safnað saman í möppu ásamt ljósmyndum sem teknar eru af 

barninu á meðan skráning fer fram, einnig teikningar frá barninu, og athugasemdir eða 

setningar af því sem barnið hefur að segja á meðan skráningu stendur. Með 

matsaðferðinni eru börn í leik sem þróast í námssögur og smásögur sem tengist þeim 

félagslega og menningarlega (Fleer, M. 2002).  
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Til þess að námssögur skili árangri þurfa kennarar að hafa þá hæfni að ræða við börnin 

um efni sögunnar til þess að auðvelda þeim námið, það er grundvallaratriði til þess að 

þau skilji framsetningu á rökstuðningi sem rennir styrkari stoðum undir þeirra mat á 

sögunni. Samkvæmt síðari tíma hugmyndum er matsaðferðin byggð á því að nám barna 

fari fram í samhengi við félagslegt umhverfi og nám (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín 

Karlsdóttir, 2012; Kristín Karlsdóttir og Anna M. Hreinsdóttir, 2015). Þessar skráningar 

barnsins eru settar í ferilmöppur, síðan skoðaðar og ígrundaðar með barninu eða 

samstarfsfólki, út frá því er hægt að meta vellíðan og hneigð til náms hjá barninu. Með 

skráningaraðferðinni er lögð áhersla að meta barnið miðað við áhrif kennara og annarra 

barna á þroska og námi hvers einstaklings í hópnum (Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2015). Með þeirri aðferð geta leikskólakennarar skoðað og  

ígrundað hvar hvert og eitt barn er statt í þroska og námi og veitt þeim stuðning og ýtt 

undir áframhaldandi nám barnsins (Kristín Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008). 

Kristín Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir (2008) unnu að rannsókn sem þær 

prófuðu skráningar og matsaðferðina námssögur við íslenskar aðstæður. Aðaláherslan í 

söfnun gagna var hvað vekur áhuga barnanna, virkni þeirra í leik og samskiptum við aðra. 

Námssögur er hægt að nota til ígrundunar með starfsfólki og foreldrum barna til þess að 

skoða færni og getu þeirra, og nota það sem uppeldisfræðilegrar skráningar þar sem 

hægt er að nota á deildarfundum og foreldraviðtölum til skoðunar um styrkleika og 

áhugasvið þeirra.  

Í nýlegri rannsókn Kristínar Karlsdóttur og Önnu Magneu Hreinsdóttur (2015), þar 

sem 23 deildarstjórar í mismunandi leikskólum tóku þátt í að þróa skráningar á 

námssögum, þar sem fylgst var með hvernig þátttakendur öðluðust þekkingu og færni í 

aðferðinni að skrá námssögur um börn, framfarir þeirra og hvernig þeim tókst að nota 

skráningaraðferðina til þess að meta nám barnanna. Niðurstöður þeirrar rannsóknar 

voru þær að deildarstjórarnir náðu aukinni færni og þekkingu í skráningum á námssögum.  

Kristín Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir (2008), telja að gildi þess að skrá og 

ígrunda námssögur felist í því að búa til ferli og gera mynstur samskipta sýnilegri og skoða 

áhrif þessara samskipta á börnin og möguleika þeirra að þróa með sér frekari hneigð til 

náms. Niðurstöður rannsóknar þeirra á skráningum námssagna sýndu að kennarar skildu 

börnin betur, styrkleika, vellíðan og áhugasvið þeirra. Námssögurnar hjálpuðu 

kennurunum að sjá fjölbreytileikann í barnahópnum og hvert barn varð sýnilegra. Þegar 

kennararnir höfðu þróað skráningarnar betur nýttu þeir sér þær upplýsingar sem kom 

fram í námssögunum í samræðum við foreldra og til að bæta skipulag og starfið. Skráning 

kennara leiddi til markvissari og gefandi samræðum við foreldra og dýpri skilnings hjá 
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þeim á aðferðum í starfi og sjónarhorni barna (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín 

Karlsdóttir, 2012, bls. 105-111).  

Carr M., (2012), fjallar um rannsóknarverkefni kennara í níu mismunandi skólum, sem 

náði yfir tveggja ára tímabil, þar sem rannsóknin var framkvæmd til að kanna og gefa 

ungum börnum tækifæri til þess að íhuga þeirra eigið nám. Þessi rannsókn átti að fá börn 

til þess fá skilning á því hvað þau hafa lært og hvernig þau hafa lært það. Það var haldin 

skráning með texta og myndum sem var matsaðferð til þess að samræður myndu skapast 

á milli barnanna og fullorðna um upplifanir og getu og vilja til náms. Þessar skráningar 

voru einnig notaðar til þessa að þróa og auka sýn kennara á hvernig börn læra og hvernig 

sé hægt að búa til órofinn þráð til náms sem yrði metinn í leikskólanum. Þessi rannsókn 

var kölluð á ensku Learning Wisdom project eða lærdómsvísdóms verkefni. Þegar börnin 

ræða þessa þætti við þá sem þeir treysta verða þau meðvitaðri um sína eigin getu, eru 

fær um að móta samskipti við aðra og mynda sínar eigin skoðanir. Ef börn fá að taka þátt 

í umræðum við fullorðna og eigna sér hlut í því þá hjálpar það þeim að búa til tengingar 

eða hugsanir við þeirra eigin upplifanir í samskiptum sem orsaka merkingu og þroskar 

þau Carr, M. (2001). Eins og áður hefur komið fram þá eru námssögur matsaðferð þar 

sem safnað er sögum þar sem hneigð og vellíðan hvers barns er metin. Carr greindi 

hneigð til náms í fimm þætti sem eru: 

1. Áhugi 

2. Virkni 

3. Taka ábyrgð  

4. Tjá hugmyndir sínar og tilfinningar 

5. Halda ótrauður áfram og takast á við erfiðleika eða óöryggi 

Þegar námssögur eru skoðaðar með barni getur það aðstoðað barnið til hneigðar til 

náms (Carr,M. 2012). En fyrst og fremst er það áhugi barnsins á verkefninu sem er verið 

að bjóða því að það geti haldið áfram (Thornton og Burnton, 2014). Því ef börnum er 

boðið verkefni eða nota efnivið sem þau hafa færni á og er þeim of auðvelt þykir þeim 

verkefnið leiðinlegt (Lilleymyr, 2009, bls. 88-89).  

Á Íslandi taka starfshættir leikskóla mið af þeirri hugmyndafræði að börn læri best í 

gegnum leik og eigin upplifanir í samskiptum við önnur börn og fullorðna. Námssögur 

gæti verið góð leið í leikskóla til að gera starfið sýnilegra foreldrum og samfélaginu. Þar 

skapast tækifæri til þess að fá innsýn í nám og líðan barna og góð leið til að efla samstarf 

og samskipti við foreldra. Í nýlegri rannsókn Kristínar Karlsdóttur og Önnu Magneu 

Hreinsdóttur (2015), kom fram að þátttakendur í rannsókninni urðu mun meðvitaðri um 

styrkleika barna og samskipti þeirra við önnur börn, þau sáu hvernig nýta mætti það í 
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samskiptum og námi þeirra. Hér verður gerð grein fyrir fagmennsku og hlutverki kennara 

í mati á námi barna ásamt mikilvægi kennara þegar kemur að foreldrasamvinnu. 

2.3 Fagmennska leikskólakennara 

Skilgreining Oberhuemer (2008) á hugtakinu fagmennska er: hugtakið fagmennska er 

sjálfstætt og hefur áhrif á hvaða fagleg skapgerð og viðhorf eru talin viðeigandi í vinnu 

með ungum börnum. Leikskólakennarar hafa barist fyrir því að að vera fagstétt (e. 

profession) og fá viðurkenningu í þjóðfélaginu á fagmennsku sinni. Íslenskir 

leikskólakennarar öðluðust löggildingu á starfsheitinu fullgild fagstétt árið 2008 (Jóhanna 

Einarsdóttir o.fl. 2013). Gildi og þekking speglast í starfi kennara sem „uppeldissýn“ þeirra 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir 1999). Hún telur að mikilvægt sé meta það sem fram fer í 

kennslunni með það í huga að bæta sig í starfi fyrir börnin, sá sem leitast við að skoða 

sjálfan sig í starfi sífellt sem kennari og þróar sig áfram í starfi, telur sig aldrei fullnuma í 

starfi sínu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007) 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls.11-12), segir að árangur skólakerfisins og gæði 

menntunar byggist fyrst og fremst á fagstétt kennara. Fagmennska leikskólakennara 

byggist á sérfræðilegri menntun, viðhorfum þeirra til starfsins og barnanna, þekkingu á 

starfi með ungum börnum og siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um börnin, 

menntun og velferð hvers einstaklings innan skólakerfisins. Samkvæmt Hafdísi 

Guðjónsdóttur skilgreinir hún hugtakið fagmennska þannig: 

Fagmennska kennara og fræðilegur skilningur þeirra á starfinu byrji að 

mótast í námi en þróist áfram af persónulegri reynslu í starfi, væntingum til 

starfsins og umhverfis sem viðkomandi kennari starfar í (Hafdís Guðjónsdóttir 

2004, bls.33) 

Fagmennska hvers kennara byggir á þekkingu, reynslu og starfsmenntun sem hann 

hefur aflað sér. Ábyrgð kennarans er að miðla þekkingu og að vinna markvisst að góðum 

samskiptum við börnin. Mikilvægt er að kennarar séu opnir fyrir nýjum leiðum til að að 

styrkja börnin til þekkingar og færni, skráningar geta verið ein leið til þess. Einnig geta 

skráningar verið góð leið til þess að efla hugsun barna og kennara og þannig örvað 

starfsgleði þeirra með því skapa hvetjandi námsumhverfi og góðan skólabrag. 

Rannsóknir sem fjalla um gæði og þróun í skólastarfi hafa oft verið tengdar við 

mikilvægi fagmennsku í starfi. Í Aðalnámskrá leikskóla segir að kennarar gegni 

lykilhlutverki í öllu skólastarfi og að gæði menntunar og árangur byggist til dæmis á vel 

menntaðri og áhugasamri fagstétt kennara á öllum skólastigum. Leikskólinn fellur undir 
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þessa skilgreiningu því hann er fyrsta formlega skólastigið (Mennta- og 

menningamálaráðuneyti, 2011). Aukin menntun kennara innan leikskólans mótar 

sérfræðiþekkingu og víðsýni á uppeldisfræðilegri og menntunarfræðilegri leiðum í þeim 

tilgangi að auka gæði leikskólastarfsins. Breyting verður á uppeldis- og menntunarsýn 

kennara þegar þeir eru tilbúnir til þess að ígrunda starfshætti sína (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að gæði menntunar felist í 

menntun og áhuga þeirra er að kennslunni standa og getu þeirra til að stuðla að námi og 

aukinnar hæfni barna í hvetjandi námsumhverfi (Mennta- og menningar-málaráðuneyti, 

2011, bls. 7).  

2.3.1 Hlutverk kennara 

Niðurstöður íslenskra rannsókna um viðhorf leikskólakennara til leikskólans telja þeir 

mikilvægast að börnum líði vel og séu ánægð í leikskólanum, jafnframt telja þeir leikinn 

mikilvægan fyrir nám barna og að tími skuli vera fyrir frjálsan leik án mikils dagskipulags 

innan leikskólans (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012;  Jóhanna 

Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2005). Kennarar segja að samskipti við börnin sé 

mikilvægur þáttur í faglegu starfi leikskólans og telja að samskiptin við börnin sé einn af 

þeim þáttum sem hægt sé að stuðla að frekari námi barnanna (Arna H. Jónsdóttir, 2012). 

Það á heim og saman við það sem kemur fram í rannsóknum þar sem sjónarmið 

leikskólakennara er rannsakað að kennarar telja félagslega þætti og samskipti vera 

mikilvæga áhersluþætti í starfi innan leikskóla (Jóhanna Einarsdóttir o.fl. 2013). Með 

skráningum og að beina sjónum sínum að samskiptum gafst leikskólakennurum 

möguleiki á að miðla þekkingu sinni áfram til starfsfólksins og ígrunda þau samskipti sem 

fóru fram bæði sín á milli og á milli barnanna. 

Hlutverk kennara í leikskólum er að auka við þekkingu barna og efla þau í sjálfbærni, 

vellíðan, læsi, tjáningu, hugsun, sköpun og menntun. En fyrst og fremst er stuðningur, 

umhyggja, tengsl, og hlustun á raddir barnanna sem skiptir börnin og foreldra þeirra 

miklu máli. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 11), snýst leikskólastarfið um 

börnin, menntun, og velferð þeirra. Fagmennska leikskólakennara og annarra sem vinna 

með ungum börnum byggist á þekkingu á viðfangsefninu og þeirri starfsmenntun sem 

þau hafa. Fagmaður í leikskóla þarf að þekkja þær reglur sem gilda í leikskólastarfinu og 

vita hvað ætlast er til af honum. Jafnframt á að vinna að markvissum samskiptum og góðri 

kennslu sem stuðlar að námi og aukinni hæfni ungmenna og barna. Kennarar eiga að 

leiðbeina börnum í námi og leitast við að skapa góðan skólabrag og hvetjandi 

námsumhverfi (Mennta-og menningamálaráðuneyti, 2011).  
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Flestir fagmenntaðir leikskólakennarar eru nokkurn veginn sammála um hlutverk og 

ábyrgð þeirra sem kennara, sama hvaða þjóðfélagi sem er, að veita börnum umönnun, 

leiðsögn og horfa á börnin og meta framför þeirra, fræða foreldra og hvetja þá til 

foreldrasamvinnu. Einnig að taka þátt í að gera leikskólastarfið sýnilegt, það væri hægt 

t.d. með skráningum, vinna að því að þróa og efla leikskólastarfið. Því er mikilvægt fyrir 

foreldra og kennara að leggja góðan grunn að samstarfi með velferð og umhyggju 

barnanna að leiðarljósi. Kennarar í leikskólum ber að sýna mismunandi menningu og 

fjölskyldugerðum umhyggju, virðingu og skilning. Án umhyggju fyrir menntun og velferð 

barna frá kennurum er ekki hægt að gera ráð fyrir að þau nemi (Owen og Hayes, 2008, 

bls. 10). 

Starf leikskólakennara er fjölbreytt og það á einnig við um börnin sem eru jafn ólík og 

þau eru mörg. Flestum gengur þeim vel að laga sig að þeim reglum og skólabrag sem 

sérhver leikskóli byggir á. Þó eru allaf einstaklingar í hópnum sem eru með 

hegðunarvanda og ein af áskorunum sem leikskólakennarar standa frammi fyrir er 

hvernig þeir geti mætt þörfum þessara barna. Velferð og sjálfsvitund barna geta kennarar 

komið á með virðingu, virkri hlustun á þeirra skoðunum og trú á eigin getu, jafnframt því 

að bregðast við og svara hugmyndum og áhuga þeirra. Mikilvægt er að leikskólakennarar 

geri sér hugmynd um hugtakið gildi menntunar og grunnþætti þess þegar þeir er að 

kenna börnum (Lillemyr, 2009, bls.39-40). Það segir til um viðhorf um leik sem kennarinn 

er að vinna eftir. Það viðhorf til leiks á meðal leikskólabarna er hvernig er litið sé á barnið, 

hvað það getur gert og hvað við getum búist við frá börnum (Lillemyr, 2009,bls-40). 

Menntunarfræðilegt sjónarmið Lillemyr sem er fjallað um að læra í gegnum leik er 

sjónarmið sem er samþykkt og að með þátttöku fullorðna í leik læra börnin og að hlutverk 

þeirra sé mikilvægt (Lillemyr, 2009, bls. 40).  

Þær kenningar sem endurspeglast í umfjöllun um hlutverk leikskólakennarans í leik 

og námi barna er t.d. kenningar Vygotsky´s um þroskasvæðið (e. zone of development), 

þar sem barnið getur ákveðið án stuðnings en hlutverk kennarans er mikilvægt til þess 

að styðja barnið á næsta svæði. Viðurkenning og virðing hinna fullorðnu á samskiptum 

barnanna og samskipti milli fullorðinna og barna hvetur þau og styrkir nám þeirra (Hrönn 

Pálmadóttur, 2012; Bae,Berit, 2012). Samskiptakenningar fjalla einnig um mikilvægi 

kennara í leik barna eins og Schwartzman (Lillemyr, bls. 28) þar sem félagsleg samskipti 

eru mikilvæg og barnið hefur tækifæri til þess að koma með athugasemdir um ytri heim. 

Samskipti eru mikilvæg til þess að kennarinn skilji leikinn og hlutverk kennarans er að 

skilja sjónarhorn barna, hvernig það upplifir leikinn og skilja tilfinningar þeirra. Þar geta 
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skráningar gegnt mikilvægu hlutverki þegar þær eru skoðaðar með börnum, starfsfólki 

og foreldrum.  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2002) er hugleikið um fagmennsku, virðingu og hlutverk 

kennara. Að hennar mati eru kennarar lykilpersónur í daglegu lífi barna, sem munu kenna 

þeim virðingu fyrir öðrum. Kennarar eru þeir sem efla munu sjálfsvirðingu, hæfni barna 

og ungmenna, að geta sýnt öðru fólki virðingu, „veganestið fyrir lífið“. Með athugunum 

á leik barna og iðju þeirra og skráningu öðlast kennarinn þekkingu á barninu (Ingibjörg 

Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls.3). Eitt af hlutverkum kennara er að 

skapa góð tengsl og samvinnu á milli foreldra og skóla. Hér í beinu framhaldi mun verða 

gerð grein fyrir mikilvægi foreldrasamvinnu.  

2.3.2 Foreldrasamvinna 

Í nútíma samfélagi getur barnið ekki annað en mótast að þeim þáttum sem eru í 

umhverfinu. Börn eru þegnar í samfélaginu og má segja að leikskólinn sé lýðræðislegur 

vettvangur. Þegar rætt er um gæði í leikskólastarfi þá er rýnt í starf leikskólans, menntun 

barnanna og aðbúnaði leikskólans. Með því að skapa góða umgjörð fyrir barnið innan 

leikskólans er hægt að styrkja barnið til þess að verða virkur þátttakandi í samfélaginu og 

kenna því þau siðferðislegu gildi sem eru í samfélaginu. Börnin skapa sína menningu 

innan leikskólans, þannig er mikilvægt að fullorðnir hlusti á raddir þeirra, viðhorf og þarfir 

og skilgreini hvað er þeim fyrir bestu (Gunnar E.Finnbogason, 2010). Samkvæmt 

Barnasáttmálanum (sbr.12 gr.), skal tryggja barni sem getur myndað eigin skoðanir rétt 

til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það varða, og skal taka tillit til skoðana 

þess í samræmi við aldur þess og þroska.  

Í rannsókn sem leikskólinn í Penn Green í Gorby á Englandi, í samstarfi foreldra, barna 

og kennara, telja þeir að það skipti miklu máli að ná til foreldra í upphafi 

leikskólagöngunnar, einnig að það sé mikilvægt að foreldrar fái upplýsingar um markmið 

og hugmyndafræði leikskólans (Whalley, 2006). Með því að auka upplýsingaflæði telur 

Whalley að það aukast líkur á virkni og áhuga á leikskólastarfinu og samstarfið verði á 

jafnréttisgrundvelli. Mikilvægt sé að eyða jafn miklum tíma í samskiptum við alla foreldra, 

gefa öllum foreldrum sömu upplýsingar um leikskólann, auk þess eru sumir foreldrar frá 

annarri menningu, þannig er mikilvægt að kennarar séu öruggir að þau fái réttar 

upplýsingar og hafi skilning á þeim (Hughes og MacNaughton, 2001). 

Í nýlegri íslenskri rannsókn kemur fram að þátttaka foreldra hefur varanleg áhrif bæði 

á foreldra og börnin (Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2009, bls.199). 

Rannsóknir hafa sýnt að með góðu samstarfi á milli foreldra og leikskóla aukist einnig 
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samskipti milli barna og foreldra. Með auknu foreldrasamstarfi verða foreldrar einnig 

næmari og móttækilegri fyrir tilfinninga-, félags-, og vitsmunaþroska barna sinna og 

árangur þeirra eykst í námi þá sér í lagi læsi (Hughes og MacNaughton, 2001).  

Mikilvægt er að þróa sameiginlegt tungumál á milli leikskóla og foreldra varðandi nám 

og kennslu (Whalley M. bls.11-15, 2007). Til þess að halda áfram að þróa skráningar þeim 

tilgangi að vinna með foreldrum og börnum þá þurfum við að hafa ýmsa þætti í huga. 

Það má nota skilgreiningar Whalley til þess að velja þætti sem gefa okkur árangursríka 

leið. Þar má nefna þætti eins og starfsfólk sem hefur áhuga á að vinna með börnum, hefur 

áhuga á skráningum, kennarar með góða þekkingu á námi og þroska barna, og 

gagnkvæman skilning á milli foreldra og starfsfólks hvernig hægt sé að vinna saman að 

námi og þroska barna þeirra (Whalley,M. 2007, bls.32). Mikilvægt er að kennarar beri 

virðingu fyrir foreldrum og þekkingu þeirra á námi barna sinna, þar sem líðan foreldra 

gagnvart börnum sínum og sjálfum sér getur haft áhrif (Whalley, M. 2007, bls. 23,-27). 

Með foreldrasamstarfi öðlast foreldrar meiri þekkingu og skilning á leikskólastarfinu.  

Foreldrasamstarf er stór þáttur í starfi leikskólans, góð samvinna, sjónarmið og það 

sem þau leggja sitt af mörkum til starfsins skiptir miklu máli fyrir barnið, að foreldrar fái 

innsýn á vellíðan og velferð þess í leikskólanum. Allir foreldrar vilja börnunum sínum allt 

það besta og vellíðan og efling barnanna á félagsfærni er það sem skiptir foreldra miklu 

máli (Jóhanna Einarsdóttir, 2006). Samkvæmt lögum um leikskóla skal vera gagnkvæmt 

samstarf á milli heimilis og leikskóla (Lög nr.90, 2008). Leikskólakennarar eiga oft á tíðum 

erfitt með að eiga í reglulegum samskiptum við alla foreldrana, þar sem þeir hafa 

stundum verið búnir að ljúka vinnudegi sínum þegar foreldrar sækja börnin sín, eða hafa 

ekki byrjað vinnudaginn þegar þau koma með þau í leikskólann (Bryndís Garðarsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 688).  

Í kaflanum Fjölskyldan og leikskólinn í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 48), kemur 

fram að það er lögð áhersla á gott samstarf leikskóla og foreldra sem byggir á trausti, 

virðingu og gagnkvæmum skilningi. Foreldrar eiga að fá upplýsingar um börn sín og 

skólastarfið svo þeir geti fylgst með leikskólagöngu barnsins. Jafnframt á að hvetja 

foreldra til þátttöku í leikskólastarfi, hlusta eftir sjónarmiðum þeirra og stuðla að áhrifum 

þeirra í foreldraráði leikskólans með þátttöku í innra mati leikskólans. Leikskólakennarar 

bera ábyrgð á faglegu skipulagi starfsins og nánu samvinnu við foreldra og getur oft á 

tíðum reynst þeim erfitt að finna viðtalstíma með þeim.  

Foreldrasamvinna getur verið vandasamt og þarf að taka tillit til ýmissa þátta. Oft á 

tíðum hafa foreldrar lítinn tíma þegar þau ná í börnin, þau hafa kannski litla þekkingu á 

leikskólastarfi eða þroska og námi ungra barna. Samskiptabækur eða aðrar skráningar 
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geta verið notaðar á milli kennara og foreldra sem uppeldisfræðileg skráning á mati um 

nám og þroska barna. Mikilvægt er að starfsfólk þarf einnig að gefa hverju foreldri fyrir 

sig tíma og hlusta á skoðanir þeirra með opnum huga og að minna sig á að allir foreldrar 

skipta máli. Með því að barnið finni fyrir öryggi og trausti innan starfsfólksins þá eykur 

það traust foreldra til leikskólans og getur aukið virkni foreldra til þátttöku innan 

leikskólans.  
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin snýr að litlum hópi leikskólakennara í einum leikskóla. Þar sem  tilgangur 

rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig skráningar eru notaðar í einum leikskóla og 

hvernig þær geta gert starf leikskólans sýnilegt, þá er vel við hæfi að styðjast  við 

eigindlegar rannsóknaraðferðir. Fyrst verður greint frá markmiði hennar og tilgangi. Því 

næst er kynnt sú aðferðafræði sem rannsóknin byggði á, en hún er eigindleg 

viðtalsrannsókn. Gerð verður grein fyrir þátttakendum og hvernig þeir voru valdir. 

Jafnframt verður gerð grein fyrir leikskólanum og áherslum hans í leikskólastarfi. 

Framkvæmd er skilgreind, ásamt gagnaöflun og gagnagreiningu, trúverðugleika, 

áreiðanleika og réttmæti rannsóknarinnar. Til hlítar er siðferðilegum álitamálum lýst 

ásamt þeim leyfum sem afla þurfi. 

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Eins og áður segir var markmið rannsóknarinnar að öðlast innsýn inn í skráningar hjá 

leikskólakennurum í einum leikskóla, jafnframt því að varpa ljósi á gildi skráninga til þess 

að gera nám barna sýnilegt í leikskólastarfinu. Einnig að skoða hvernig hægt er að kveikja 

áhuga leikskólakennara á því að nota skráningar í þeim tilgangi að ígrunda nám barnanna 

með samstarfsfólki, foreldrum og börnunum í leikskólanum. Henni er ætlað að gefa 

vísbendingar hvernig sé mögulegt að nota skráningar til þess að nálgast áhuga og 

hugmyndir barnanna og hvaða aðferðir reynast þátttakendum gagnlegar til að gera nám 

þeirra sýnilegt. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls.11), er fjallað um að sá grunnur sem 

mótar starfshætti og umhverfi leikskólans sé að hlustað sé á þarfir og áhuga barna sem 

þau láta í ljós. Börn finna lausnir og miðla málum, og skiptast á skoðunum við fullorðna 

og önnur börn.  

 

Þær rannsóknarspurningar sem varpað var fram voru:  

1. Hvernig eru skráningar notaðar/nýttar í einum leikskóla? 

2. Hvernig eru skráningar notaðar til þess að nálgast áhuga og 

hugmyndir barnanna í leikskólanum? 

3. Hvernig nýtast skráningar til að gera nám barnanna sýnilegt? 

4. Hvernig er hægt að kveikja áhuga leikskólakennara á því að nota 

skráningar í þeim tilgangi að ígrunda nám barnanna með 

samstarfsfólki, foreldrum og börnunum í leikskólanum? 
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Tekin voru einstaklingsviðtöl, þar sem áherslan var á að komast að viðhorfum kennara 

gagnvart áhrifum skráninga til þess að gera nám barna sýnilegra, hvernig skráningar 

nýtast sem aðferð í þeim tilgangi að nálgast áhugasvið og hugmyndir barna og hvaða 

aðferðir reynast viðmælendum gagnlegar. Fjöldi þátttakanda réðst af því hvenær var 

talið að gögnin gæfu rannsakanda fullnægjandi svör við spurningum rannsóknarinnar. Til 

að þjóna markmiði rannsóknarinnar var fundinn leikskóli í anda Reggio Emilia þar sem 

þátttakendur hefðu reynslu af skráningum og vinna markvisst að því að gera nám barna 

sýnilegt. Viðmælendum var gerð grein fyrir rannsókninni og fundinn var viðtalstími sem 

hentaði bæði rannsakanda og viðmælendum.  

3.2 Aðferðafræði 

Til að finna svör við rannsóknarspurningum var valin eigindleg rannsóknaraðferð en þær 

þykja oft á tíðum hæfa betur þegar rannsakendur leitast við að skilja og fá dýpri sýn á 

hvernig þátttakendur upplifa aðstæður sínar frekar en að leita eftir tölfræðilegum 

gögnum. Sú rannsóknaraðferð byggir á því að setja sig inn í tilfinningar, hugsanir og það 

umhverfi þátttakandans sem rætt er við og skilja þann veruleika sem hann lýsir á sem 

réttastan hátt. Þá telur rannsakandi að eigindleg aðferðafræði eigi vel við í þessari 

rannsókn þar sem hún kallar fram dýpri skilning og túlkun á þeim aðstæðunum sem aðrar 

rannsóknaraðferðir ná ekki að kalla fram, þar sem atburðir eru ræddir í réttri tímaröð og 

í þeirra eðlilega umhverfi (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003). 

Eigindleg aðferðarfræði (e.qualitative research) er þegar afmarkað efni er rannsakað og 

rýnt til hlítar (Lichtman, 2013, bls. 22).  

Lichtman (2013), bendir á að aðferðin felur í sér aðleiðslu, þar sem rannsakandinn 

safnar gögnum, fer yfir gögnin í þeim tilgangi að finna þema sem leiðir til nánari úrvinnslu. 

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum eru gögnin í formi upptaka, texta, mynda eða 

myndbanda og eru lýsandi og túlkandi. Viðtöl í eigindlegum rannsóknum hafa þann 

tilgang að skilningur á því rannsóknarefni sem er til rannsóknar náist. Umræðuefnið er 

ákveðið af rannsakenda og og er fyrirfram ákveðið og eiga viðtölin að vera á 

jafnréttisgrunni.  

Í eigindlegum rannsóknum þá velur rannsakandinn sér þátttakendur, tekur viðtöl við 

þá teljast þeir þýði fyrir rannsóknina. Í rannsókninni er lögð áhersla á að taka viðtöl, vinna 

úr þeim með því að velta efninu fyrir sér, lýsa, skilja og túlka þau. Sigríður og Sigurlína 

(2013) fjalla um það að rannsakandi skuli rýna í eigin túlkanir og einnig mikilvægi þess að 

hann velti efninu gaumgæfilega fyrir sér frá sem flestum sjónarhornum til að hámarka 
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gæði niðurstaðna. Viðtölin eru tekin upp í náttúrulegu umhverfi (e.natural settings, 

Lichtman, 2013) eða á vinnustaði viðmælanda.  

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum setur rannsakandinn sig inn í umhverfi 

þátttakanda sem hann ræðir við og leitast við að skilja viðhorf og upplifun hans á því sem 

hann lýsir, reynir að fá innsýn inn í hugsanir og tilfinningar þess sem rætt er við á sem 

bestan hátt. Til þess að fá sem besta innsýn inn í reynslu og viðhorf leikskólakennara af 

aðferðum skráninga og hvaða gildi þær hafa til að nálgast nám barna var viðtalsramminn 

byggður á opnum spurningum, opin viðtöl (e. in depth interview). Opin viðtöl henta vel 

til að ná markmiðum rannsóknarinnar og fá dýpt inn í sýn þátttakanda á 

rannsóknarefninu. Viðtöl henta vel þegar rannsakandi leitast við að fá dýpt í viðtalið og 

fá fram viðhorf, væntingar og upplifun viðmælenda um rannsóknarefnið (Helga 

Jónsdóttir, 2013, bls. 67). Viðtöl þar sem eru opnar spurningar eru notaðar, hafa þann 

tilgang að opna fyrir óþvingað flæði í viðtalinu( Lichtman, 2013, bls.323).  

Hlutverk rannsakenda gegnir miklu máli þar sem hann safnar gögnum með viðtölum 

og úrvinnsla verður lykluð, flokkuð og túlkuð. Heildræn nálgun (e. holistic) er notuð til 

þess að skoða, útskýra, skilja og túlka þá tilgátu sem kemur fram en ekki til þess að alhæfa 

um rannsóknina um hvernig sé unnið með skráningar í einum leikskóla heldur leyfa 

lesenda að lesa og túlka. Þar sem ekki er verið að leita eftir orsök og afleiðingu (Lichtman, 

2013). Þá nálgast rannsakandi viðfangsefnið með opnum huga (Sigíður Halldórsdóttir, 

2013).  

3.3 Aðferð  

Út frá markmiðum rannsóknarinnar taldi rannsakandi tilviksrannsókn (case study) henta 

mjög vel til þess að gefa glögga mynd af rannsókninni. Þar sem tilviksrannsókn er af 

sérstöku tilviki og viðburðum, þar sem sértækt safn upplýsinga um ævisögu, 

persónuleika, fyrirætlanir og gildi og gefur rannsakanda kleift að fanga og lýsa þeim 

þáttum af aðstæðum og gefa því merkingu (Koshy, V. 2010, bls. 133). Í þessu tilviki er er 

verið að beina sjónum að skráningum í einum leikskóla, þar sem verið er að fanga 

hugmyndir og viðhorf þátttakenda á skráningum. Í viðtölunum við þátttakendur var 

stuðst við ákveðinn viðtalsramma sem má sjá í Viðauka-B, þannig var reynt að tryggja 

það að viðtölin væru sem líkust. Hér í framhaldinu verður gerð grein fyrir framkvæmd og 

þátttakendum rannsóknar. Einnig er farið yfir lýsingu á leikskólanum, siðferðilegum 

álitamálum, og að lokum trúverðugleika og réttmæti rannsóknarinnar.  
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3.3.1 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar samkvæmt lögum um persónuvernd og 

vinnslu persónuupplýsinga (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 

77/2000). Leikskólastjóri veitti leyfi til þess að framkvæma rannsókn í leikskólanum, 

ræddi hann við þátttakendur og bað um þeirra samþykki fyrir þátttöku þeirra í 

rannsókninni. Þátttakendur rannsóknar voru upplýstir um rannsóknina áður en viðtöl 

hófust. Til þess að undirbúa þátttakendur fyrir viðtölin var leikskólastjóra sent í netpósti 

Viðauka A og B, gert í þeim tilgangi að skilgreina fyrir þeim markmið, viðfangsefni og 

tilgangi rannsóknarinnar. Áður en viðtöl fóru fram fór rannsakandi yfir markmið 

rannsóknar og fékk skriflegt samþykki frá hverjum og einum fyrir þátttöku í rannsókninni. 

Öll viðtölin við þátttakendur fóru fram á vinnustað kennarana frá miðjum morgni fram á 

síðdegi og viðtölin fóru fram í undirbúningsherbergi starfsfólks. Til þess að auðvelda 

úrvinnslu gagna var notast við hljóðupptökutæki og allir viðmælendur leyfðu það og 

fannst það sjálfsagt.  

Við úrvinnslu gagna voru viðtölin afrituð, og síðan var gerð gagnagreining með kóðun, 

sem þýðir að allt var merkt sem þótti áhugavert til að vinna með áfram og rannsakanda 

þótti markvert í viðtölunum. Það er til þess gert að greina áhersluatriðin og hugtökin úr 

viðtölunum í efnisflokka sem eru síðan dregnir saman eftir þemum, sem var safnað úr 

öllum viðtölunum sem var sagt um ákveðið þema. Kóðun er algeng leið til að greina gögn 

í viðtalsrannsóknum, gerð í þeim tilgangi að auðkenna aðal þemu og mynstur innan 

gagna (Koshy, 2010, bls. 115). Leitast var við að byggja upp þekkingu og skilning út frá 

flokkun gagnanna sem fundust í viðtölunum. Að lokum var flokkað í þemu sem tengdust 

markmiði rannsóknarinnar, og þau skoðuð, ígrunduð og borin saman við fræðin. 

Rannsakandi fór aftur og aftur yfir fræðin og viðtölin við gagnagreiningu með kóðana til 

hliðsjónar til að fá sem réttustu svörun á greiningu viðtala við fræðin.  

3.3.2 Þátttakendur  

Við val á þátttakendum var notast við markmiðsúrtak (e. purposive sampling), en það á 

vel við þegar viðmælendur eru valdir samkvæmt viðmiðum sem þjóna markmiðum og 

tilgangi rannsóknar (Lichtman, 2012, bls. 192; Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 

2003). Þátttakendur í þessari rannsókn voru fimm leikskólakennarar sem eru gefin gefin 

dulnefnin Anna, Áslaug, Hrafnhildur, María og Viktoría. Fjórir eru deildarstjórar og einn 

verkefnastjóri fyrir allar deildir leikskólans. Leikskólanum er einnig gefið dulnefni í þessari 

rannsókn sem er Sjónarhóll.  
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Tafla 1 hér að neðan gefur örlitla innsýn í bakgrunn viðmæla sem allt eru konur sem 

tóku þátt rannsókninni og stöðu viðmælanda hjá leikskólanum og reynsla viðkomanda í 

skráningum. Eins og kemur fram í töflunni eru þrír viðmælendur með yfir 9 ára reynslu af 

skráningum, ein þriggja ára reynslu og ein mjög litla reynslu af því að skrá en er að læra 

af hinum. Leikskólastjóri sem verður gefið dulnefnið Katrín í þessari rannsókn hefur verið 

dugleg að senda starfsmenn sína á námskeið í skráningum og þeir sem hafa meiri 

þekkingu af því að skrá kenna hinum sem minni reynslu hafa.  

 

Tafla 1. Bakgrunnur viðmælenda  

Viðmælandi Starf Reynsla af skráningum 

Anna Deildarstjóri-útskrifaðist 2006 sem 
leikskólakennari 

Byrjaði að skrá fyrir um 10 
árum síðan  

Áslaug Deildarstjóri- með B.S. í sálfræði- vinna á 
leikskóla síðan 2014  

Byrjaði að skrá 2014 hefur 
farið á fyrirlestur um 
skráningar 

Hrafnhildur 

 

Verkefnastjóri fyrir deildarstjóra, leysir þá 
af.Útskrifaðist sem leikskólakennari 1999 

Byrjaði að skrá fyrir um 10 
árum síðan  

María Deildarstjóri útskrifaðist 1999  Byrjaði að skrá 2017, hefur 
litla reynslu af skráningum  

Viktoría Deildarstjóri 3 ár útskrifaðist sem 
leikskólakennari 2015 með M.Ed.  

Byrjaði að vinna í leikskóla 
2006- hefur reynslu af 
skráningum síðan þá.  

 3.3.3 Lýsing á leikskólanum  

Leikskólinn sem tók þátt í rannsókninni var gefið gervinafnið Sjónarhóll starfar eftir 

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

sjónarhorni og litið á barnið sem virkan þátttakanda í eigin námi. Í hugmyndafræði Reggio 

Emilia má greina áherslur þar sem athyglinni er beint að barninu sem rannsakanda, sem 

skapar sína eigin þekkingu út frá reynslu sinni í umhverfinu. Skráningar eru mikilvægur 

hluti af hugmyndafræði Reggio Emilia og gera námsferli barnanna sýnilegt og skapa 

grundvöll fyrir að auðga ferli kennslu og lærdóms, þar sem kennari og börn læra saman í 

leikskólastarfinu. Mikilvægi tíma er gildi sem einkennir hugmyndafræðina, börnin fái 

nægan tíma með kennurunum sínum, þar sem hægur þroski barnanna í sköpun fái að 

njóta sín (Wexler, 2004). Það má heimfæra þessa hugmyndafræði á hugsun Paley, V. 

(2000) þar sem leikskólinn er lærdómssamfélag þar sem kennarinn styður hvert og eitt 

barn á vegferð sinni til menntunar. Kennarinn er til staðar og skráir niður hugmyndir 
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barnanna, þar sem kennarar og börn eru rannsakendur og ígrunda eigið nám sem er í 

stöðugri þróun. 

Í leikskólanum Sjónarhól er kennarinn ávallt til staðar og skráir niður eða tekur 

myndbandsupptökur af leik og hugmyndum barnanna, einnig í Leikur að læra þar sem 

börnin fá að njóta sín og vera rannsakendur og ígrunda umhverfi sitt og þann efnivið sem 

verið er að bjóða. Með þeim skráningum geta kennarar og börn ígrundað nám þeirra sem 

er í stöðugri þróun. Í leikskólastarfinu er mikið lagt upp úr leik og nám sé samtvinnað, að 

börnin læra í gegnum leikinn. Það má segja að kennarar í leikskólanum Sjónarhól eru 

meðvitaðir um hlutverk sitt og þau áhrif sem þeir geta haft á nám og þroska barnanna. 

Verið er að nota kennsluaðferðina Leikur að læra í hópastarfi á öllum deildum leikskólans. 

Leikur að læra er kennsluaðferð þar sem markmiðið er að finna faglegar og einfaldar leiðir 

fyrir kennara í leikskólum til að gefa börnum tækifæri til að læra í gegnum leiki og 

hreyfingu. Aðferðin er notuð fyrir börn á aldrinum 2-10 ára, þar kennd eru „öll bókleg fög 

í gegnum leiki og hreyfingu á skemmtilegan líflegan og árangursríkan hátt“. Með leikur 

að læra kynnast börnin vellíðan og aukinni orku sem hreyfing gefur (Kristín Einarsdóttir, 

2017).  

Í kennsluaðferðinni Leikur að læra er kennslan hugsuð út frá þörfum barnanna til að 

leika og hreyfa sig, þar sem þau upplifa námið í gegnum mismunandi skynfæri, og í 

leiknum fá börnin sitt rými (Kristín Einarsdóttir, 2017). Leikskólinn Sjónarhóll er 

þátttakandi sem Leikur að læra leikskóli og á heimasíðu leikur að læra má finna safn 

ýmissa æfinga, þar sem leitast er við að gera æfingarnar aðgengilegar fyrir kennara sem 

nota þessa kennsluaðferð. Þar má finna aðferðir sem kennarinn þarf til þess að gera sína 

kennslu markvissa og árangursríka. Þar hefur kennarinn valmöguleika á því að velja 

æfingu eftir fagi þar á meðal stærðfræði, íslensku, bókstafi og hljóð og ensku. Þegar búið 

er að velja fag fyrir leikskólabörnin þá er hægt að velja fyrir hvaða aldur leikurinn á að 

vera og hvaða bóklegu markmið hann vill uppfylla, einnig er hægt að velja hvort um inni- 

eða útileik er að ræða.  

Á leikskólanum eru skráningar notaðar til ígrundunar á deildarfundum með starfsfólki 

hverrar deildar fyrir sig. Þá er verið að ræða og ígrunda nám í leik, hegðun, líðan og þroska 

barnanna í leikskólanum. Einnig eru skráningar notaðar til þess að efla gæði í 

leikskólastarfinu með því að rýna í skráningarnar og meta starfið til umbóta fyrir starfsfólk 

og börn. Skráningarnar eru ígrundaðar og ræddar einnig með það að markmiði að efla og 

meta fagmennsku starfsfólks innan leikskólans. Með skráningum er hægt að hvetja 

starfsfólk til gagnrýnnar hugsunar, góðra samskipta við börn og annað starfsfólk og vinna 

saman að efla og styrkja leikskólann sem lærdómssamfélag fyrir alla. 
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Leikskólinn var valinn vegna reynslu af skráningum og var haft samband og óskað eftir 

þátttöku leikskólakennara í rannsókninni. Leikskólastjóri sem var milliliður tók mjög vel í 

þátttöku rannsóknar jafnframt allir kennararnir sem tóku þátt. Fundinn var viðtalstími 

sem hentaði leikskólanum, viðmælendum og rannsakanda. Viðtölin fóru fram í 

leikskólanum á vinnutíma viðmælenda, byrjað að morgni fram á síðdegi, og fundað var í 

undirbúningsherbergi þar sem næði var. Þátttakendur rannsóknarinnar hafa 8 til 18 ára 

reynslu af vinnu í leikskóla. Hér í framhaldinu verður rætt um mikilvægi siðferðilega 

álitamála og trúverðugleika í rannsóknum.  

3.3.4 Siðferðileg álitamál 

Í eigindlegum rannsóknum þarf að huga að siðferðilegum málum. Virðing og samstarf 

milli rannsakanda og þátttakanda skal hafa í huga og trúnaður skal ríkja að gögnum sé 

eytt þegar rannsókn er lokið. Þegar þátttakendur hafa verið valdir er mikilvægt að 

upplýsa þá um rannsóknina, gildi þátttöku þeirra og þær mögulegu afleiðingar sem hún 

getur haft fyrir þá, líkt og við yfirferð viðkvæmra mála.  

Í upphafi rannsóknar er gott að greina þátttakendum frá því að trúnaði og nafnleynd 

sé heitið og að rannsókn lokinni skuli öllum gögnum eytt (Lichtman, 2012, 52-54). 

Rannsakandi skal gæta þess að viðmælendum stafi sem minnst hætta af þátttöku sinni í 

rannsókninni. Í rannsókn sem þessari er mikilvægt að allir þátttakendur veiti upplýst 

samþykki fyrir rannsókninni, það þarf að gefa þeim upplýsingar um eðli rannsóknar, hvað 

sé ætlast til af þeim og að þau séu ekki skuldbindin að taka þátt í rannsókninni og eigi 

möguleika á að hætta við þátttöku á hvaða stigi sem er (Coady, 2010). Upplýsingar sem 

þátttakendur varpa fram geta verið viðkvæmar ber því rannsakanda að halda því sem 

einkamáli (Vasconcelos, 2010).  

Siðferðisreglur verða hafðar að leiðarljósi (Lichtman, 2013), að skaða ekki 

þátttakendur og að nafnleynd og fullum trúnaði sé heitið og upplýst samþykki þeirra sé 

fengið. Rannsakandi skal fara vel með þær upplýsingar sem hann fær í hendur, þannig að 

þátttakendur geti verið vissir um að þeir geti notið trausts og að velferð þeirra sé höfð að 

leiðarljósi (Helga Jónsdóttir, 2003).  

3.3.5 Trúverðugleiki og réttmæti  

Í eigindlegum rannsóknum er ekki áhersluatriði á forspágildi eða alhæfingu, aftur á móti 

er rík áhersla lögð á réttmæti, áreiðanleika og hlutdrægni rannsakandans (Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003). Lögð er áhersla á trúverðugleika með þeim 

hætti að einblína á hversu nákvæm rannsóknin sjálf er og sjálf rannsóknargögnin (Helga 

Jónsdóttir, 2003, bls. 79). Í rannsókninni aflaði rannsakandi gagna með viðtölum við fimm 
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viðmælendur sem voru með mismunandi reynslu af skráningum. Rannsakandi treystir því 

að hann hafi fundið það markverðasta og trúverðugasta fyrir þessa rannsókn. 

Trúverðugleiki og réttmæti í eigindlegum rannsóknum endurspeglast í viðhorfum og 

skoðunum þátttakanda í niðurstöðum rannsókna (Lichtman, 2012, bls. 298). Þegar kemur 

að viðhorfum og skoðunum þátttakanda í niðurstöðu rannsóknarinnar reyndi 

rannsakandi eftir fremsta megni að skoða rannsóknargögnin með hlutdrægni. Hvað 

varðar réttmæti rannsóknarinnar var þess gætt að gefa lesanda góða mynd af 

rannsókninni og svara rannsóknarspurningunm með sem trúverðugustum hætti. 

Rannsakandinn verður að treysta því að hann hafi fundið það athyglisverðasta í 

rannsóknargögnunum og koma því frá sér með trúverðugum hætti til að nálgast 

niðurstöðu með hlutdrægni (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003). 

Rannsakandi setti niðurstöður upp í þrjú þemu sem voru flokkuð, lykluð og ígrunduð af 

gaumgæfni til þess að nálgast niðurstöður með hlutdrægni. Góður skilningur 

rannsakanda á rannsóknarhefðinni og kenningunum sem að baki henni liggja, til þess að 

rannsóknin sé vel gerð og ekkert vafamál sé varðandi hana (Sigríður Halldórsdóttir og 

Kristján Kristjánsson, 2003). Rannsakandi ígrundaði eigindlega aðferðarfræði ásamt því 

að skoða með vettvangsathugun það umhverfi sem rannsóknin fór fram og reyndi að 

skilja upplifanir þátttakanda að skráningum. Hafa ber í huga að alhæfing er ekki 

áhersluatriði í niðurstöðum þessarar rannsóknar heldur að hún gagnist þátttakendum, 

rannsakanda og þeim lesendum sem eru að huga að nýta sér skráningar í leikskólastarfi í 

þeim tilgangi til að meta nám barna í leik og starfi og gera leikskólastarfið sýnilegra í 

samfélaginu.    
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3.4 Samantekt 

Í Aðferðarfræðikaflanum hér að framan var gerð grein frá bakgrunni rannsóknarinnar 

sem var eigindleg tilviksrannsókn framkvæmd í einum leikskóla. Tekin voru eigindleg 

viðtöl (e. in depth interview), við fimm þátttakendur rannsóknarinnar og þeim var var 

kynnt rannsóknin áður en viðtöl fóru fram og þeim voru gefin dulnefni auk leikskólans. 

Framkvæmd rannsóknar fór fram í undirbúningsherbergi á vinnustað viðmælanda á 

vinnutíma þeirra. Við gagnaöflun voru tekin einstaklingsviðtöl við alla fimm þátttakendur 

frá morgni fram að síðdegi, þar sem var notast var við hljóðupptökutæki sem var 

samþykkt af öllum þátttakendum. Að lokinni gagnaöflun voru gögnin afrituð, og síðan 

flokkuð í þemu til þess að auðvelda úrvinnslu þeirra. 

Gefin var lýsing á leikskólanum sem starfar í anda Reggio Emilia, þar sem skráningar 

eru mjög mikilvægar að mati viðmælanda. Þegar viðmælendur hafa verið valdir er 

mikilvægt að upplýsa þá um siðferðileg atriði, einnig skal trúnaður ríkja á milli 

rannsakanda og viðmælenda og þeim skal vera tjáð að gögnum skuli vera eytt að 

rannsókn lokinni.  
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknar út frá greiningu á viðtölunum 

og rannsóknarspurningunum hér á undan. Farið var í gegnum viðtölin hvernig 

skráningum er háttað í einum leikskóla og greining dregin saman með þemum í þeim 

tilgangi að svara rannsóknarspurningum. 

Lagt var af stað með fjórar rannsóknarspurningar í upphafi rannsóknarinnar sem eru: 

1. Hvernig eru skráningar notaðar/nýttar í einum leikskóla? 

2. Hvernig eru skráningar notaðar til þess að nálgast áhuga og 

hugmyndir barnanna í leikskólanum? 

3. Hvernig nýtast skráningar til að gera nám barnanna sýnilegt? 

4. Hvernig er hægt að kveikja áhuga leikskólakennara á því að nota 

skráningar í þeim tilgangi að ígrunda nám barnanna með 

samstarfsfólki, foreldrum og börnunum í leikskólanum? 

 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvernig skráningar eru notaðar í 

þeim leikskóla sem var þátttakandi í rannsókninni. Leitast var við að sjá hvernig reynsla 

leikskólakennaranna af nýtingu skráninga í þeim tilgangi að nálgast áhuga og hugmyndir 

barnanna, ásamt því hvaða aðferðir reynast þeim gagnlegar til þess að gera nám barna 

sýnilegt. Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á þeim gögnum sem var aflað með 

einstaklingsviðtölum við fimm kennara leikskólans sem var þátttakandi í rannsókninni.  

Það kemur margt fram í viðtölunum sem mikilvægt er að draga saman og fara yfir til 

að geta svarað rannsóknarspurningunum, það kemur sterklega fram hjá viðmælendum 

að skráningar eru gagnlegar og hafa þróast mjög á síðastliðnum árum hjá leikskólanum. 

Til þess að fá innsýn af rannsóknarefninu og gefa skýra mynd af reynslu, viðhorfi og gildi 

skráninga hjá viðmælendum er vitnað í orð þeirra hér í niðurstöðum rannsóknarinnar. Í 

fyrstu fjórum undirköflunum sem heita eftir þeim þemum sem var verið að skoða í 

rannsókninni.  

Rannsakandi dregur það helsta saman sem hann telur að sé marktækt til þess að 

renna stoðum undir niðurstöður rannsóknar, um það hvernig skráningar í leikskólanum 

Sjónarhól er háttað í þeim fjórum þemum sem hér verður fjallað um sem eru:  

1. Mikilvægi skráninga 

2. Viðhorf starfsfólks til skráninga 

3. Notkun skráninga  
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4. Nám barna gert sýnilegt 

4.1 Mikilvægi skráninga 

Leikskólinn Sjónarhóll starfar í anda Reggio Emilia og því er talið mjög mikilvægt að nota 

skráningar á öllum deildum leikskólans. Leikskólastjóri er duglegur að senda starfsfólk sitt 

á námskeið sem varðar skráningar og reynir eftir fremsta megni að öll nýjasta tækni sé 

til staðar. Viðhorf starfsfólks til skráninga í leikskólanum er mjög jákvæð þar sem 

starfsfólk er duglegt að vinna saman að skráningum og styðja hvort annað við að skrá.  

Fram kom hjá öllum viðmælendum að þeim þætti skráningarnar gagnlegar og 

skemmtilegar. Þegar spurningunni um hvort að skráningar geti haft áhrif á viðhorf 

starfsfólks til náms og getu barna var varpað fram þá voru svörin mjög á jákvæðum 

nótum. Áslaug var jákvæð og taldi það hafa áhrif, Já, það sem mér hefur aðallega fundist, 

varðandi þessi viðhorf og getu barna. 

Áslaug: Ég er ekki að tala um faglært fólk í þessu samhengi ég er að tala um 

nýtt fólk, sem kemur inn og hefur náttúrulega oftast einhvern pakka af 

reynslu, börn sem þau þekkja eða eiga sjálf börn, eða hvernig sem það er, af 

hverju getur hann ekki þetta. Það er alltaf verið að fókusa á hvað hann kann 

ekki, og af hverju ekki, af því ég þekkti eina litla frænku mína sem er þriggja 

ára sem kann alla litina og af hverju kann þessi ekki litina, þá sýnir þeim er af 

því að við við erum hérna til þess að kenna, og ef þau myndu koma hérna og 

kunna allt, þá er það frekar tilgangslaust hvað eigum við að gera ef þau koma 

hérna tveggja ára og kunna allt, við erum hérna til þess að kenna þeim, og 

þau eiga ekki að kunna og eiga ekki að geta bara allt.  

Þeim fannst flestum mikilvægt að nýta skráningar í að rifja upp með börnunum og 

hvað börnunum þætti gaman að flétta ferilmöppunum sínum með hvort öðru eða jafnvel 

foreldrum. Með skráningunum er hægt að skoða vináttutengsl, þroska og framfarir 

barnanna.  

Anna: Við getum skoðað skráningar hjá börnunum að sjá þroska þeirra til að 

skoða framfarir barna. Maður getur farið til baka og séð eins og við gerum 

andlitsmynd á hausti og aftur að vori og þetta er í bókunum og foreldrar geta 

skoðað það, þroski og vinátta. Það sem ég sé, maður getur notað þessar 

skráningar til þess að meta þroska þeirra. Maður getur séð, andlitsmynd að 
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hausti og síðan að vori, og foreldrar geta séð það. Ekki bara í teikningu heldur 

í vináttu og annað. 

 

Hrafnhildur: Mér finnst það alveg frábært tæki til að sýna starfið, og líka bara 

rifja upp með börnunum, og þau hafa svo gaman að þessu að flétta 

möppunum sínum og minnir þau á eins og myndaalbúm.  

Fram kom að skráningar eru tæki fyrir leikskólakennara til umræðna og ígrundunar, 

til að gefa börnum tækifæri að rifja upp og þróa leik sinn, gera starf leikskólans og nám 

barnanna sýnilegt.  

4.1.1 Skráningaraðferðir 

Það nefndu allar að það væru ýmsar skráningaraðferðir, en það eru skriflegar, ljósmyndir, 

hljóð- og myndbandsupptökur. Mismunandi tækni var notuð við mismunandi skráningar. 

Afmælis- og barn vikunnar skráningar eru nokkrar búnar að búa til í tölvunni fast form 

eða skjal sem er tilbúið fyrir aðra sem ætla að skrá. Bæði leikskólakennarar og 

leiðbeinendur geta sótt og breytt nafni barns á skjalinu. Þannig auðveldar það öllum 

vinnuna við að skrá þær skráningar sem fara í ferilmöppur fyrir hvert barn. 

Afmælisskráning er gerð þegar barn á afmæli og þá eru teknar ljósmyndir og gerð 

skráning um afmælisdag barnsins í leikskólanum. Barn vikunnar skráning er þá er hvert 

barn vikunnar yfir veturinn, gerð til þess að það sé örugglega skráning fyrir hvert barn, 

þá fær það barn að taka bækur að heiman sem eru lesnar. Einnig er barnið að segja frá 

sjálfu sér og fjölskyldu sinni. Aðaláherslan er að hvert barn fái sérstaka athygli þá viku 

sem það er barn vikunnar og teknar ljósmyndir af athöfnum þess þá vikuna. Síðan eru 

ljósmyndirnar notaðar til þess að framkvæma skráningar um nám og starf barnsins þessa 

vikuna.  

Mikið er notað af myndbandsupptökum, sérstaklega í hópastarfi eins og leikur að 

læra. Þá eru þær myndbandsupptökur settar inn á lokaðan hóp foreldra þar sem þeir fá 

tækifæri til þess að fá innsýn inn í athafnir barna sinna í starfi leikskólans. Það er verið að 

nota sér þá tækni að taka upp á spjaldtölvur (e.Ipad) eða myndavél, þar sem leiðbeinandi 

er með í hópastarfi og tekur upp tímann. Viðmælendur voru búnar að undirbúa tímann 

fyrirfram og voru til staðar að fylgjast með námi barnanna og stýra hópastarfinu. Áslaug 

sagði: „Ég reyni í raun og veru að hafa skráningar þannig að þetta sé eins og eitthvað 

ferli, það er byrjun og það einhver miðja og eitthvað sem gerðist og svo lauk þessu 

einhvern veginn“.  
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Nýtt starfsfólk fær að skoða ferilmöppur og deildarstjórar reyna að fá það til þess að 

taka þátt í skráningum og fara á fyrirlestra um skráningar og kennslu frá þeim sem hafa 

reynslu. Anna nefnir það að nýtt starfsfólk sé hvatt í að skrá.  

Anna: Ég set allt mitt fólk í skráningar alveg jafnt og ég, fólk er rosalega 

hikandi í byrjun, en þegar maður sýnir þeim þá er þetta ekkert mál. Flest af 

þessu unga fólki sem við erum að fá eru það mjög góð á tölvu mjög fljót að 

læra, þannig að þau gera skráningar.  

Einnig hefur Anna notast við tæknilegri skráningar það sem hún kallar I-movie, það er 

myndbandsupptaka á símann og hún setur síðan tónlist inn á,...... og það tekur svona 

fimm mínútur. Nýtt starfsfólk er hvatt til þess að skrá og fær handleiðslu frá þeim sem 

eru lengra komnir. Það eru spjaldtölvur inni á deildunum sem starfsfólk hefur aðgang að 

fyrir skráningar. Einnig nota þær heimasíðu til þess að setja inn ljósmyndir, en eru þá ekki 

með skráningar með þar. Flestar nefndu vikupóstinn, sem eru upplýsingar um hvað hefur 

gerst síðastliðna viku í leikskólanum og skráningar um ferlið er sett með í gegnum netfang 

til foreldra. Viktoría var frumkvöðull af þessum vikupósti en hinar hafa allar fylgt í 

kjölfarið.  

Viktoría: Svo er þessi vikupóstur, sem er bara skráning yfir vikuna, og ef við 

erum búin að gera eitthvað verkefni, og þá reyni ég alltaf að gera skráningu 

og sendi foreldri. Ég fékk frá nokkrum foreldrum að þetta er svona hefð núna 

á föstudögum að sitja saman og ræða og ég bara fékk fyrir hjartað.  

Samskiptabækur og myndbandsupptökur eru einnig notaðar í leikskólanum sem 

skráningar fyrir börnin eins og í tilfellum þegar börn eiga í erfiðleikum eins og málþroska, 

eða ef kennari hefur áhyggjur af félagsfærni eða hegðun barns. Ljósmyndir af börnum, 

myndir barnanna, og skriflegar skráningar eru einnig notaðar í leikskólanum. Áslaug 

ræddi um áhyggjur foreldra þar sem barnið tjáði foreldrum að það væri alltaf eitt.  

Áslaug: Hún sé ein og hún segir að krakkarnir vilja ekki leika við sig, sem er 

ekki beint sá raunveruleiki hér, miðað við hvernig við höfum verið að fylgjast 

með henni þá er svo gott að hafa þessa samskiptabók upp á að geta sagt að 

ég var í alvöru að fylgjast með og hún er að gera þetta og hún er að gera hitt. 

Þá geta þau svolítið ýft það svolítið upp, ég frétti að þú varst með Anítu í 

rólunni og hvað voruð þið að gera, ýft þetta upp heldur en þetta ég er alltaf 
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ein, ég er ekki með neinum hún fór augljóslega fór hún ekki ein í gegnum allan 

daginn.  

Samskiptabækur eru með myndum og/eða texta notaðar í þeim tilgangi til þess að 

sýna foreldrum nám og vellíðan barna og til þess að efla umræður um þátttöku þeirra í 

leikskólanum. Vygotsky ályktaði að grundvallaratriði vitsmunaþroska einstaklingsins væri 

samspil hans við t.d. kennara og foreldra.  

4.1.2 Gildi skráninga í leikskólastarfi 

Leikskólinn starfar í anda Reggio Emilia þar sem lögð er áhersla á að nota virka hlustun. 

Öllum viðmælendum finnst þeir hlusta betur á börnin þegar þær nýta sér skráningar og 

eru að skrá, en þegar notkun skráninga er ekki notuð. Þátttakendur telja allar að 

skráningar hafi mikilvægt gildi fyrir leikskólastarfið. Sumum fannst samskiptabækurnar 

vera mjög mikilvægar þegar erfið mál koma upp sem varðar barn eða foreldrasamskipti. 

Þá væri hægt að skrá í bókina daglegar athafnir eða hegðun barnsins og foreldri skoðar, 

og reynt er að vinna sameiginlega að betri hegðun, vináttusambandi barnsins við önnur 

börn, matarvenjur eða annað sem hrjáir barnið. Hrafnhildi fannst að þó að hún væri ekki 

að starfa í anda Reggio Emilia, þar sem mikið er lagt upp úr skráningum, þá finnst henni 

það samt skipta miklu máli. 

 Hrafnhildur: Þó ég myndi ekki vera að vinna á Reggio leikskóla þá finnst mér 

samt þetta skipta svo miklu máli, mér finnst skráningar skipta rosalega miklu 

máli í sambandi við allt samstarf og allt sem við erum að sýna og gera. 

Hagur barnanna er þeim ofarlega í huga og og þegar var spurt hvort að viðmælendur 

teldu að skráningar geti haft áhrif á þær aðferðir sem starfsfólkið notar með börnum, 

eins og að hlusta, sýn og í samskiptum við þau þá var fannst þeim þær hlusta betur og 

vanda sig meira. Hrafnhildur tók það fram að hún taldi sig vanda sig meira. 

Hrafnhildur: Þetta fær mann til að hugsa og ígrunda og skoða hvað er hægt 

að gera hvernig við erum í rauninni að vinna, þetta er miklu skýrara fyrir öllum 

ef þetta er á blaði en þegar við erum að segja fólki. Við hvetjum nýja 

starfsmenn að skoða ferilmöppurnar, til að aðeins sjá hvað er í gangi, hvað 

við erum að gera hérna, þannig að mér finnst það.  

Þó að María var með litla reynslu af skráningum en hefur langan starfsaldur og reynslu 

í starfi, fannst henni skráningar mjög mikilvægar. Með hjálp samstarfsfólks nær hún að 

gera þær skráningar sem eru framkvæmdar í leikskólanum, leikur að læra skráningar, 
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afmælisskráningar og barn vikunnar skráningar. María telur að þetta skapi vettvang fyrir 

foreldra, afar og ömmur að skapa umræður um hvað barnið er að gera í leikskólanum, 

....“óneitanlega eitthvað sem hægt að rifja upp þegar leikskólagöngu lýkur, að  grípa í 

bókina og rifja upp“. Önnu fannst þetta einnig mikilvægt til að rifja upp,... „ég lít á þessar 

ferilmöppur eins og við vitum fæstir muna eftir leikskólaárunum sínum og þetta eru 

skráning á tímabili sem þú munt gleyma“. Hún ræddi um að það væri hægt að rifja upp 

leikskólaárin... „þegar ég var í leikskóla þá var þetta svona og svona, lífsins bók í 

leikskólalífinu“.  

Góð tengsl við foreldra fannst þeim skipta máli og jafnframt nefndu þær mikilvægi 

skráninga þegar var verið að ræða atferli barna þeirra. Þátttakendur rannsóknarinnar 

voru á sama máli að þær voru betur undirbúnar fyrir foreldraviðtölin, þegar þær voru 

búnar að nota skráningarnar til ígrundunar, bæði skriflegar og myndbandsupptökur á 

deildarfundum með samstarfsfólki sínu.  

Viktoría: Oft til dæmis þegar við erum að ræða um eitthvað barn, sem er 

eitthvað mál, við skoðum myndband á deildarfundi og ef ég er búin að sjá 

eitthvað og hinir ekki, þá er bent á þetta alveg rétt við verðum að fylgjast 

með.  

4.1.3 Byrja á skráningum 

Þar sem Sjónarhóll starfar í anda hugmyndafræði Reggio Emilia á að skrá niður hugmyndir 

og nám barna, þá eru ekki allir skólar að nýta skráningar í leikskólum. Það má heyra aðrar 

raddir á Sjónarhól, þar sem allir viðmælendur eru frekar jákvæðir með notkun skráninga 

þar sem þeim finnst það skemmtilegra og gefur starfinu svo miklu meira gildi. Þegar var 

spurt hvort þær hefðu einhverjar tillögur til þeirra sem væru að byrja að skrá lá ekki á 

svörum hjá þeim.  

Áslaug: Mér fannst þetta ekki auðvelt fyrst, ég vissi ekkert hvernig þetta átti 

að líta út, hvað var smekklegt, hvað var of mikið, átti ég að bæta inn 

einhverjum fígúrum, ef það er afmæli á ég þá að setja inn einhverjar blöðrur 

mér fannst þetta ekki auðvelt. Ég er búin að vera hér í nokkur ár ég er búin 

að vera vinna, ég er búin að vera mest í sérkennslu, en er búin að vera inn á 

deildunum, ég er búin að sjá hvernig þau gera þetta. Og búin að fara á 

fyrirlestrana bara gera þetta, enginn á eftir að blöskra, ég hef alveg gert 

skráningar sem ég alveg ohh, þetta lítur ekki vel út, en með tíð og tíma finnur 

maður bara sinn takt. Og einmitt út á hvað gengur þetta eins og ég segi Katrín 
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(leikskólastjóri) er dugleg að halda fyrirlestra og uppfræða fólkið sitt og 

deildarstjórarnir líka. 

 

Anna: Byrja að gera eina og eina skráningu, svo er þetta ekkert mál. Ég er við 

matarborðið og er að tala við þau. Þá getur maður gert skráningu. Þetta er 

ekki eins tímafrekt. Maður þarf að muna eftir að taka myndirnar til þess að 

hafa documentið til að hafa með í skráningunum. 

 

Viktoría: Já, ég er alltaf opin að hjálpa, og var í gær að hjálpa stelpu, þú getur 

notað rammann okkar og skipta myndir inn. Við erum búin að kenna öllum 

varðandi I movie,(sem er myndband í snjallsíma) og vikupóstinn. Þetta finnst 

mér mjög skemmtilegt, ef þú átt áhuga þá er þetta ekkert vandamál. 

 

Hrafnhildur: Þetta gefur lífinu eða starfinu svo mikið gildi og gerir það svo 

miklu miklu meira sýnilegra. Þetta er bara ekki spurning sko. Þó ég myndi ekki 

vera að vinna á Reggio leikskóli þá finnst mér samt þetta skipta svo miklu 

máli, mér finnst skráningar skipta rosalega miklu máli í sambandi við allt 

samstarf og allt sem við erum að sýna og gera. Ég bara vona að við verðum 

áfram duglegar að skrá og bætum bara í frekar en ekki og sérstaklega í 

sambandi við námið hjá þeim.  

 

María: Mér finnst ekkert erfitt við það þetta, ég þarf bara aðeins að yfirstíga 

sko að ég sé að flokka þetta rétt, og setja það á réttum stað í möppur og 

svoleiðis það veldur mér mestum kvíða. 

Eins og heyra má eru allar sammála um að það sé ekkert óyfirstíganlegt að byrja, en 

kannski hjá þeim sem hafa minni þekkingu á tölvum finnst þeim þetta flókið en ekki beint 

erfitt við að byrja að skrá. Eins og Viktoría ræddi um ef áhuginn er fyrir hendi þá er ekkert 

vandamál við að byrja á skráningum í leikskólastarfinu. En það sem viðmælendur einnig 

nefndu að það væri kannski meira verið að meta starfið heldur en beint þroskaferli hjá 

hverju og einu barni, nema kannski á eldri deildum en á yngri deildum þyrftu þær að taka 

sig á. Hrafnhildur sagði: “já, við höfum verið svolítið verið að tala um taka okkur svolítið 

á með yngstu krakkana, þroskaferlið að við þyrftum að skrásetja þroskaferlið meira“. 
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4.2 Viðhorf starfsfólks til skráninga  

Þekking og ígrundun á skráningum er í formi deildarfunda, fyrirlestra, óformlegra 

samræðna á milli starfsfólks og þar sem samstarfsfólk kemur saman og skoðar og ræðir 

um form skráninga. Það kom fram hjá einum viðmælanda að áhugi og jákvætt hugarfar 

skiptir miklu máli til þess að hægt sé að skrá og nýta sér skráningar til þess að nálgast 

áhuga og nám barnanna.  

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvort þær teldu skráningar vera mikilvægar eða 

gagnlegar í starfi var jákvætt svar hjá þeim öllum. Hrafnhildur sem hefur lengri starfsaldur 

í leikskólanum er mjög jákvæð gagnvart skráningum....” já mér finnst þær mjög 

mikilvægar og gagnlegar bæði eins til þess að tala við þau (börnin) og sýna foreldrunum 

og tala okkar á milli hvað við erum að gera“.   

Það má heyra frá viðmælendum að þeim er mikið í mun hvernig foreldrar líta á starf 

leikskólans að það sé faglegt og það sé borin virðing fyrir því eins og Anna sagði:  

”Já, þær eru líka mjög mikilvægar fyrir foreldrana að vita það að þetta sé ekki bara 

geymsla að við erum á fullu allan daginn séum að gera hluti, gera eitthvað. Að við séum 

ekki þjónustustofnun“.  

Samskipti eiga sér stað allan daginn, við samstarfsfólk, börn, foreldra og aðra sem og 

utanaðkomandi aðila, þannig að það skiptir mjög miklu máli að hafa starfið áhugavert og 

hvetjandi og það er gert á Sjónarhól, þar sem fólk fer á fyrirlestra um uppeldisfræðilegar 

skráningar og öðlast þekkingu til þess að taka með sér inn í leikskólann. Með 

skráningunum skapast góð tengsl á milli kennara og foreldra og eins og Áslaug ræddi 

um... „þannig að mér finnst að virðingarstuðulinn hafa hækkað eftir að við höfum verið 

virkilega virkari í þessum skráningum“.  

4.2.1 Hlustun og samskipti 

Viðmælendur voru spurðir hvort að þær teldu skráningar hefðu áhrif á þær aðferðir sem 

þær notuðu gagnvart börnunum m.a. hlusta betur, sýnin á börnin, samskipti og áhuga og 

áhrif á eigin fagmennsku var svörin hjá þeim á jákvæðum nótum.  

Hrafnhildur: Þetta fær mann til að hugsa og ígrunda og skoða hvað er hægt 

að gera hvernig við erum í rauninni að vinna, þetta er miklu skýrara fyrir öllum 

ef þetta er á blaði en þegar við erum að segja fólki. Við hvetjum nýtt starfsfólk 

að skoða ferilmöppurnar, til að aðeins sjá hvað er í gangi, hvað við erum að 

gera hérna, þannig að mér finnst það. 
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Það má með sanni segja að allir viðmælendur leitast við að vera í gefandi samskiptum 

við börn og láta þau sig miklu varða, að á þau séu hlustað og þau hafi rödd. Viðmælendur 

eru að vinna í anda aðalnámskrár og Reggio Emilia að helga sér að nota virka hlustun þar 

sem talið er að það sé mikilvægt að nota mismunandi leiðir hlustunar út frá ólíkum 

sjónarmiðum. Viðmælendur leggja sig fram að nota skráningar til að hlusta á viðhorf 

barnanna og það sem þau hafa fram að færa. Anna nefnir að að skráningar hafa verið 

notaðar í tilfellum sem barn er illa félagslega statt. 

Anna: Sko ef við höfum verið með barn sem er illa félagslega statt þá höfum 

við getað nýtt okkur skráningar og notið svolítið vídeó skráningar upp á að 

sýna foreldrum hvað það sé sem við höfum áhyggjur af, hvort að barnið hagi 

sér svona heima. Í svoleiðis atvikum hefur það nýst okkur. 

 

Viðmælendur leitast einnig við að vera í góðum tengslum við foreldra og eru umhugað 

um velferð barnanna á meðan þau dvelja í leikskólanum og vera góðar fyrirmyndir. Þegar 

foreldrar hafa áhyggjur af einhverju sem varðar barn þeirra er leitað leiða til þess að nota 

skráningar og hlusta á raddir þeirra og eiga í góðum samskiptum við þá.  

Anna: Við höfum verið með barn sem var með málþroskaröskun þar notuðum 

við myndabækur, foreldrar tóku myndir heima í einhverjum aðstæðum og 

settu í bókina og við settum myndir í bókina í aðstæðum hér í leikskólanum. 

Hvernig einstaklingur er hverju sinni. Ef við höfum verið með börn með 

einhverskonar málþroskaröskun þá höfum við verið að nota þetta þá hafa 

foreldrar verið mjög ánægðir. 

Það sem Anna vildi leggja áherslu á, það var ekki verið að gagnrýna barnið með 

skráningunum heldur var verið að leitast við að barnið fengi þá aðstoð sem það þarf á að 

halda. Skráningarnar hvort sem það eru skriflegar eða myndbandsupptökur finnst henni 

góð leið til þess að nota í samskiptum við foreldra sem sterkt vopn til að sýna þær 

áhyggjur sem starfsfólk hefur.  

Samskipti á milli kennara og barna eru mikilvæg að mati allra viðmælanda. Þegar þær 

eru að taka myndband af Leikur að læra þá er einn kennari alltaf með börnunum og annar 

er með tækið að taka upp. Það má segja í Leikur að læra þá er verið að efla tjáningu 

barnanna og læsi þeirra. Þannig getur kennarinn verið vakandi yfir leiknum hjá 

börnunum. Hrafnhildur segir að hennar reynsla af skráningum sé „alveg frábært tæki til 
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að sýna starfið, og líka bara rifja upp með börnunum, og þau hafa svo gaman að þessu 

að flétta möppunum sínum og minnir þau á eins og myndaalbúm“.  

 

4.2.2 Nálgast áhuga og hugmyndir barna 

Í leikskólanum Sjónarhól er lagt mikið upp úr kennsluaðferðinni Leikur að læra, þar sem 

kennarar leggja fram leikinn sem kennslustund. Þar sem er kennt eru t.d. tölustafir, 

talning, bókstafir, hugtök fyrir andstæður fyrir framan, fyrir aftan o.fl. Áslaug sagði: „við 

leggjum áherslu á leik, og sem er dásamleg kennsluaðferð, sem bara barn fær einu sinni 

á ævinni, svo er það bara búið við erum ofboðslega stolt“. Einn viðmælandi nefndi dæmi 

þegar spurt var, finnst þér skráningar geta nýst til þess að nálgast áhuga barnanna, þá 

svarar Anna þannig: „Þau stundum spyrja, Anna viltu gera skráningu. Í einingakubbunum, 

þá koma þau og biðja mig um að gera skráningu“.  

Þau fá að taka þátt í skráningunum og börnin eru áhugasöm um skráningarnar og það 

er hlustað á ef þau biðja að gerð sé skráning á því sem þau eru að fást við. Skráningar eru 

ekki aðeins fyrir fullorðna fólkið til þess að skoða og ígrunda, flestir viðmælendur fannst 

mikilvægt að skráningar séu í hæð barnanna til þess að þau fái einnig að njóta þeirra. 

Þegar rannsakandi spurði á hvern hátt telur þú skráningar geti nýst í mati á áhuga og 

hugmyndum barnanna voru svörin á mismunandi hátt.  

Áslaug: Við höfum nýtt skráningar í hæð barnanna til þess að lesa í hvað 

börnin hafa áhuga á t.d. tölustafi, bókstafi, upplýsingar um ýmislegt sem við 

höfum verið að fræðast um í hópastarfi eins og húsdýr og hljóðfæri. Við 

höfum einnig útbúið skráningar af börnunum í öllu faglegu starfi sem við 

hengjum upp í fataherbergið. Þar geta börnin sagt foreldrum sínum frá því 

sem þau voru að gera um daginn eða í vikunni. 

 

Anna: Mér finnst mikilvægt líka að skráningarnar séu í barnahæð og þau geta 

náð sér í og skoðað, ég fór í leikskólann þar sem möppurnar eru hátt uppi. 

Við fórum á Arnarhól (nafni breytt) og það voru allar svo hátt uppi að þau 

gátu ekki náð í þær. Mér finnst mikilvægt að þau geta náð í möppurnar, 

skoðað saman. 

Önnu fannst ekki beint vera að meta börnin, en meira starfið að hennar mati. 

Anna: Við notum skráningar til að meta starfið í leikskólanum , en við höfum 

ekki verið að nota skráningar á mati á hverju einstaki barni þannig séð, nema 
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kannski teikningarnar, að maður sjái einhvern þroska þar. Við höfum verið að 

nota deildarskráningar sem skráningar á mati á starfi.  

 

Viktoría og Hrafnhildur voru á sama máli og voru á því að það væri meira að meta 

starfið heldur en beint þroska hvers barns.  

Viktoría: Við notum þetta mjög mikið í deildarstarfi, og já en þetta er ótrúlegt 

stundum er einhver búin að sjá sem hinir eru ekki búnir að sjá.  

 

Hrafnhildur var á sama máli: Já við getum nýtt það á deildarfundum og 

deildarstjórafundum, og í foreldraviðtöl. En við höfum kannski ekki verið að 

nýta það eins mikið og við ættum að vera gera í því að fara yfir börnin. 

Allir viðmælendur eru sammála um að skráningar séu mikilvægar og hægt að nota 

skráningar á ýmsan hátt. Það má nálgast áhugasvið barnanna með virkri hlustun og eins 

og Áslaug sagði nýta það starfsfólk sem hún hefur þó að það sé ekki faglært, þá á að virkja 

það í skráningum þegar börn eru í samskiptum eða í leik. Áslaug ræddi um dæmi um 

áhugasvið barnanna sem kom upp þegar leiðbeinandi var að ræða við börnin um 

ávaxtasafa og hvaðan hann kæmi og hún hvatti hana í að fara lengra með áhugann sem 

kviknaði hjá börnunum.  

Áslaug: Ég er með ofboðslega virkt og flott starfsfólk og þessi 

safapressuhugmynd, spratt upp frá því að einhver var að pæla í hvaðan 

ávaxtasafinn kæmi og hvernig er hægt að búa hann til og þá átti hún 

safapressu svo var allt í einu kominn safapressudagur. Þau öll að læra hann 

fer þarna ofan í og kemur safinn hérna. Mér finnst þetta mjög mikilvægt að 

skrá og fyrir nýtt starfsfólk að koma inn og kveikja svolítið í þeim. Þú mátt 

þetta þú mátt koma með safapressuna og gera þetta, það er ekki bara ég sem 

má koma með hugmynd. 

Viðmælendur sem eru allar konur eru ánægðar í starfi og hafa gaman að vinna með 

börnum og sjá þau þroskast segja að skráningarnar gefa starfinu meiri virðingu og gildi. 

Það er einmitt þessi umbun fyrir vel unnið verk sem skiptir svo miklu máli fyrir starfsfólk 

að það finni fyrir einhverju þakklæti og fái hrós fyrir vel unnið starf, til þess að það finni 

fyrir þessari innri starfshvatningu. Það má greinilega heyra af viðmælendum í 
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rannsókninni að þetta sé leiðarljósi í leikskólanum til þess að notkun skráninga fá 

viðurkenningu frá starfsfólki, börnum, foreldrum og samfélaginu.  

4.2.3 Viðhorf til náms ungra barna 

 Á öllum deildum er verið að vinna með Leikur að læra kennsluaðferðina og taka það upp 

á myndband. Viktoría ræddi um að það væri hægt að sjá svo mikið í leikur að læra og hún 

væri með ákveðið markmið, framkvæmd og hvað kemur út úr þessum tíma með 

börnunum. Viktoría telur að það sé  hagur í því að nota myndbandsskráningar í leikur og 

læra og ígrunda með samstarfsfólki, .... „leikur og læra tíminn, við sjáum svo mikið 

fínhreyfingar og grófhreyfingar, ok já kann hún þetta ég vissi ekki“ einnig ræddi um að 

þau fá endurgjöf frá foreldrum, ... „vá hvað er verið að gera mikið“. En einnig taldi hún  

að það væri hægt að sjá á myndböndunum neikvæða hegðun að einhver er að meiða eða 

gera eitthvað þá væri hægt að vinna með það saman á deildinni.  

Ígrundun á námi og vellíðan barna fara fram á deildarfundum og þá eru skráningarnar 

skoðaðar meðal starfsfólks og skapast umræður þeirra á milli. Þátttakendum í 

rannsókninni telja að með því að nota skráningar í starfi sínu hafa þeir öðlast mun meiri 

skilning á námi barna í leik og fá betri innsýn inn í þeirra hugarheim. Viktoría taldi að með 

því að skoða saman á deildarfundum myndbönd af Leikur að læra hópastarfi væru 

kennarar jafnvel að sjá styrkleika barnanna sem þeir voru ekki meðvitaðir um.  

En með því að rýna í skráningarnar saman, myndbönd eða skriflegar skráningar voru 

viðmælendur meðvitaðri um styrkleika og veikleika barnanna. Þegar barn hefur lélega 

félagslega færni eða sýnir erfiða hegðun eru skriflegar skráningar notaðar í 

samskiptabókum sem fara á milli kennara og foreldra. Hrafnhildur svarar spurningu 

rannsakanda hvort hægt sé að nýta skráningarnar einnig í foreldraviðtölum. 

Hrafnhildur: Já, hundrað prósent, enn þá líka þarf að vera með meira um nám 

barnanna, betri skráningar sem lýsa því betur um leið og maður getur talað 

út frá þeim, því þær skráningar sem við erum mest með núna eru foreldrarnir 

búnir að sjá jafnt og þétt yfir og maður er ekki að taka inn í foreldraviðtöl.  
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4.3 Notkun skráninga 

Allir viðmælendur nýta skráningar til að gera nám barna sýnilegt foreldrum þeirra og nær 

samfélagi jafnframt því að nýta skráningar sem ígrundun og umræða með samstarfsfólki 

á deildarfundum. Fram kom að allar nýta sér spjaldtölvu (e.i-pad) eða í sumum tilfellum 

myndavélar, þegar þær eru í hópastarfi með börnunum. Þá er samstarfsmaður með að 

taka upp Leikur að læra á meðan annar kennari stýrir leik og hreyfingu með börnunum. 

Að lokum er upptakan skoðuð sameiginlega með það að markmiði að skoða hvort 

eitthvað mætti gera betur hjá starfsfólki, ásamt því að skoða þroska, hegðun og nám allra 

barnanna. Þessar upptökur eru jafnframt sýndar foreldrum sem sameiginleg skráning 

fyrir hópinn á skjá í fataklefa. Í einstaka tilfellum er tekin myndbrot á síma svokallað I-

movie og það eitt sér sent til foreldri þess barns sem myndbrotið er af.  

Aðrar skráningar eins og skriflegar skráningar, sögur barnanna, teikningar, gullkorn 

frá barni, afmælisskráning eða barn vikunnar skráning eru settar í ferilmöppu fyrir hvert 

og eitt barn leikskólans. Þegar viðmælendur voru spurðir um hvað þeim fyndist um 

notkun skráninga í leikskólanum, voru þær með jákvæð svör. Anna ræddi um að starfsfólk 

væri búið að leggja mikla vinnu í skráningar, og lögð væri áhersla á skráningar í starfi 

leikskólans. Síðan árið 2012 væri búið að auka við þær skráningar sem var lagt upp með 

í upphafi sem voru afmælisskráning fyrir hvert barn og barn vikunnar skráning.  

Tímaskortur var ekki vandamál hjá kennurunum, þar sem þær voru búnar að undirbúa 

skjöl fyrir afmælis-og barn vikunnar skráningar sem auðveldar þeim vinnuna og annað 

starfsfólk getur tekið þátt í skráningunum með þeim. Viktoría sagði að skráningar væru 

mjög mikilvægar í þeim tilgangi að geta fylgst með börnunum, þroska og hegðun þeirra, 

deildarstarfinu, hvað má skoða betur og hvernig staða hvers barns sé í hópnum. Einnig 

fannst henni mikilvægar skráningar í foreldrasamstarfinu, að foreldrar fái vitneskju um 

það mikilvæga starf sem er unnið og gert í leikskólanum og gott væri að fá endurgjöf frá 

foreldrum sem er oftast jákvæð, þar sem þeir sjá þá mikilvægu kennslu sem fram í 

leikskólastarfinu.  

Allar nefndu ferilmöppurnar hvað þær gæfu börnum mikla gleði að skoða möppurnar 

sínar aftur og aftur með öðrum börnum, starfsfólki eða foreldrum og skyldmennum. 

Hrafnhildur nefndi að skráningar væru svo frábært tæki til þess að rifja upp með 

börnunum atburði sem væru á myndum og teikningum í möppu barnsins. Það sem 

Hrafnhildur nefndi ásamt fleirum hvað ferilmöppurnar væru aðgengilegar börnunum og 

mikil áhersla væri lögð á það í leikskólanum, eins og hún sagði:  



 

61 

“Já, þau ná bara í sýna möppu sjálf og þær eru allstaðar í þeirra hæð alveg 

sama hvaða deild það er, það er í þeirra hæð“.  

Þær voru allar sammála um mikilvægi skráninga í námi fyrir börnin, aukin samskipti á 

milli barna, upprifjun og þau eru að hlusta á hvert annað þegar þau eru að skoða 

möppurnar saman. Áslaug nefndi dæmi þegar börn voru að skoða skráningu frá 

öskudeginum, hvað mikill lærdómur hafi átt sér stað: 

Áslaug: Bara sem dæmi um hvað getur gagnast þeim, og svo líka 

öskudagsskráningin, sem við gerðum, þau eru alltaf að kíkja ég var Elsa í 

Frozen, og hérna var vinkona mín þessi, þau eru að samsama sig öðrum 

börnum, og hún var þetta, og mér fannst þetta flott. 

Þó að María hafi einna lengstan starfsaldur, hefur hún litla þekkingu af þeim 

skráningum sem eru í leikskólanum þar sem hún starfaði áður voru litlar sem engar 

skráningar notaðar. En henni finnst þær mjög mikilvægar og hún notar myndaskráningar 

til hliðsjónar og fær aðstoð frá samstarfsfólki við að gera skráningarnar í tölvu á meðan 

hún er að læra markvisst á skráningarnar. Það er mikil samvinna og samstarf á milli 

starfsfólks og allir viljugir til þess að aðstoða þá sem eru að feta sín fyrstu skref í 

skráningum. Anna hefur lengri reynslu af skráningum og er dugleg að ýta sínu starfsfólki 

áfram í skráningum og aðstoðar það að gera skráningar. Önnu finnst skráningarnar 

mikilvægar börnunum eins og hún sagði:  

Anna: Ég er farin að ýta á þau (starfsfólkið) að setja inn myndir til að sjá þróun 

á teikningunum þeirra. Börnin njóta þess þvílíkt að fá bækurnar sínar fram og 

sitja og skoða þær, sem eru alltaf aðgengilegar fyrir þau og þegar mamma og 

pabbi koma í heimsókn eða eitthvað eru möppurnar alveg grandskoðaðar. 

Á öllum deildum eru settar fram sér möppur sem eru deildarskráningar til dæmis 

vettvangsferðir, brúðubíllinn, heimsókn í grunnskólann í nágrenninu á elstu deildinni. 

Síðan eru ferilmöppurnar fyrir hvert og eitt barn. Einnig eru skjár á öllum deildum þar 

sem rúlla myndir sem tilheyra hverri deild fyrir sig. Anna nefnir þær skráningar sem hún 

hefur: 

Anna: Ég er með skráningar fyrir bækurnar og skráningar fyrir deildina sem 

ég er alltaf með í fataherbergi sem eru settar í bók. Ég er með tvennskonar 

skráningar, annars konar börnin eiga sína eigin og deildin eina sem fer í bók. 

Ég er ekki að prenta út í 30 eintökum allar ferðir sem við förum, það er ekki í 



62 

boði, það er ekki það ódýrasta. Myndir, orð sem þau segja, allskonar það er 

ekkert heilagt.  

Allar þóttu skráningar mikilvægt tæki fyrir leikskólastarfið, en það væri gott að hafa 

góðar myndavélar á hverri deild. Einnig eru spjaldtölvur á öllum deildum leikskólans sem 

var aðgengileg fyrir starfsfólkið til þess að auðvelda skráningarnar. Anna og Viktoría nota 

stundum snjallsímann til þess að gera stutta myndaskráningu sem þær kalla I-Movie, sem 

er stutt myndband með tónlist en það hafa ekki allir þekkingu á því. Þær hafa verið 

duglegar að nýta sér nýjustu tækni í skráningum til þess að auðvelda úrvinnslu gagna til 

þess að það tæki minni tíma. Greina mátti hjá sumum að þeim fannst úrvinnsla tæki meiri 

partinn af undirbúningstíma sínum. Viktoría og Anna eru mjög tæknivæddar og færar í 

úrvinnslu en heyra mátti að Áslaug, María og Hrafnhildur fá stundum aðstoð frá þeim 

sem hafa meiri reynslu og þekkingu við úrvinnslu gagna. Leiðbeinendur eru einnig virktir 

í því að skrá og þær nefndu að yngra starfsfólkið hefði oft meiri tæknikunnáttu heldur en 

þeir sem eldri væru. Þeir starfsmenn sem hafa áhuga á að skrá fá að taka fullan þátt í 

skráningum og starfsfólk er hvatt áfram að byrja hægt jafnvel fyrst á afmælis- og barn 

vikunnar skráningum, síðan á öðrum skráningum eins og í hópastarfi Leikur að læra þar 

sem er verið að nota myndbandsupptökur. Hér fær starfsfólk gott tækifæri að vinna úr 

skráningum með sameiginlegri ígrundun og umræðu um nám barna og dýpka þar með 

skilning sinn. Þær upptökur eru notaðar á deildarfundum til ígrundunar eins og Viktoría 

sagði: “Við notum þetta mjög mikið í deildarstarfi, og já en þetta er ótrúlegt stundum er 

einhver búin að sjá sem hinir eru ekki búnir að sjá“. 

4.4 Nám barna gert sýnilegt 

Allir leikskólakennararnir voru sammála um að skráningar sé góð leið til þess að afla 

gagna um það sem gerist í leikskólanum. Þeir voru sammála um að skráningar sé góð 

aðferð til þess að þróa, efla og gera leikskólastarfið sýnilegra foreldrum og gefa foreldrum 

tækifæri á að fá betri innsýn inn í heim barna á leikskólanum. Flestir leikskólakennararnir 

telja að skráningar gefa starfinu meira gildi og það efli starfsgleði þeirra. Skráningar í 

leikskólastarfi eru aðferð til að afla gagna um það sem gerist í lífi ungra barna innan 

leikskólans. Áslaug ræddi um að sem foreldri þætti henni skráningar skemmtilegar og 

hún hafi meiri vitneskju, virðingu og starfið væri sýnilegra. Áslaug sagði: “Þetta gefur 

lífinu eða starfinu svo mikið gildi og gerir það svo miklu miklu meira sýnilegra“. Það má 

greinilega heyra á Áslaugu að henni finnast gildi skráninga mikilvægar og sýni það ferli 

sem kennari og barn fara í gegnum, og skapi virðingu og sýnileika.  



 

63 

Nám barna er gert sýnilegt í nær samfélaginu þar sem opið hús er einu sinni á ári þar 

sem allir í hverfinu eru boðnir velkomnir og sérstaklega grunnskólinn, þar sem skráningar 

og listaverk barnanna er gert hátt undir höfði. Flestir leikskólakennararnir voru sammála 

um að með skráningunum er verið að sýna að þetta er ekki þjónustustofnun eða gæsla 

heldur að þetta er skóli og vildu sýna að þetta sé leikskóli. Hrafnhildur ræddi um þegar 

afar og ömmur koma og skoðun þeirra á skráningunum væri sú að:„....þeim finnst þetta 

mjög flott og það er litið meira á þetta sem skóla en geymslustað“. Það mátti heyra að 

þeim þótti mjög mikilvægt að viðhorf til leikskóla væri að þetta væri ekki geymslustaður 

heldur að þetta væri skóli sem nám og leikur færi fram í. Eins og áður hefur komið fram 

þá geta skráningar skipt veigamiklu atriði í að styrkja samvinnu á milli heimilis og leikskóla 

og viðhorf til leikskólans.  

4.4.1 Áhrif skráninga á foreldrasamstarf 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í tengsl leikskóla og foreldra, hvort að þeir töldu að 

skráningar gætu styrkt foreldrasamstarf voru þær allar sammála um að það gæfi 

foreldrum meiri innsýn inn í leikskólastarfið og þetta væri skóli þar sem nám og vellíðan 

barnanna væri í fyrsta sæti. 

Áslaug: Mér finnst bara þetta sýna fyrst og fremst foreldrum, að hér er miklu 

meira í gangi en þeim bara geta órað fyrir, langflestir foreldrar hafa ekki unnið 

í leikskóla, vita ekki nákvæmlega út á hvað þetta gengur og vita bara að barnið 

þeirra valhoppar og er ánægt þegar það kemur og þegar það kemur heim. 

Einnig ræddi Áslaug um hvað það væri mun skemmtilegra að hafa skráningar 

í starfi sem foreldri þar sem hún hefur reynslu af því að vera einnig með barn 

í leikskóla þar sem skráningar voru ekki notaðar. 

Það má heyra frá Áslaugu að sem foreldri skiptir hana einnig máli að hafa skráningar 

í leikskólanum. 

Áslaug: Sem foreldri af því ég hef verið foreldri þá finnst mér þetta æðislegt, 

þetta er frábær upplýsingagjöf og þetta fyllir mann öryggi og ég ber einhvern 

veginn miklu meiri virðingu fyrir því starfi sem er verið að gera.  

Það var greinilega samhljómur allra viðmælanda um mikilvægi þess að gera starf 

leikskólans og það nám sem þar fram sýnilegra. Einnig að það væri mikilvægt að það sem 

börnin gera í leikskólanum væri sýnilegra foreldrum og samfélaginu, til þess að breyta 

viðhorfum til leikskólastarfsins. Það er mikilvægt fyrir leikskólakennara þegar þeir eru að 
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skrá niður áhugasvið, hugmyndir og nám barna í leik að temja sér að hlusta og hafa 

vakandi auga á því sem þau eru að gera.  

Þá var jafnframt rætt um áhrif skráninga varðandi fagmennsku og ýtti undir að gera 

starfið faglegra. Með notkun skráninga í starfi með börnum sagði ein að skráningar í 

leikskólanum væru komnar langt.  

 Viktoría: eins og ég var mjög örugg í foreldraviðtali, við erum búin að taka 

þessi myndband Leikur og læra inni og úti og ég er strax komin með punkta 

fyrir foreldraviðtal, samskipti, eins og sum börn eru mjög erfið í 

samverustund og svo er allt annað í Leikur og læra tíminn, það er gaman að 

sjá og þetta er sem video segir, við erum komin mjög langt í skráningum. 

 

Hérna er Áslaug að vísa í kennsluaðferðina Leikur að læra, þar sem markmiðið er að 

finna faglegar og einfaldar leiðir fyrir kennara í leikskólum til að gefa nemendum tækifæri 

til að læra í gegnum leik, nám og hreyfingu. Það kom fram að allir reyna sitt besta að 

vinna að skráningum til þess að skapa meiri virðingu hjá foreldrum.  

Áslaug: Mér finnst við fá miklu meiri virðingu frá foreldrum þegar sérstaklega 

við erum komin með skjá, þannig að við erum að rúlla bara hvað erum við að 

gera í útiveru, við kveikjum á krana, við tölum um vatn, við gerum tilraunir, 

við búum til bílabraut í sandkassanum og við búum til holur og göng, og þá 

sjá þau einhvern veginn að þetta er staður þar sem verið að kenna barninu 

þínu og það er verið að hugsa um það. 

4.4.2 Viðhorf til leikskólastarfsins  

Með þátttöku foreldra í samstarfi með leikskólanum er verið að hjálpa barninu til þroska 

og og að verða sjálfstæður einstaklingur. Viðhorf foreldra og samfélagsins skiptir 

leikskólann miklu máli hvernig er litið á starfið og starfsfólk. Viðmælendur voru sammála 

um að skráningar geti breytt viðhorfi til hins betra fyrir leikskólastarfið með 

skráningunum. Hrafnhildur ræddi það að leikskólinn tók þátt í sýningum í Ráðhúsinu 

fjögur síðustu árin og þá var leikskólinn með ferilmöppurnar til sýnis og fólk var mjög 

hissa hvað var verið að vinna mikið með börnunum. Þegar spurt var um áhrif skráninga á 

leikskólastarfið svarið Anna á þennan veg: 

Anna: Klárlega við foreldra, upp á það að foreldrar geti séð hvað við erum að 

gera. Og alveg eins og við vorum að tala um ég er að fara að skipta um deild, 
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að sá deildarstjóri sem tekur við af mér, nú er Viktoría tekur við af mér, að 

hún geti litið til baka tekið við að mér og séð hvað við erum búin að gera, það 

er líka fyrir þann sem tekur við þegar maður hættir að þurfa ekki alltaf að 

hringja í mig og hvernig gerðuð þið þetta og hvernig gerðuð þið hitt, 

skráningarnar geti líka verið aðstoð við það. Já, mat á leikskólastarfi klárlega.  

Hér má heyra viðhorf Önnu til skráninga hvað henni finnst þær mikilvægar einnig fyrir 

þann deildarstjóra sem tekur við af henni, að það sé ekki að byrja á öll upp á nýtt, það sé 

hægt að sjá hvað hefur verið að vinna að og nýta það. Viðhorf kennara til eigin 

menntunar, kennsluaðferða og ígrundunar á eigin starfi eru mikilvæg fyrir 

leikskólastarfið.  
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4.5 Samantekt 

Í rannsókn þessari hefur áður komið fram að það var leitað til eins leikskóla til að skoða 

þær aðferðir sem sem leikskólinn notar til þess skrá. Í samvinnu við börn og foreldra er 

möguleiki að nýta þessar upplýsingar til þróunar á námi og áhugasviði barna og gera þær 

sýnilegri í samfélaginu. Í niðurstöðum kom fram að viðmælendum fannst það mjög 

mikilvægt að gera starf leikskólans sýnilegt í þeim tilgangi að gefa starfinu meira gildi. 

Viðmælendur voru sammála um að virðingin og þakklætið fyrir vel unnin störf væri meiri 

með skráningum.  

Leikskólakennararnir voru sammála um að leikur væri aðalnámsleið barnanna, og í 

gegnum leikinn væru börnin að læra. Þær voru sammála um að faglegt starf væri meira 

fyrir hádegi, þar sem væri verið að vinna með hópastarf og kennsluaðferðin Leikur að 

læra væri notuð. Þar væri verið að markvisst verið að leggja inn kennslu tölustafi, 

bókstafi, andstæðuhugtök og fleira þar sem börnin væru að læra í gegnum leikinn og það 

var verið að taka upp á myndband.  

Það var samhljómur um að upptökurnar af hópastarfi gæfu þeim tækifæri á að 

ígrunda á deildarfundum eða óformlega með samskiptum á milli, hegðun og nám 

barnanna í leik. Leikskólakennararnir ræddu um góð samskipti og hlustun skipti miklu 

máli í vinnu með börnunum. Viðhorf í leikskólanum var almennt mjög jákvætt. Allir 

starfsmenn sem hafa áhuga og getu til þess að skrá eru hvattir til þess. Nýju starfsfólki er 

leiðbeint með þekkingu annarra sem eru lengra komnir í skráningum og Katrín 

leikskólastjóri hvetur alla áfram með því að senda starfsfólkið á fyrirlestra um skráningar.  

Fjölbreyttar aðferðir eru notaðar í leikskólanum til skráninga, eins og Áslaug ræddi 

um að sem foreldra og leikskólakennara fannst henni þetta gaman og skemmtilegt og 

gefur öðrum vissu um hvað er verið að gera í leikskólanum. Viktoría nefndi vikupóst sem 

er sendur til foreldra þar sem eru skráningar með og þeim gefið tækifæri á að fylgjast 

með starfi leikskólans. Anna nefndi það væri gott að sjá vikupóst frá öðrum og fá 

hugmyndir af verkefnum til þess að vinna að jafnvel á sinni deild. Viktoríu fannst gott að 

búa til fast form af skráningum til þess að auðvelda skráningarvinnunna og hjálpa öðrum 

við að skrá. Tæknin reynist þeim gagnleg, spjaldtölvur og snjallsímar til þess að taka upp 

myndband og I-movie myndband og tónlist til þess að nota við skráningar og senda 

foreldrum jöfnum höndum til skoðunar. 

Leikskólakennararnir lögðu áherslu að gera nám barna sýnilegt í barnanna hæð, þar 

sem ferilmöppur eru aðgengilegar og myndverk barna ásamt skráningum á veggjum allra 

deilda. Með sýnileika á námi barna veitir það börnum hvatningu á að ræða við kennara 

um að skrá athafnir sínar í leik og starfi, sem óumræðanlega skapar börnum og kennurum 
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vettvang til umræðna um nám þeirra. Í fataklefa rúllar myndbönd með ljósmyndum sem 

sýnir starfið í leikskólanum. Ferilmöppur, samskiptabækur og myndbönd eru ígrundaðar 

á deildarfundum og í foreldraviðtölum þegar það á við. Það sem þær voru sammála um 

að þetta gefur starfsfólki, börnum og foreldrum og jafnframt nær samfélagi að sjá hvað 

mikið starf fer fram í leikskólanum, að þetta er skóli en ekki gæsla, og að börnin læra í 

gegnum leik. 
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5.1 Umræða 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar settar í fræðilegt samhengi og 

skoðaðar í tiliti við fræðilegt svið rannsóknarinnar. Með það að markmiði að öðlast innsýn 

og skilning á skráningum í einum leikskóla sem starfar í anda Reggio Emilia og hefur góða 

þekkingu á skráningum.  

Þegar rannsóknin hófst var rannsakanda efst í huga eftirfarandi 

rannsóknarspurningar sem eru:  

1. Hvernig eru skráningar notaðar/nýttar í einum leikskóla? 

2. Hvernig eru skráningar notaðar til þess að nálgast áhuga og 

hugmyndir barnanna í leikskólanum? 

3. Hvernig nýtast skráningar til að gera nám barnanna sýnilegt? 

4. Hvernig er hægt að kveikja áhuga leikskólakennara á því að nota 

skráningar í þeim tilgangi að ígrunda nám barnanna með 

samstarfsfólki, foreldrum og börnunum í leikskólanum? 

 

Í þessari rannsókn var leitast eftir því að varpa ljósi hvort skráningar reyndust 

gagnlegar í einum leikskóla og hvernig þær nýtast í starfi leikskólans. Í þemunum fjórum 

hér á undan, sem voru mikilvægi skráninga, viðhorf starfsfólks til skráninga, notkun 

skráninga og nám barna gert sýnilegt, má draga saman og hægt er að sjá það í svörum 

viðmælanda að þeim þykja skráningar mjög gagnlegar til þess að gera nám barna í leik 

sýnilegra, skráningar eru skemmtilegar að þeirra sögn, gefa starfinu mun meira gildi og 

viðhorf starfsfólks til skráninga er mjög jákvætt. Eins og kom fram í fræðilega kaflanum 

fjallar Stacey (2009), um gildi skráninga í vinnu með ungum börnum. Hann leggur áherslu 

á gæði skráninga og að framkvæmd þeirra skapi samskipti milli kennara og barns á þann 

hátt að það sýnir það ferli sem kennari og barnið fari í gegnum. Það má greinilega heyra 

á Áslaugu að henni finnast gildi skráninga mikilvægar og sýni það ferli sem kennari og 

barn fara í gegnum, og skapi virðingu og sýnileika. Skráningar eru einnig góð leið til þess 

að meta þroska, nám og velferð barna (Dahlberg, Moss og Pence, 2007). 

Jafnframt kom fram að skráningar eru mikilvægt tæki til þess að ígrunda sína eigin 

starfshætti og þróa það enn frekar, með nýrri sýn á börn og nám þeirra. Samkvæmt 

Dewey telur hann að verklegir þættir kennslu séu mikilvægir og það eru umhverfið, 

tjáningin og einstaklingseðlið mikilvægir þættir í menntun og þroska einstaklingsins 

(Dewey, 2000). Rannsakanda finnst að það megi heyra í viðmælendum að þeim finnist 

starf þeirra vera faglegra með skráningum og nýtast þeim auðveldlega að gera nám barna 
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sýnilegra. Það má draga þá ályktun að með því að skrá þá skapast meiri fagmennska í 

starfi, eins og Hafdís Guðjónsdóttir (2004), telur að með fagmennskunni þróist starfið 

áfram af persónulegri reynslu kennara í starfi, með þeim væntingum sem þeir gera til 

starfsins og þess umhverfis sem kennarinn starfar í. Rannsakandi telur að með 

skráningum verði meiri starfsgleði þar sem starfsfólk vinnur sameiginlega að þeim 

markmiðum að efla þekkingu og færni barna með ígrundun og samræðum á því að skrá 

nám barna í leik og starfi í leikskólanum. Rannsakandi hefur trú á að starfið sé einnig 

sýnilegra foreldrum og samfélaginu þegar skráningar eru notaðar í leikskólum. 

Rannsakandi er á sömu skoðun og viðmælendur að skráningar séu ekki einungis sýnilegri 

heldur er breytt viðhorf foreldra og annarra til starfsins með því að fá tækifæri á því að 

skoða skráningar barnanna í ferilmöppum þeirra, á skjávarpa, teikningum barnanna eða 

með ljósmyndum. Rannsakandi er á þeirri skoðun að skráningar gefa leikskólakennurum, 

börnum og foreldrum tækifæri til þess að ígrunda sameiginlega skráningar og nota til 

þess að meta það starf sem fer fram í leikskólanum.  

Með mati á leikskólastarfi með skráningum telur rannsakandi að sé verið að leggja 

áherslu á samvinnu og þátttöku leikskólakennara, annars starfsfólks, barnanna og 

foreldra þeirra, þar sem sjónamið barna, foreldra og starfsfólks leikskólans er samofið í 

námsferli barna (Rinaldi, 2006). Rannsakandi telur það afar mikilvægt að gefa börnum 

tækifæri til að tjá sig á einhvern hátt hvort sem um er að ræða námssögur þar sem barnið 

er hvatt til frásagnar á eigin sögu og á þau sé hlustað með opnum huga. Að hlusta á ólíkan 

tjáningarmáta barnanna er það sem flestir nefndu sem skiptir máli til þess að skrá og taka 

eftir hvað barnið hefur að til málanna að leggja. Rannsakandi telur að kennarar gefa 

börnum tækifæri á að vera þátttakendur í félagslegu umhverfi sínu með því að hlusta á 

þeirra raddir, hugmyndir og áhugasvið. Einnig með því að hlusta á þeirra sjónarmið telur 

rannsakandi að kennarar myndi betri tengsl og börnin finna fyrir meira öryggi og þroskast 

sem einstaklingar og námsmenn í leikskólanum. 

Stacey (2009) telur að með notkun skráninga skapast samskipti milli kennara og barns 

á þann hátt að það sýnir það námsferli sem kennari og barnið fari í gegnum. Það má draga 

þá ályktun að kennarar séu að nýta skráningar í þeim tilgangi að hlusta betur á börnin, 

styðja við hugmyndir og nám þeirra í leik og efla þátttöku þeirra í félagslegu umhverfi við 

börn og fullorðna. Þar sem áhugi og virkni er bæði hjá kennaranum sem hlustanda og 

barninu sem sendir skilaboðin, þar sem bæði barn og kennari eru þátttakendur í 

samræðum og samskiptum. Að þeirra mati var mjög mikilvægt að börnin gætu sótt sínar 

ferilmöppur þegar þau höfðu löngun til og gætu rifjað upp með öðrum börnum eða 

fullorðnum það sem þau höfðu verið að gera í leikskólanum. Rannsakandi er á þeirri 
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skoðun að ferilmöppur sé góð aðferð við að rifja upp með börnunum daglegar athafnir 

þeirra í leikskólanum, með kennurum, jafningjum eða foreldrum þeirra.  

Að sögn eins viðmælanda taka börnin þátt í skráningunum og eru mjög áhugasöm um 

þær, þannig að það er mikilvægt að kennari hlusti þegar þau biðja um að skráning sé 

framkvæmd á því sem þau eru að fást við. Rannsakandi telur að börn og starfsfólk sé vel 

meðvitað um skráningar og þær eru notaðar við hvert tækifæri sem gefst og það má 

heyra á viðmælendum að með því að hlusta á raddir barnanna, ígrunda skráningar með 

þeim, eru kennarar að nýta sér skráningar til þess að skoða hvar börnin eru stödd í 

félagsfærni, hegðun og færni. Að sögn viðmælanda eru myndbandsupptökur í hópastarfi 

góð aðferð að skoða hegðun eða færni, eins og Viktoría nefndi að við ígrundum og í 

samræðu við starfsfólkið sjái það betur færni hvers og eins, eins og hún segir... kann hún 

þetta ég vissi ekki heyrist gjarnan á deildarfundum. Vygotsky talar um þroskasvæðið, og 

hlutverk kennara að hlusta á barnið til þess að komast að því hvar það sé statt á 

þroskasvæðinu, og styðja við það til þess að komast á næsta þroskasvæði. Það 

samræmist kenningum Dewey um að hlutverk kennara sé að safna upplýsingum um hvert 

barn, áhugasvið þess og hvetja það og styðja í þekkingarleit sinni og skapa því umhverfi 

sem fær barnið til þess að öðlast reynslu (Dewey, J., 2000, bls. 38). Stacey (2009) telur að 

notkun skráninga skapar samskipti milli kennara og barns á þann hátt að það sýnir það 

námsferli sem kennari og barnið fari í gegnum. 

Með ígrundun eru kennarar að skoða hvar barnið er statt og hvernig það getur þróað 

nám og þroska barnsins áfram á næsta þroskasvæði. Viðmælendur í þessari rannsókn 

telja að með því að skrá nýtist þeim auðveldlega að nálgast hugmyndir og áhugasvið 

barna með skráningar að leiðarljósi, sem er í samræmi við aðrar íslenskar rannsóknir 

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

Hreinsdóttir, 2012). Rannsakandi telur að gildi skráninga er mikilvægt fyrir leikskólastarf, 

þar sem foreldrar fá betri innsýn inn í hvað barnið er að gera þann tíma sem það dvelur 

á leikskólanum. Í grein Önnu M. Hreinsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2011, bls. 33), 

telja þær að gott foreldrasamstarf er lykilatriði fyrir góðu starfi, þar sem framlag foreldra 

til starfsins er álitið góð aðferð til að styrkja samstarf þeirra við að þróa nám barna sinna 

og huga að velferð þeirra gegnir mikilvægu hlutverki. Með athugunum á leik barna og 

iðju þeirra og skráningu öðlast kennarinn þekkingu á barninu (Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls.3). 

Samkvæmt Jóhönnu Einarsdóttir (2008), þá er öllum foreldrum umhugað um vellíðan 

barnanna og eflingu félagsfærni þeirra, það er það sem skiptir foreldrana miklu máli. Gott 

væri að nýta sér þá samskiptabækur sem skráningaraðferð til þess að vinna að því 
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markmiði að vellíðan barnsins og foreldrana sé einnig góð. Með því að nýta sér skráningar 

þá er hægt að skoða samskipti barna við önnur börn, þá er hægt að byggja ofan á frekari 

nám, þannig er hægt að styðja barnið við að efla sjálftraust, samskipti við aðra, nám og 

vellíðan þeirra (Kristín Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008, bls. 143; Kristín 

Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015). Það er mikilvægt fyrir foreldra að fá 

tækifæri til þess að fylgjast með og fá að skoða nám og vellíðan barna í leikskólanum. 

Þess vegna telur rannsakandi að skráningar geta verið góð aðferð til þess að styðja við 

nám og velferð ungra barna, ásamt því að vera góð aðferð til þess að mæta þeim kröfum 

sem Aðalnámskrá setur að hver leikskóli setur að hver leikskóli eigi að finna sína leið að 

gera nám barna sýnilegt (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Þátttakendur í rannsókninni sýna faglega þekkingu á skráningum og starfinu, það er 

það sem Stacey (2009) leggur til gæði skráninga í starfi. Með skráningum getur leikskólinn 

gefið foreldrum upplýsingar um hvað barnið er að takast á við í leik og starfi í 

leikskólanum. Foreldrum er umhugað um líðan barnsins síns í leikskólanum og með því 

að fá innsýn á leikskólastarfið með skráningum er vettvangur fyrir foreldra, börn og 

starfsfólk leikskóla til samræðna um nám og leik barnsins. Með skráningum fá foreldrar 

einnig tækifæri um þær upplýsingar sem varða viðburði innan leikskólans og möguleika 

á þátttöku með börnum sínum. Foreldrar eiga auðveldara með að sjá hvað barnið er að 

læra í leikskólanum, hvernig það upplifir lífið í leikskólanum, merkingu barnsins í hluti, og 

hvernig því líður og hugsar þegar skráningar eru sýnilegar fyrir þeim. Með því að auka 

upplýsingaflæði telur Whalley að það aukast líkur á virkni og áhuga á leikskólastarfinu og 

samstarfið verði á jafnréttisgrundvelli (Whalley, 2006). 

Í dag þegar tækninni fleytir fram eru enn fleiri tækifæri til þess að gefa foreldrum 

möguleika á að fylgjast með athöfnum barna sinna inn í leikskólanum. Það er hægt að 

senda ljósmyndir og myndbandsupptökur af barni í leik til foreldra á Fésbók eða á 

netfangi eða með skjá í fataklefa. Leikur er börnum eðlislægur, með skráningum getur 

barnið rifjað upp með sínum eigin orðum skoðanir sínar og hugmyndir,jafnframt þá 

reynslu og nám sem það upplifir í leikskólanum. Lillemyr (2009), leggur áherslu á 

mikilvægi leiksins hjá börnum og því ferli er barnið að rannsaka, prófa sig áfram, gera 

mistök og lærir af þeim, lærir einnig á sjálft sig og nær mhverfið, ásamt sínum eigin 

takmörkunum. Að mati Deweys leikur reynslan stórt hlutverk í námi og má læra af henni 

jafnt og kennurum og bókum (Dewey, 2000a).  

Samkvæmt Dalberg og fl., (2007, bls. 145-148), er markmið skráninga að 

leikskólakennarar skrái tilgátur og hugmyndir barna í þeim tilgangi að fylgjast með 

námsferli þeirra, gefa foreldrum tækifæri til þess að taka þátt í að skoða nám barna sinna. 
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Það má sjá það á niðurstöðum rannsóknarinnar að kennararnir sem tóku þátt í 

rannsókninni skrá, ljósmynda og taka upp tilgátur og hugmyndir barnanna. Ekki er hægt 

að alhæfa um aðstæður þessarar rannsóknar yfir á aðra leikskóla, en það má sannarlega 

draga þær ályktanir af reynslu og þekkingu viðmælenda að það gerir starfið faglegra, 

sýnilegra og hafi gefið þeim tækifæri á að ígrunda starfið á sameiginlegum fundum sem 

mat á starfi, vellíðan barna og að einhverju leyti á námi þeirra þó sé verið að vinna betur 

að því markmiði.  

Samkvæmt Sigrúnu Aðalbjarnardóttur, (2007), verða mikilvægar breytingar á 

menntunar- og uppeldisýn kennara þegar þeir eru tilbúnir til þess að ígrunda 

kennsluhætti sína. Gæði menntunar felist í menntun og áhuga þeirra er að kennslunni 

standa og getu þeirra til að stuðla að námi og aukinnar hæfni barna í hvetjandi 

námsumhverfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 7). Það bendir til að 

starfsfólk eigi auðvelt með að tileinka sér nýja starfshætti og tækni og það skapar þeim 

ánægju og gleði að vinna saman að því markmiði að skrá og kenna hvort öðru. Það má 

draga þær ályktanir að starfsfólk þróist áfram í skráningum og starfi af persónulegri 

reynslu, væntingum til starfsins og umhverfis sem þeir eru í og eru tilbúnir að 

endurmennta sig í skráningum og starfi.  

Niðurstöður benda til þess að hægt sé að meta starfið með skráningum og er það gert 

á deildarfunum og með foreldrum í einstaka tilfellum. Mat á námsferli hvers einasta 

barns er meira gert á eldri deildum, en Hrafnhildur nefndi að það væri verið að vinna í 

því að taka sig á með yngstu börnin, að skrásetja þroskaferlið meira hjá hverju og einu 

barni. Niðurstöður benda til að leikskólinn notar ferilmöppur fyrir hvert og eitt barn og 

einnig deildarskráningu fyrir deildina þar sem foreldrar, börn og aðrir geta skoðað það 

sem börnin eru að vinna sameiginlega að í hópastarfi og vettvangsferðum. Rinaldi (2006), 

leggur áherslu á söfnun gagna um námsferli barnanna í jafnvel ferilmöppur sem eru 

notaðar í þeim tilgangi að safna gögnum um börnin þannig að börn og foreldrar geta 

skoðað í sameiningu það nám sem hefur farið fram í leikskólanum. Þau gögn eru oft á 

tíðum settar upp í ferilmöppur þar sem börn, kennarar og foreldrar geta skoðað 

námsferlið og ígrundað sameiginlega. Oft á tíðum má heyra raddir í leikskólum að það 

fari svo mikill tími í skráningarnar og lítil þekking sé fyrir hendi (Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Það má heyra á þátttakendum í 

rannsókninni að þær nýta sér þá færni og kunnáttu frá hvor annarri og mikil hvatning er 

hjá kennurum og leikskólastjóra að læra skráningar og hafa þekkingu á þeim. Til þess að 

spara tíma eru gerð ákveðin skjöl í tölvum leikskólans þar sem aðrir starfsmenn geta sótt 

og notað til dæmis, barn vikunnar skráning og afmælisskráning.  
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Áhugahvöt og hvatning vex þegar börn þau eru hvött til að uppgötva sjálfa sig sem 

höfunda eða uppfinningamenn að þeim hugmyndum sem þau fá. Þegar börnum er 

hjálpað við að skynja sig sem höfunda og uppfinningamenn, þegar þau eru hvött til að 

uppgötva ánægju af hugmyndinni, þá vex þeirra eigin hvatning og áhugi (C. Edwards, L. 

Gandini og G. Forman, 2012). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þegar kennarar eða 

foreldrar skoða og rifja upp það sem barnið gerir og getur í starfi í leikskólanum, veitir 

það þeim gleði og löngun til að skrá og skoða ferli þeirra. Viðmælendur ræddu um að 

skráningar séu góð leið til upprifjunar með börnunum, og þetta væri eins og myndaalbúm 

skoðað síendurtekið eitt, með öðrum börnum eða kennara, sem skapar gagnvirk 

samskipti á milli þeirra og börnin fá tækifæri að sýna foreldrum hvað þau eru að fást við 

átta tíma á dag. Eins og áður kom fram telur Dewey allt nám tæki tíma, að börn þurfi að 

fá tíma fyrir hugsanir sínar og hugmyndir, og þannig læra þau og komast að því hvað er 

orsök og hvað sé afleiðing hluta (Dewey, 2000). Anna nefndi að þetta væri eins og og 

lífsins bók þar sem börnin geta rifjað upp og ígrundað leikskólaárin sín. Það má telja að 

skráningar séu að einhverju tagi slóð þekkingar og uppgötvana sem börn og kennarar 

skilja eftir sig (Rinaldi, 2006). Niðurstöður sýna að skráningar er góð aðferð í samskiptum 

við foreldra í foreldraviðtölum þar sem hægt er að ræða nám, líðan og hegðun barnanna.  

Í niðurstöðum má sjá að það er ekki nein ein aðferð í skráningum betri en önnur sem 

er gerð í því skyni að gera námsferli barna í leik sýnilegra foreldrum og samfélaginu. Það 

má þó segja að tæknin sé mjög gagnleg og sé sú aðferð sem kennarar eru að nýta sér sem 

mest og það að geta sent foreldrum strax myndbandsupptökur finnst foreldrum mjög 

gaman af, og að sögn viðmælanda þá eru foreldrar að fá upplýsingarnar mjög fljótt um 

starfið í leikskólanum Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls.31), á „allt starfsfólk 

leikskóla á að koma fram við börn af virðingu, taka tillit til þeirra og hlusta á þau“. Það 

má segja að starfsfólk gerir allt sem í þeirra valdi stendur til þess að gera starfið sýnilegt 

í þeim tilgangi að það fái virðingarstuðul og sýnileika á hversu mikið er verið að kenna 

börnunum innan leikskólans. Það er ýmis tækni notuð, myndbandsupptökur, ljósmyndir, 

teikningar barnanna, spjaldtölvur og snjallsímar þar sem er búið til I movie með tónlist til 

þess að senda foreldrum og láta rúlla inn í fataklefa. Í rannsókninni kom fram að 

mikilvægt þótti viðmælendum að verk barnanna væri sýnilegt í hæð barnanna til þess að 

þau fái að ígrunda og sjá vinnu sína. Samkvæmt lögum um leikskóla á að veita upplýsingar 

um þróun leikskólastarfs til fræðsluyfirvalda, starfsfólks og foreldra (Lög um leikskóla, 

17.gr. 2008). Mikilvægt er að hver leikskóli þrói með sér leiðir til þess að skrá og gera nám 

barna sýnilegt. Nýleg rannsókn þriggja leikskólakennara á hlutverki þeirra í leik barna og 

starfi innan leikskólanum, fannst mikilvægt að skrá nám og leik barna en fannst þeim 
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skorti tíma til þess (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Í 

niðurstöðum þessarar rannsóknar fannst þeim ekki tímaskortur sem væri til trafala 

heldur frekar þekkingarleysi sumra á skráningum. Í niðurstöðum má greina að fólk fær 

hvatningu frá yfirmönnum til að skrá og nota skráningar til þess að vera sýnilegar og að 

meta starfið. Leikskólakennararnir nota skráningarnar sín á milli til þess að auðvelda þeim 

að skoða, ígrunda og þróa áfram skráningarferlið. Það sem má álykta að það sé áhuginn 

og hvatinn hjá hverjum að einum til þess að byrja að skrá og skrá lítið í einu til þess að 

byrja með. Viðmælendur voru á einu máli að þeim þættu skráningar mikilvægar til þess 

að gera nám barna sýnilegt og nálgast hugmyndir og nám barnanna. Einnig má heyra á 

þeim að þetta er svo miklu skemmtilegra fyrir kennara og börn að sjá hve miklu þau hafa 

áorkað í leikskólastarfinu. Mikilvægt er að skoða, ræða og ígrunda skráningarnar með 

barninu og skoða samband barna við umhverfið sitt í námi og þekkingarleit sinni 

(Mennta-og Menningamálaráðuneyti,2011, bls. 23). Með þessum niðurstöðum má álykta 

að það sé mjög gagnlegt að skrá til þess að skoða hegðun, vellíðan, nám og hugmyndir 

barnanna.  
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6 Lokaorð 

Að lokum langar höfundi að taka það fram að hann telur að þessi rannsókn geti nýst vel 

þeim kennurum sem vilja ígrunda, endurskoða og jafnvel breyta viðhorfum sínum 

gagnvart skráningum og megi auðvelda þeim að byrja að skrá. Hlutverk kennara er 

margþætt, í því felst að sýna börnum, umhyggju stuðning, efla sjálfsvirðingu og menntun 

þeirra. En fyrst og fremst eru kennarar fyrirmyndir barnanna alla daga, þar sem starf 

þeirra snýst um að hugsa um velferð þeirra og menntun, þar sem hlustað er á hugmyndir 

þeirra og áhugamál. Þar geta skráningar verið góð leið til þess að skrá hugmyndir og 

tilgátur barna, jafnframt að skrá námsferli, meta menntun og velferð þeirra ásamt því að 

meta starfið í leikskólum. 

Þar sem þetta er eigindleg rannsókn um skráningar í einum leikskóla, með fimm 

kennurum sem starfa í anda Reggio Emilia er áríðandi að oftúlka ekki niðurstöður og 

ályktanir rannsóknarinnar. Ljósi var varpað á hvernig hægt sé að nota skráningar í þeim 

tilgangi að nálgast hugmyndir og áhuga barnanna og hvaða aðferðir reynast gagnlegar til 

að gera nám þeirra sýnilegra. Þetta ár sem höfundur hefur verið að vinna við gerð 

þessarar rannsóknar hefur hann orðið staðfastari í þeirri trú að skráningar eru mikilvægar 

til þess að nálgast hugmyndir og áhugamál barnanna. Höfundur sér af viðtölum sínum 

við kennarana í rannsókninni að skráningar er gott verkfæri til þess að sýna foreldrum, 

starfsfólki og öðrum í samfélaginu það flotta starf sem fer fram í leikskólum. 

Höfundi fannst mjög áhugavert að vinna að rannsókninni þar sem hann telur að með 

því að skrá hugmyndir og nám barna, gefur okkur sem vinna með ungum börnum meiri 

sjálfsöryggi og virðingu fyrir því mikilvæga starfi sem leikskólastarfið er. Þar sem við erum 

fyrirmyndir fyrir börnin, virðum skoðanir þeirra og eflum menntun og hæfni þeirra. 

Gaman var að sjá áhugann og gleðina hjá viðmælendum þegar þær voru að ræða notkun 

skráninga í leikskólanum þeirra, það  jákvæða viðhorf til skráninga og leikskólastarfsins 

vakti hjá höfundi vonir um að fleiri leikskólar munu byrja á skráningum í sínu starfi. Að 

þeirra mati er leikskólastarfið mun faglegra, meiri virðing borin fyrir starfinu, einnig er 

það sýnilegra foreldrum, starfsfólki og börnunum sjálfum. Viðmælendur nefndu að 

skráningar gæfu börnunum mikla gleði, það væri eins og myndaalbúm, þar sem börnin 

geta flett aftur og aftur og geta þannig skapað samræður á milli barna, starfsfólks og 

foreldra. Það er von höfundar með þessari rannsókn að skráningar geti kveikt áhuga hjá 

kennurum í leikskólum til þess að að byrja að skrá hugmyndir og áhuga barna í þeirra 

skóla.  
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Viðauki A 

Kynning og upplýst samþykki á rannsókninni.  

Ég heiti Sigríður Halldórsdóttir og er í meistaranámi í Menntunarfræði ungra barna við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í lokaverkefninu mínu til M.Ed.-prófs mun ég 

rannsaka reynslu leikskólakennara af því að skrá og gera sýnilegt nám barna. 

Leiðbeinandi minn er Margrét S. Björnsdóttir, aðjúnkt, og sérfræðingur er Kristín 

Karlsdóttir, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Í rannsókninni verður reynsla leikskólakennara í einum leikskóla af skráningum 

skoðuð og leitast verður við að kanna hvaða skráningarleiðir leikskólakennurum þykja 

gagnlegar í leikskólastarfi. Jafnframt verður rannsakað á hvaða hátt leikskólakennurum 

finnst gagnlegt að gera skráningar sýnilegar fyrir börn og foreldra í leikskólanum.  

Aflað verður gagna í rannsókninni með viðtölum við nokkra leikskólakennara sem 

hafa reynslu af skráningum í leikskólastarfinu. Viðtölin verða hljóðrituð og afrituð eftir á. 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og gögnum eytt að rannsókn lokinni. 

Hvorki verður greint frá nafni leikskóla né þátttakenda í rannsókninni. Þátttakendur geta 

hætt hvenær sem er í viðtalinu eða sleppt því að svara tilteknum spurningum kjósi þeir 

svo.  

Með fyrirfram þökk,  

Sigríður Halldórsdóttir (S. xxx-xxxx, sih84@hi.is)  

Upplýst samþykki  

Ég undirrituð hef kynnt mér ofangreindar upplýsingar um rannsókn og samþykki og 

staðfesti með undirskrift minni þátttöku mína í rannsókninni.  

 

Reykjavík, 3.september, 2017. Sigríður Halldórsdóttir 
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Viðauki B  

Viðtalsrammi 

 

Markmið með rannsókn þessari er að varpa ljósi á hvernig skráningar geta nýst til þess 

að styðja við og gera nám og reynslu barnanna sýnilega þeim sjálfum, foreldrum og öðru 

starfsfólk leikskólans. 

 

Rannsóknarspurningar: 

1. Hvernig eru skráningar notaðar/nýttar í einum leikskóla? 

2. Hvernig eru skráningar notaðar til þess að nálgast áhuga og 

hugmyndir barnanna í leikskólanum? 

3. Hvernig nýtast skráningar til að gera nám barnanna sýnilegt? 

4. Hvernig er hægt að kveikja áhuga leikskólakennara á því að nota 

skráningar í þeim tilgangi að ígrunda nám barnanna með 

samstarfsfólki, foreldrum og börnunum í leikskólanum? 

Viðtalsrammi 

Bakgrunnur viðmælanda 

• Segðu mér frá starfsreynslu þinni í leikskóla og stöðu þinni innan leikskólans í 

dag 

 

1. Hvað finnst þér um notkun skráninga í leikskólastarfi? 

 

2. Hver er þín reynsla af skráningum í leikskólastarfi?   

 

3. Hvernig eru skráningar sem þú gerir? Skráir samstarfsfólk þitt ólíkt því sem þú gerir? 

Hvernig þá? 

 

4. Telur þú að skráningar í starfi með börnum séu mikilvægar og/eða gagnlegar?  

 

5. Finnst þér að skráningarnar geti nýst til þess að nálgast áhuga barnanna? Ef svo er, 

getur þú nefnt dæmi um það? 
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6. Hvernig telur þú að skráningar nýtast eða geti nýst í starfinu? 

Hjálparorð, t.d. í tengslum við samskipti við börnin, samstarf við starfsfólk leikskólans, 

samskipti og samstarf við foreldra? 

7. Hvaða áhrif telur þú að skráningar geti haft á viðhorf starfsfólks til náms og getu 

barna? 

Telur þú að skráningar geti haft áhrif á viðhorf starfsfólks til náms og getu barna? 

Geturðu nefnt dæmi um breytt viðhorf eða sýn á börn? 

 

8. Telur þú að skráningar geti haft áhrif á þær aðferðir sem starfsfólkið notar í starfi með 

börnum?  

Hjálparorð, hlustun, sýn á börn, samskipti og nám þeirra, áhrif á eigin fagmennsku í 

starfi. 

 

9. Hafa skráningar haft áhrif á þig sem fagmanneskju og ef svo er þá hvernig? 

 

10.  Á hvern hátt telur þú skráningar geti nýst í mati á áhuga og hugmyndum barnanna? 

 

11. Telur þú að skráningar geti haft áhrif á það hvernig litið er á leikskólastarf?  

Hjálparorð- starfshætti, gæði, samstarf við foreldra, þroskaþjálfa eða aðra 

hagsmunaaðila barnsins, mat og/eða gæði leikskólastarfs. 

Samskipti við foreldra. 

Samskipti og samstarf við starfsfélaga. 

 

12. Telur þú að skráningar geti styrkt foreldrasamstarf og ef svo er þá hvernig? 

 

13. Telur þú að skráningar geti verið notaðar í foreldraviðtölum sem ígrundun varðandi 

nám og vellíðan barna innan leikskólans? 

 

Að lokum 

Hefur þú einhverjar tillögur til þeirra sem eru að byrja að skrá í sínu starfi? 

Eitthvað sem þú vilt bæta við sem ekki hefur þegar komið fram?  


