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Formáli 

Ég er grunnskólakennari að mennt og hef unnið í 12 ár í leikskóla með elstu börnunum. Árið 

2014 hóf ég nám til að öðlast réttindi sem leikskólakennari. Námið í háskólanum hefur kennt 

mér að skoða mitt eigið starf með gagnrýnum augum og ég hugsa ávallt um hvað við getum 

gert betur í starfi með börnum og hvernig við getum leitað nýrra leiða. Hugmyndin að 

lokaverkefni mínu kom því eftir miklar vangaveltur um núverandi skráningar og aðferðir við 

mat á námi og vellíðan barna í leikskólanum. Ég velti því fyrir mér hvernig við gætum nýtt okkur 

tækni til að spara okkur tíma og gera skráningarnar rafrænar og einnig hvort það geti aukið 

gæði skráninga og tengt foreldra betur við nám barna sinna í leikskóla. 

Leiðbeinandi minn í þessu verkefni var Svava Pétursdóttir og vil ég þakka henni fyrir góða 

samvinnu og ráðgjöf. Bryndís Garðarsdóttir og Arna Hólmfríður Jónsdóttir voru sérfræðingar 

verkefnisins og þakka ég þeim fyrir allar ábendingar. 

Fjölskyldunni minni og sérstaklega börnunum mínum þremur vil ég þakka fyrir aðstoð og 

biðlund á meðan námi mínu stóð. Ég vil þakka viðmælendum mínum fyrir þátttöku og jákvæð 

viðhorf til verkefnisins. Leikskólastjóranum mínum og Seltjarnesbæ vil ég þakka fyrir stuðning 

og möguleikann á að stunda þetta nám með vinnu. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla 

Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendi í öflun og miðlun 

upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 2. september 2019 

 

Jelena Kuzminova 



4 

Ágrip 

Námsmat í leikskóla á að auka þekkingu foreldra og starfsfólks á þroska barna, námi þeirra og 

líðan. Persónumöppur barna er ein af þeim leiðum sem leikskólakennarar velja til að safna 

upplýsingum um nám og vellíðan barna. Samkvæmt síðtímahugmyndum og Aðalnámskrá 

leikskóla er þátttaka foreldra og barna í gerð skráninga og námsmati mikilvæg. 

Persónumöppur eru oftast geymdar í leikskólanum og fá foreldrar sjaldan tækifæri til að skoða 

þær og bæta við skráningum. Til að auka aðgengi foreldra að upplýsingum í persónumöppu og 

auðvelda skráningar hafa leikskólar undanfarið verið að prófa sig áfram við rafrænar 

skráningar í stað pappírs. 

Markmið þessarar rannsóknar var að innleiða rafrænar persónumöppur barna (e. e-

portfolio) með kerfinu Mentor á elstu deild leikskólans, skoða ávinning og ókosti leiðarinnar 

og meta hugbúnaðinn Mentor. Skoðað var hvort rafrænar persónumöppur geti verið 

gagnlegar við að styðja og meta nám og vellíðan barna í leikskóla. Leitað var eftir áliti foreldra 

á rafrænum skráningum og á Mentor sem upplýsingamiðli. Rannsóknin er starfendarannsókn 

þar sem þátttakendur voru fjórir starfsmenn á elstu deild leikskóla, auk höfundar. Mentor 

kerfið var kynnt starfsfólki leikskólans árið 2016. Rannsóknin byrjaði í október 2017 en 

höfundur hélt dagbók í gegnum allt ferlið. Opin viðtöl voru tekin við starfsmenn deildarinnar 

og spurningakönnun send út til foreldra barnanna, þar sem 19 af 23 svöruðu. 

Helstu niðurstöður rannsóknirnar sýna jákvætt viðhorf starfsfólksins til skráninga í 

rafrænar persónumöppur. Starfsmenn deildarinnar voru þeirrar skoðunar að þessi aðferð 

hjálpi við ígrundun á námi barna og að þetta sé góð leið til að miðla upplýsingum um námið til 

foreldra. Viðhorf foreldranna voru blendin og töldu nokkrir að rafrænar persónumöppur væru 

skref í rétta átt á meðan aðrir töldu að slíkt tilheyrði frekar grunnskólanum. Í niðurstöðunum 

má lesa að það var ekki mikil ánægja á meðal starfsmanna og foreldra með Mentor sem 

hugbúnað fyrir rafrænar persónumöppur. Ljóst er að rafræn skráning á námi leikskólabarna er 

það sem koma skal en bæði þarf að þróa kerfin og vinnubrögð starfsfólks frekar. 
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Abstract 

E-portfolio in preschool 

Assessment in preschool should increase knowledge and understanding of parents and staff 

of children’s development, their learning and wellbeing. Paper based portfolios are one way 

which preschool teachers choose as a tool to document and demonstrate children’s learning 

and wellbeing. Paper-based portfolios are usually stored in the preschool. According to 

modern ideas, and the Icelandic preschool curriculum, the participation of parents and 

children in the process of assessment is important. In order to increase parents’ access to 

information about their child’s learning and wellbeing, preschools have recently been testing 

the use of electronic portfolios instead of paper. The aim of this study was to introduce e-

portfolio using Mentor in the department for the oldest children of the preschool, assess the 

benefits and disadvantages of the e-portfolio, and Mentor as base for e-portfolios. It was 

examined whether electronic portfolios can be useful for supporting and assessing children’s 

learning and wellbeing in preschool. In this study information was collected about parents’ 

views on electronic portfolios and Mentor as an information medium as well. 

This research is an action research and the partakers were four staff members, including 

the author. The Mentor system was introduced to preschools in 2016 but the e-portfolio was 

presented to the participants in October 2017. The author kept a diary throughout the whole 

duration of this research process. Open interviews were taken with staff members of the 

department, and a questionnaire sent to the parents, which 19 out of 23 parents answered. 

The main findings of the study showed positive attitudes of staff members towards e-

portfolios. The department’s staff believe that this approach helps to reflect on the learning 

of children and believe that this is a good way to share information about a child’s learning 

with parents. Parents’ attitudes towards e-portfolios were more mixed. Some of the parents 

thought that electronic portfolios in Mentor are a step in the right direction, while others 

thought that e-portfolios in Mentor belong to primary school level. Furthermore, the main 

findings indicate that the preschool’s staff as well as the parents were not fully convinced by 

the software system for e-portfolios provided by Mentor. It is clear, that electronic portfolios 

in preschools are here to stay, but, on the other hand, that the software for e-portfolios, and 

work methods of staff, need more development. 
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1 Inngangur  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að markmið námsmats í leikskóla sé að auka 

þekkingu leikskólakennara og annars starfsfólks, foreldra og barna á þroska barna, námi þeirra 

og líðan. Einnig er lögð áhersla á þátttöku kennara, foreldra og barnanna sjálfra í mati á námi 

og að vellíðan leikskólabarna sé ávallt mikilvæg (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Í leikskólanum sem ég starfa á er skráningum um barn safnað í persónumöppu frá fyrsta 

degi og fylgir mappan barninu á meðan það er í leikskólanum. Persónumöppugerð byrjaði sem 

þróunarverkefni á einni deild leikskólans árið 2013 og var í framhaldinu tekin upp á öllum 

deildum leikskólans. Ýmsum skráningum er safnað í persónumöppur barna, til dæmis myndum 

frá afmælisdögum, verkefnum barnanna, skráningum úr vettvangsferðum og úr daglegu starfi 

leikskólans. 

Persónumappa barna í okkar leikskóla gefur varla heildræna mynd af þroska, námi og 

vellíðan barnsins þar sem færslur í þeim eru frekar fáar, en kennarar kvarta yfir tímaleysi, 

reynsluleysi og tæknilegum vandamálum við gerð skráninganna. Foreldrar sýna 

persónumöppunum lítinn áhuga, líklega vegna þess að færslum er sjaldan bætt við. 

Árið 2015 kom sú hugmynd fram í leikskólanum að nota Instagram sem samskiptaleið við 

foreldra. Kennarar hlóðu inn myndum og myndböndum á lokaða Instagram síðu til að upplýsa 

foreldra um það sem var að gerast á deildinni, en stuttur texti fylgdi oftast færslunum. Þessar 

færslur fengu meiri athygli og endurgjöf frá foreldrum vegna auðvelds aðgengis að miðlinum. 

Að mínu mati gefa svona færslum kennurum þó ekki tækifæri til að meta námsferil barna, 

áhuga þeirra og velferð. Myndir á Instagram endurspegla sjaldnast nám og vellíðan einstaks 

barns, en sýna hins vegar foreldrum eitt og annað úr starfsemi leikskólans. 

Haustið 2016 kom upp sú hugmynd í leikskólanum að fá kynningu á samskipta- og 

námskerfinu Mentor fyrir leikskóla. Þessu kerfi kynntist ég í gegnum grunnskólagöngu barna 

minna og sem foreldri var ég ánægð með notkun þess. Þegar ég frétti að leikskólinn minn yrði 

tengdur Mentor kerfinu þóttist ég sjá tækifæri til að nota kerfið fyrir rafrænar persónumöppur. 

Mentor er einkum þekkt sem upplýsingakerfi fyrir grunnskóla en síðustu ár hafa margir 

leikskólar tekið það í notkun. Í janúar 2017 byrjuðum við kennararnir að skrá viðveru barna, 

viðburði og tilkynningar til foreldra inn á Mentor. Einn af möguleikum sem kerfið býður upp á 

er að gera námsmöppu fyrir hvert barn. Þar bauðst tækifæri til að þróa aðferðir við mat á námi 

og vellíðan barna hjá okkur í leikskólanum og fara frá hefðbundnum pappírsmöppum í 

rafrænar, og vinna í kjölfarið meistaraverkefni um þá innleiðingu. 



 

11 

1.1 Markmið og rannsóknaspurningar 

Markmið starfendarannsóknar minnar var að innleiða rafrænar persónumöppur barna (e. e-

portfolio) á elstu deild leikskólans og meta ávinning og ókosti þessarar nýju leiðar til að skrá 

og ígrunda nám og vellíðan leikskólabarna. Ég tel að rafræn persónumappa í Mentor auðveldi 

aðgang foreldra og gerir þeim kleift að taka virkari þátt í skráningum á námi barna sinna. Ég 

vona að það muni einnig spara tíma og auðvelda leikskólakennurum og leiðbeinendum að gera 

skráningar þar sem nám og vellíðan hvers barns er skráð og metið. Með þessari rannsókn 

leitast ég við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hvernig geta rafrænar persónumöppur á Mentor stutt starfsfólk við skráningar á námi 

og vellíðan barna? 

 Hvernig nýtast rafrænar persónumöppur á Mentor til upplýsingagjafar til foreldra? 

 Hvaða hindranir mæta starfsmannahópi við innleiðingu rafrænna persónumappa? 

 Hvernig nýtist Mentor sem hugbúnaður við gerð rafrænna persónumappa? 

Gögnum í rannsókninni var safnað með eigindlegum og megindlegum aðferðum. Ekki hafa 

verið gerðar margar rannsóknir um rafrænar persónumöppur á leikskólastigi og ég vona að 

niðurstöður þessarar rannsóknar geti hjálpað leikskólakennurum sem ákveða að innleiða slíkar 

möppur. 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla. Í inngangi er greint frá viðfangsefni og kveikju 

verkefnisins. Eftir það er sagt frá markmiði rannsóknirnar og rannsóknaspurningarnar kynntar. 

Í öðrum kafla er fræðilegur bakgrunnur. Í honum er umfjöllun um persónumöppur í ljósi 

síðtímahugmynda. Fyrst verður gerð grein fyrir síðtímahugmyndum um mat á námi og vellíðan 

barna í leikskóla. Síðan verður farið yfir skilgreiningar og hlutverk persónumappa og ýmsir 

þættir sem mikilvægt er hafa í huga við notkun persónumappa í leikskóla skoðaðir. Þá verður 

fjallað um gerð rafrænna persónumappa og rannsóknir sem gerðar hafa verið þar sem 

rafrænar persónumöppur koma við sögu á leikskólastigi. Að lokum er fjallað um upplýsinga- 

og samskiptatækni og stöðu þess þáttar í íslenskum leikskólum. Í þriðja kaflanum er gerð grein 

fyrir vali á rannsóknaraðferð og leikskóli og þátttakendur kynntir. Eftir það fylgir umfjöllun um 

gagnaöflun, gagnagreiningu og siðferðileg atriði rannsóknarinnar. Í fjórða kafla eru 

niðurstöður kynntar. Kaflanum er skipt í nokkra undirkafla þar sem ferli verkefnisins er útskýrt, 

námsmöppu barna á Mentor lýst, sem og skoðunum starfsfólks deildarinnar og foreldranna 

um rafrænar námsmöppur. Í fimmta kafla eru niðurstöðurnar dregnar saman og þær ræddar 

í fræðilegu samhengi. Í kjölfarið eru svo lokaorð. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í byrjun kaflans verður gerð grein fyrir síðtímahugmyndum um nám og námsmat í leikskóla. 

Farið verður yfir umfjallanir fræðimanna um tilgang og ýmsa þætti sem verður að hafa í huga 

þegar meta á nám og vellíðan barna. Þar á eftir er umfjöllun um persónumöppur. Mismunandi 

tegundir verða skoðaðar og tilgangi þeirra lýst, sem og ferli við gerð og notkun þeirra. Fjallað 

verður um aðferðir við skráningu, þátttöku barna og hlutverk foreldra. Síðan verða rafrænar 

persónumöppur skilgreindar og farið yfir ferlið við gerð þeirra. Svo verður stuttlega fjallað um 

kosti og galla rafrænna persónumappa í samanburði við pappírs persónumöppur. Þá verður 

farið yfir rannsóknir þar sem rafrænar persónumöppur á leikskólastigi koma við sögu og að 

lokum fjallað um upplýsinga- og samskiptatækni almennt og stöðu hennar á leikskólastigi. 

2.1 Mat á námi barna í leikskóla  

Í þessum kafla er umfjöllun um skoðanir fræðimanna á ferilmati á námi og vellíðan en farið 

verður yfir skilgreiningar, tilgang, hvað er mikilvæg að meta og skráningaaðferðir. Einnig er 

fjallað um ýmis atriði sem koma fram í rannsóknum á ferilmati á vettvangi leikskólans. 

2.1.1 Skilgreining og tilgang matsins á námi barna 

Skráningar (e. documentation), athuganir (e. observation) og mat (e. assessment) eiga langa 

sögu í leikskóla. Starfshættir og námsmatsaðferðir tengjast að mörgu leyti viðhorfum kennara 

og samfélagsins í heild til barna og menntunar þeirra (Alasuutari, Markström og Vallberg-Roth, 

2014). Hugmyndafræði um bernsku og barnið sjálft, nám og stöðu þess í samfélaginu hefur 

breytist mikið á síðustu áratugum og hafa hugmyndir  um þroskaferli og nám barna færst frá 

líffræðilegum kenningum Piaget til félagsmenningarlegra kenninga (e. sociocultural theory) 

sem tilheyra síðtímahugmyndum um nám barna. Samkvæmt síðtímahugmyndum er barnið 

álitið vera sterkur einstaklingur með ótal möguleika. Börn hafa sína  sérstöðu í samfélaginu 

þar sem þau njóta ákveðinna réttinda eins og einstaklingar á öðrum aldri. Börn eiga rétt á því 

að á rödd þeirra sé hlustað þegar kemur að málefnum náms og menntunar. Börn afla sér 

þekkingar og öðlast færni í samskiptum sínum við fullorðna einstaklinga og, það sem ekki er 

síður mikilvægt, við önnur börn. Það er litið á samskipti sem lykilatriði í námi barna og að 

barnið verði að vera virkur samskiptaaðili í leit að þekkingu (Dahlberg, Moss og Pence, 2007; 

Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 koma greinilega fram síðtímahugmyndir um börn og nám 

þeirra. Þar kemur fram að leiðarljós leikskóla er að leggja áherslu á styrkleika barna og hæfni 

og litið er á þau sem fullgilda þátttakendur í samfélagi leikskólans (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Íslenskir leikskólar styðjast við norræna nálgun í menntun 
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ungra barna þar sem grundvallargildi lýðræði, jafnrétti, réttlæti og margbreytileiki eru í 

fyrirrúmi. Námi í leikskóla er ekki skipt í greinar heldur er samþætt og heildrænt ferli sem 

tengist hugtökum eins og umönnun, uppeldi, vellíðan og nám (Alasuutari, Markström og 

Vallberg-Roth, 2014). 

Í ritum fræðimanna er augum beint að mati sem samræmist síðtímahugmyndum um nám 

ungra barna, þ.e. ferilmati (e. formative assesment). Ferilmat er skilgreint sem áframhaldandi 

ferli þar sem kennari safnar ýmsum upplýsingum til að byggja heildræna mynd af því hvernig 

barnið hugsar og lærir. Með því að ígrunda og nota þessar upplýsingar getur kennari stutt 

barnið í námsferli þess (Dunphy, 2010). Horft er á ferilmat sem hringferli sem skiptist í nokkra 

þætti. Til að meta nám og vellíðan barna verður kennari að skrá og lýsa námsupplifun barna 

með fjölbreyttum hætti. Hann verður að ígrunda og ræða þessar upplýsingar bæði við aðra 

fullorðna og barnið sjálft, greina lærdómsreynslu og gera hana sýnilega fyrir foreldra, barnið 

og aðra aðila sem hafa áhuga. Að lokum, þegar hann er búinn að fá öll sjónarhorn á reynslu 

barnsins, getur hann nýtt sér þessar upplýsingar til að skipuleggja umhverfi sem styður barnið 

í áframhaldandi námsferli (Dahlberg, Moss og Pence, 1999; Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2015). 

Þessi skilgreining námsmatsins lýsir að mestu leyti tilgangi skráninganna. Skráningar í 

leikskólum eru oftast skilgreindar út frá hugmyndafræðum Reggio Emilia (Dahlberg , Moss, og 

Pence, 1999). Í skráningunum er því lýst sem barnið upplifir, hugsar, minningum þess og 

hugmyndum í þeim tilgangi að gera námsferil barnsins sýnilegri. Skráningar eru ekki einungis 

lýsing á atburðum þar sem þær ættu einnig að innihalda einnig ígrundun kennara um það sem 

liggur að baki við atburðarins. Þessi ígrundun geri skráningarnar að verkfæri fyrir kennarann 

til þess að styðja við nám barnanna og betrumbæta starfshætti leikskólans (Katz og Chard, 

1996; Stacey, 2015). Eins sýna þær barninu að nám þess, hugmyndir og tilfinningar eru 

mikilvægar og virtar af fullorðnum og jafnöldrum. Með því að lýsa styrkleikum barnsins styður 

kennari við jákvæða sjálfsmynd þess. Barnið horfir á sig sjálft sem hæfileikaríkan og sterkan 

námsmann (e. learner). Með því að skapa aðstæður fyrir barn til að skoða skráningar og ræða 

þær við jafnaldra og fullorðna gerir kennarinn það mögulegt fyrir barnið að skilja reynslu sína. 

Það leiðir til sjálfsmats og getur hjálpað því að sjá leiðir til að bæta reynslu sína (Carr, 2001; 

Lee og Carr, 2002). Skráningar eru gerðar á mismunandi formum og er farið yfir nokkur þeirra 

í undirkafla 2.1.3. 

Ferilmat er getur verið lýðræðislegt ferli. Með virkri þátttöku foreldra gefur það þeim 

möguleika á því að bæta, ígrunda og koma með þeirra eigin sýn og athugasemdir við 

skráningar sem gerðar eru af kennaranum. Þátttaka foreldra hjálpar kennurum að móta 

heildræna sýn á námi barnsins og gerir námið einnig sýnilegra og verðmætara fyrir foreldrana. 

Það má því segja að þetta sé leið fyrir foreldra til að hafa áhrif á það sem er að gerast í 
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leikskólanum og þar af leiðandi stuðla að árangursríku samstarfi á milli heimilis og leikskóla 

(Carr, o.fl., 2001). 

Rannsóknir benda til þess að virk þátttaka foreldra í skólastarfi sé undirstaða að vellíðan 

barna og hafi jákvæð áhrif á þroska þeirra og velgengni í leik- og grunnskólum (Bryndís 

Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Til að foreldrar séu virkir aðilar í leikskólastarfi 

og námsmati barna sinna er nauðsynlegt fyrir kennarann að upplýsa foreldrana um 

hugmyndafræðina á námi ungra barna og þær aðferðir sem eru notaðar við námsmat 

barnanna. Margar rannsóknir sýna að gæði leikskólastarfs fer fram þar sem foreldrar og 

kennarar deila sameiginlegri sýn á nám barnanna. Samfella eykst í reynslu og námi þar sem 

foreldrar og kennarar skiptast reglulega á upplýsingum og tileinka sér svipaðar aðferðir við 

félagsmótun, daglega rútínu og stuðning við nám (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Dahlberg, Moss 

og Pence (1999) telja að með því að nota ferilmat í leikskóla eignist hvert barn, foreldrar, hver 

kennari og menntastofnun rödd í samfélaginu. 

Allar þessar hugmyndir um tilgang og ferli námsmats koma fram í Aðalnámskrá leikskóla 

2011. Þar segir að matið verði að byggjast á þátttöku og samvinnu leikskólakennara, annars 

starfsfólks leikskólans, foreldra og barna. Í henni er svo greint frá því að í námsmati barna verði 

kennari að beina sjónum sínum að áhuga barnanna, getu þeirra og hæfni. Matið á þar af 

leiðandi að vera einstaklingsmiðað og á þann hátt að það geti eflt hvert barn fyrir sig. 

Kennarinn verður að veita börnum tækifæri og stuðning við hæfi svo að þau geti tekið virkan 

þátt í skólastarfinu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

2.1.2 Hvað er mikilvægt að meta í námi barna? 

Á síðustu áratugum hafa umræður átt sér stað um markmið menntunar og hvað sé mikilvægt 

að börnin læri til þess að þau njóti velgengni í framtíðinni. Þessi umræða er nátengd umræðu 

um mat á námi barna og því verður leikskólakennarinn að meta hvað sé mikilvægt fyrir börnin 

til að efla þau á leikskólaaldri. 

Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um hvernig kennari getur notað mat á námi til að styðja við 

árangursríkt nám barna. Barni sem sýnir áhuga, vilja og getu er lýst sem sterkum námsmanni 

(Carr, 2001; Kristín Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008). Til að styðja við þroska barna 

fyrir langtímaárangur verður kennarinn beina augum að þáttum eins og færni, þekkingu, 

tilfinningum (Katz, 1994), hneigð til náms (e. learning disposition), félagsfærni og vellíðan 

(Bertram og Pascal, 2002; Carr, 2001). 

Börn tileinka sér ýmsa færni frá unga aldri, t.d. hreyfifærni, félagsfærni og færni til að 

teikna og telja, en þessi færni eykst við þjálfun og æfingu. Það er jafnframt auðvelt að sjá og 

meta færni barna. Á leikskólaaldri öðlast börnin þekkingu með því að fylgjast með umhverfinu 

og spyrja spurninga. Þekking er samansett af staðreyndum, hugmyndum, og orðaforða. 
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Tilfinningar, sem eru bæði meðfæddar og lærðar, leika einnig stórt hlutverk  í námi. 

Öryggistilfinning, sjálftraust, það að tilheyra hópi og vera með er undirstaða að vellíðan barna 

í leikskóla (Katz, 1994). Hneigð til náms er mikilvæg undirstaða til þess að börnin læri en í því 

felast hugmyndir og hegðunarmynstur eins og sjálfstæði, sköpunargáfa, áhugi og sveigjanleiki, 

sem börn þróa með sér og hjálpar þeim að verða öflugir námsmenn. Hneigð til náms er háð 

umhverfinu og börn öðlast hana snemma en hún er drifkraftur þeirra til að rannsaka heiminn 

(Bertram og Pascal, 2002). 

Félagsfærni er hæfni barns til að ná til annarra, skapa tengingar og sambönd sem hjálpar 

því að lifa og dafna í samfélagi manna. Undir það falla til að mynda samhyggð, ábyrgð, ákveðni, 

sjálfsþekking og hæfni til að hlúa að samböndum. Síðasti þátturinn sem kennarar þurfa að 

huga að er vellíðan, en það er hæfnin að geta liðið vel með sjálfum sér. Þetta endurspeglast í 

opnu og móttækilegu viðhorfi barns til umhverfisins. Það gefur barninu trú á eigin getu og 

öryggi og gerir því kleift að sýna og stjórna tilfinningum sínum. Þessi hæfni er sérstaklega 

mikilvæg þegar barnið lendir í erfiðleikum og áskorunum (Bertram og Pascal, 2002; Kristín 

Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008). 

Aðalnámskrá leikskóla inniheldur þætti sem leikskólakennari verður að beina augum sínum 

að í mati á námi og vellíðan. Þessir þættir eru tengdir við námsvið leikskóla: læsi og samskipti, 

heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og vísindi, sköpun og menningu. Leikskólakennari verður að 

fylgjast með, skrá með margvíslegu hætti og meta þætti eins og alhliða þroska, sjálfstæði, 

áhugasvið, þátttöku í leik úti sem inni, félagsfærni og samkennd, frumkvæði og sköpunarkraft, 

tjáningu og samskipti (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Þessir þættir eru ekki 

skilgreindir nákvæmlega en innihalda leiðarvísi fyrir kennara um hvernig efla eigi þessa þætti 

í starfi. Í Þemaheftinu um námsmat í leikskólum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) 

er listi yfir hæfni sem börnin verða að hafa náð að loknum leikskóla sem einnig getur nýst 

kennurum sem leiðarvísir í starfi. 

2.1.3 Aðferðir við skráningu og mat á námi barna  

Í leikskólum víða um heim nota kennarar mismunandi aðferðir til að fanga augnablik sem meta 

þroska og nám barna. Athuganir, viðtöl við börn, ýmsir matslistar og frásagnir eru nýttir til að 

leggja mat á færni og þroska barna og sýna fram á að leikskólar veiti gæðaþjónustu í menntun 

ungra barna (Alasuutari, Markström og Vallberg-Roth, 2014). 

Athuganir geta verið gagnlegar fyrir kennara til að komast að því hvernig barninu líður í 

ýmsum aðstæðum. Kennari verður að ígrunda og túlka þær athuganir sem hann gerir til að 

þær nýtist við að styðja börnin í áframhaldandi lærdómsferli. Við framkvæmd þeirra verður að 

styðjast við síðtímahugmyndir en námskrá leikskóla má nota sem leiðarvísi í þessum (Dunphy, 

2010). 
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Samtöl við barn, þar sem barnið talar mest, gefur kennara upplýsingar um upplifun þess á 

námsreynslu sinni. Í samtölum getur barnið tjáð sig um það sem því fannst skemmtilegt, 

hvernig það leysti vandamál og hvað það lærði af þessari reynslu. Áríðandi er að þessi samtöl 

hafi merkingu fyrir barnið. Kennari verður virkilega að vilja skilja hvernig upplifun barnsins var. 

Með því að spyrja það opinna spurninga getur leikskólakennarinn skilið sjónarhól barnsins og 

hvernig það sér heiminn (Fisher, 2013). 

Myndir eru vinsælt form skráninga, sérstaklega nú til dags með tilkomu stafrænna 

myndavéla (Stacey, 2015). Myndir eru oftast notaðar til þess að styðja við texta og til að bæta 

skilning lesenda á aðstæðum. Leikskólakennarinn verður að hafa skýra hugmynd um það hvers 

vegna hann ætlar að taka mynd af barninu eða aðstæðum en það verður að muna að 

tilgangurinn er ekki að taka fallega eða sæta mynd af barninu. Myndin þarf að lýsa 

lærdómsferli „in action“, tilfinningum barns þegar það uppgötvar eitthvað eða öðru. 

Myndbandsupptökur eru einnig vinsælar í athugunum á daglegu lífi ungra barna en 

tilgangur þeirra getur verið mismunandi og fer eftir markmiði leikskólakennara. Upptökur geta 

varðveitt atburði eða ferðir sem gaman er að skoða með börnunum og rifja upp. Kennarar geta 

gert upptökur af daglegum samskiptum barna við kennara og við önnur börn, m.a. til að fá álit 

sérfræðinga eða samstarfskennara. Einnig getur kennari notað þessa aðferð fyrir sjálfsmat, til 

að skoða sínar eigin aðferðir og hvernig þær hafa áhrif á starfið (Nilsen, 2014). 

Myndbandsupptökur gefa tækifæri á því að skoða atburði aftur og aftur, þær auðvelda 

ígrundun, t.d., samskiptafærni, leikni, tilfinningar og fleira. 

Frásagnaraðferðirnar: uppeldislegar skráningar og námssögur eru einnig notaðar víða í 

leikskólum við gerð skráninga á námi barna. Uppeldislegar skráningar eru vel þekktar hér á 

Íslandi og víða um heim en þær eru samfelldar færslur um hugmyndir barna og athafnir sem 

þau taka þátt í. Meginmarkmiðin með þessum skráningum er að varðveita stundirnar sem lýsa 

því hvað barnið tekur sér fyrir hendur, hugmyndum þess og hugsunum og gera þar af leiðandi 

nám barnsins sýnilegra. Kennarinn skráir samtölin við börnin, áhuga þeirra og hugmyndir, 

tekur myndir af verkum og ferli athafna. Þetta gefur börnum þá tilfinningu að þau stjórni sínu 

eigin námi. Mikilvægur þáttur í því er að ræða skráningarnar við börnin og alla þá sem hafa 

áhuga, t.d. foreldra og aðra kennara. Skráningarnar nýtast við það að sýna barninu hvað það 

er búið að læra og við að ákveða framhaldið (Dunphy, 2008; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Námssögur eru örsögur sem eru skráðar og skoðaðar út frá hneigð til náms og vellíðan 

barns. Í þeim er horft á nám og þekkingu sem samskiptaferli á milli einstaklinga og umhverfis. 

Sjónum er beint að tilfinningum, líðan, hugsunum og samskiptum einstaklinga frekar en að 

ákveðnum þroskaþáttum. Tilgangur námssagnanna er að hjálpa börnum við að vera tilbúin og 

viljug til að læra. Sögurnar eru svo ræddar við börnin, kennara og foreldra þeirra til að finna 
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leið til að færa þekkingu og færni barnsins yfir á næsta stig (Carr, 2001; Kristín Karlsdóttir og 

Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015). 

Til að mat á námi og vellíðan barns þjóni tilgangi sínum er gagnlegt að skoða nokkur atriði 

sem styðja við velgengni þess. Leikskólakennarar verða að tileinka sér skráningaraðferðir sem 

hjálpar þeim að gera nám barnanna sýnilegra. Þessar aðferðir verða að gerast í daglegri rútínu 

leikskólans og nauðsynleg tæki verða að vera til staðar (Wien, Guyevskey og Berdoussis, 2011). 

Námsmat verður að taka til greina raddir allra, þ.e. barna, kennara og foreldra. Það er 

nauðsynlegt að tryggja börnum og foreldrum aðgengi að skráningunum um námið og auka 

aðgengi barna með myndrænum skráningum. Í öllum matsaðferðum verður kennari að koma 

auga á styrkleika barnanna fremur en veikleika. Hann verður að skrá og ígrunda með opnum 

huga án þess að láta staðalmyndir um börn vera allsráðandi (Lee og Carr, 2002). 

2.2 Persónumöppur sem mats- og skráningatæki í leikskóla 

Í þessum kafla verður farið yfir það sem fræðimenn hafa sagt um persónumöppur (e. portfolio) 

sem leið til að meta nám og vellíðan barna. Umfjöllunin um persónumöppur styðst við 

síðtímahugmyndir um mat á námi sem var lýst í kaflanum á undan. Farið verður yfir 

skilgreiningar á persónumöppu, tilgangi hennar og ferlið við gerð hennar. Einnig verður 

sjónum beint að mikilvægum atriðum sem verður að hafa í huga við gerð og notkun 

persónumappa á leikskólastigi. 

Skilgreining persónumöppu fer að mestu eftir tilgangi hennar og hugmyndarfæðinni sem 

leikskólinn vinnur eftir. Seitz og Bartholomew (2008) skilgreina persónumöppu barns sem 

samansafn af skráningum sem fagnar barninu með því að sýna námsferli, styrkleika og hæfni 

þess. Þar er ekki horft á persónumöppuna sem lokaútgáfu eða afurð heldur frekar sem 

áframhaldandi ferli þar sem börn, kennarar og foreldrar eru virkir þátttakendur (Lee og Carr, 

2002). Það má segja að tilgangur persónumöppu sé að halda utan um þýðingarmiklar 

upplýsingar um nám og þroska barsins til að hjálpa því, foreldrum og kennurum að fylgjast 

með og ígrunda námsferlið. Hún verður að endurspegla vellíðan, samskipti einstaklinga í 

hópnum, þátttöku í samfélagi, forvitni, félagshæfni og framfarir í þroska þess (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Það má skipta persónumöppum í nokkra flokka eftir hlutverki þeirra. Ferilmappa er notuð 

til að sýna reynslu, framfarir og árangur nemandans á einu eða fleiri sviðum. Matsmappa er 

einnig notuð í mati á námi þar sem skráningum hefur verið safnað saman til að sýna afrek 

nemanda á ýmsum sviðum sem eru tengd við viðmið frá námskrá. Kynningarmappa, eins og 

heitið gefur til kynna, er notuð til að sýna „bestu verkefnin“ og hvað einstaklingurinn er búinn 

að læra (Abrami og Barrett, 2005). Skiptimappa (e. transition portfolio) er svo notuð til þess 

að sýna námsferlið og afrek þegar einstaklingar skipta um námsumhverfi, t.d. ef þeir flytja og 
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fara í annan skóla eða skipta um deild (Gilkerson og Hanson, 2000; Peters, Hartley, Rogers, 

Smith og Carr, 2009). Í leikskóla þjónar persónumappa öllum þessum hlutverkum. Hún sýnir 

bæði afrek og námsferil barnsins. Við flutning á milli deilda veitir persónumappan kennurum 

á viðkomandi deild upplýsingar um hvað barnið var að gera áður og hver áhugi þess er 

(Schallhart og Wieden-Bischof, 2010). 

Persónumöppur hafa ýmsa mikilvæga eiginleika fram yfir aðrar matsaðferðir en í ritum 

fræðimanna er til að mynda bent á einstaklingseðli hennar. Eðli persónumappa gefur tækifæri 

á því að setja inn skráningar í möppu einstaklings með persónuleika viðkomandi í huga. Til að 

þjóna sínu hlutverki verða skráningarnar að lýsa þroska einstaklingsins, námi og áhuga hans 

án þess að bera hann saman við staðalhugmyndir. Oft er persónumöppu lýst sem sögu um 

hugmyndir barnsins, áhuga, þroska þess og nám (Carr, 2001; Stacey, 2015). 

Persónumappa gefa börnum tækifæri á því að vera virkir þátttakendur í sínu námsferli. 

Með því að skoða skráningarnar geta börnin endurskapað reynslu sína en það leiðir til aukins 

skilnings þeirra á eigin námi og leggur grunn að sjálfmati. Með því að gera barnið að 

þátttakanda í ferlinu eignast það vald og ábyrgð á námi sínu (Seitz og Bartholomew, 2008). 

Það þarf þó að taka tillit til aldurs barnanna í þessu tilfelli. Dunphy (2010) telur að þegar um er 

að ræða ungt barn (0-3 ára) liggi ábyrgðin mest hjá kennara og foreldrum  að velja skráningar 

sem teknar verða saman til að lýsa námi barnsins. Um leið og barnið verður eldra á kennarinn 

að hvetja það til þess að taka þátt í ferlinu. 

Þar sem skráningar eru settar í persónumöppur með frjálsu sniði (texti, myndir, teikningar 

o.s.frv.) gefur það öðrum en kennurum möguleika á því að bæta við skráningum. Með því að 

skoða skráningar með barni sínu fá foreldrar innsýn í það sem gerist hjá því á meðan það er í 

leikskólanum. Margar rannsóknir sýna einnig að persónumöppur hafi jákvæð áhrif á 

samskiptin á milli kennara og foreldra og bæti skilning foreldra á námi barna sinna með því að 

gera þau að virkari þátttakendum í leikskólastarfinu (Lee og Carr, 2002; Stacey, 2015). 

Skráningar sem foreldrar bæta í persónumöppur barna sinna hjálpa svo kennurum að sjá 

samskipti barna í öðru umhverfi en í leikskólanum. Þessar upplýsingar sýna því skýrari mynd 

af þroska- og námsferil barnsins. Kennarinn getur notað upplýsingarnar að heiman til að sjá 

hvernig samskipti heima fyrir hafa áhrif á samskipti og nám barnsins í leikskólanum (Gilkerson 

og Hanson, 2000). Persónumappan getur einnig verið gagnleg fyrir kennarann til að skoða sína 

eigin starfshætti og samskipti við barnið (Dahlberg , Moss og Pence, 1999; Harris, 2009). 

Ferlið við gerð persónumöppu skiptist í nokkur stig: söfnun (e. collection), val (e. selection), 

ígrundun (e. reflection) og fögnuð (e. celebration) (Seitz og Bartholomew, 2008). Það má segja 

að ferlið við gerð persónumöppu sé lýðræðislegt á hverju stigi þar sem þátttaka allra, þ.e. 

kennara, foreldra og barna, er virk  (Alasuutari, Markström, og Vallberg-Roth, 2014). 
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Til að velja hvað fer í persónumöppuna verður kennarinn að hafa skýra hugmynd um það 

hver tilgangur hennar er. Margar leiðir eru færar til að safna skráningum í persónumöppur, 

t.d. myndir, litlar sögur og gullkorn barnanna, allt sem hjálpar að fanga persónuleika, námsferli 

og áhuga þeirra. Í gegnum þessar skráningar reynir kennarinn að opna heim barnsins og það 

krefst hæfni kennara að hlusta á þau og sjá merkingu í athöfnum þeirra (Stacey, 2008; Wien, 

2013). Mikilvægt í þessu ferli er að kennari og barn velji skráningarnar saman. Í samtali um 

skráningar gefst barninu tækifæri á því að hugsa um það sem það gerði, sagði eða teiknaði til 

að fá hugmyndir um framhaldið. Börnin öðlast þannig skilning á námsferli sínu og það gerir 

námsferil þeirra skemmtilegri og skiljanlegri. Í samtölum við kennara fá börnin innsýn í þeirra 

heim, hvernig þeir hugsa og hvernig þeim líður (Dunphy, 2008). Ígrundun skráninganna er svo 

ávallt mikilvæg í ferli persónumöppunnar. Kennarinn verður að skoða allar skráningarnar sem 

hefur verið safnað yfir tíma, finna tengingar og merkingar. Í ígrundunarferli er kennarinn, í 

samtali við aðra, að bæta skilning sinn á því sem er gerast hjá barninu. Það hjálpar honum að 

meta leikskólastarfið, breyta umhverfinu og starfsháttum til að skapa hvetjandi námsumhverfi 

fyrir hvert barn (Stacey, 2015). Með hugtakinu fögnuður eiga Seitz og Bartholomew (2008) 

einfaldega við að gleðjast saman með barninu og foreldrum þess yfir árangri og að setja ný 

markmið. 

Til að persónumappa nýtist með góðum árangri verður kennarinn að skoða nokkra 

mikilvæga þætti. Eignaréttur (e. ownership) er einn þessara þátta sem erfitt er að skilgreina á 

leikskólastigi. Það má segja að allir þeir sem eru virkir þátttakendur í gerð persónumöppunar 

séu eigendur hennar  Börnin öðlast þá tilfinningu að mappan sé þeirra eign með því að vera 

þátttakendur í ferlinu, með því að geta haft áhrif á það sem er sett í hana, hver skoðar hana 

og hvenær (Hebert, 2001).  

Lee og Carr (2002) benda á mikilvægi þess að persónumöppur verði aðgengilegar fyrir bæði 

foreldra og börnin. Aðgengi er undirstaða virkrar þátttöku barna og foreldra á öllum stigum 

ferlis persónumöppu. Ef persónumöppur eru staðsettar þar sem auðvelt er að sækja þær eru 

börn og foreldrar líklegri til að veita þeim athygli. Notkun stafrænna tækja og aukinn fjöldi 

myndaskráninga í persónumöppum bætir einnig aðgengi barna að námi sínu, því að börn á 

þessum aldri geta sjaldan lesið texta. Rannsóknir sýna að myndskráningar séu hentug aðferð 

til að lýsa námsferli barna (Knauf, 2017a; Kristín Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2010). 

Fræðimenn hafa fjallað um erfiðleika og hindranir við gerð og notkun persónumappa í 

leikskóla. Oftast nefna leikskólakennarar tímaleysi, fjölda barna, skort á menntuðum 

leikskólakennurum og einnig skort á tæknibúnaði sem hindranir (Knauf, 2017b; Krnjaja og 

Pavlovic-Breneselovic, 2016). En í þessum rannsóknum er einnig bent á að það vanti skýrari 

skilgreiningar á tilgangi persónumappa og möguleikum þeirra. Knauf (2017b) bendir á að þrátt 
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fyrir að persónumöppur séu komnar víða í leikskólum vanti fleiri rannsóknir um reynslu á 

notkun þeirra á vettvangi leikskóla. 

2.3 Rafræn persónumappa 

Hér á eftir verða rafrænar persónumöppur skilgreindar og munnurinn á milli hefðbundinnar  

persónumöppu á pappír og rafrænnar persónumöppu skoðaður. Einnig verður fjallað um 

meginatriði við gerð rafrænna persónumappa, hugbúnað og tæknileg atriði sem mikilvægt er 

að hafa í huga við gerð þeirra. Fjallað verður um niðurstöður rannsókna á notkun rafrænna 

persónumappa sem voru gerðar á leikskólastigi erlendis. Engar rannsóknir fundust um gerð 

rafrænna persónumappa í íslenskum leikskólum. 

2.3.1 Skilgreining, kostir og gallar við notkun rafræna persónumöppu. 

Rafræn persónumappa er skilgreind sem safn af rafrænum skjölum eða færslum þar sem 

námsmaður skráir sín eigin verkefni, afrek, framfarir, árangur og markmið. Hann metur síðan 

skráningarnar og fær viðbrögð og stuðning við lærdómsferlið (Banks, 2004). Barrett (2005) 

bætir við þessa skilgreiningu og segir að námsmaður eða kennari noti rafrænar 

persónumöppur til að geyma og skipuleggja skráningar um námsferil. Skráningar þessar geta 

verið í ýmsum sniðum, t.d. hljóð-og myndskráningar, myndbönd, ritaður texti og línurit. 

Rafræn persónumappa gefur kennurum og nemendum einnig tækifæri á því að setja inn 

krækjur (e. hyperlink), skipuleggja skjöl um námsferil eða útkomur sem eru settar inn fyrir 

skilgreind menntunarstig. 

Kostir rafrænna persónumappa eru margvíslegir og oftast eru þær bornar saman við 

hefðbundnu pappírs persónumöppurnar. Það sem rafrænar persónumöppur hafa fram yfir 

hefðbundnar persónumöppur er möguleikinn á að safna skráningum í mismunandi sniðum. 

Myndskeið og hljóðskrár geta stutt við hefðbundna skráningu og þannig bætt skilning lesanda 

og barnanna sjálfra á lærdómsferlinu (Barrett, 2005). Rafrænar persónumöppur taka ekki 

mikið pláss í skólastofunni eins og pappírs persónumöppur gera og rafræn snið skráninganna 

bjóða upp á auðveld afrit. Með tilvísun í námskrá er hægt að styðja við mat á námi enn frekar 

(Kankaanranta, Barrett og Hartnell-Young, 2001). Rafrænar persónumöppur sem eru vistaðar 

á netinu eru mun aðgengilegri fyrir stóran hóp lesenda hvar og hvenær sem er. Vegna þess 

teljast rafrænar persónumöppur góð leið til að bæta samstarfið við foreldra (Wade, Abrami og 

Sclater, 2005). Síðast en ekki síst má nefna vistvæna hlið rafrænna persónumappa. Notkun 

rafrænna persónumappa sparar pappír, blek og annað efni sem er notað í hefðbundnum 

persónumöppum, eins og plastvasa og skrifstofumöppur (Jarrott og Gambrel, 2011). 

Þó hefur einnig verið fjallað um ókosti rafrænna persónumappa. Gerð þeirra krefst 

þekkingar og færni í notkun ýmissa forrita og tæknibúnaðar. Börn og kennarar verða að vera 
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vel tæknilæsir, enda tekur tíma að læra að nota bæði tæknibúnað og forrit sem eru nauðsynleg 

fyrir gerð rafrænna persónumappa. Einnig getur kostnaður við tækni- og hugbúnað verið mikill 

(Friedman, 2012; Tosun og Baris, 2011). 

2.3.2 Meginatriði við gerð og innleiðingu rafrænnar persónumappa 

Hugmyndafræðin sem liggur að baki gerðar rafrænnar persónumöppu er sú sama og 

hefðbundinnar, þ.e. tilgangur hennar og markmið. Barrett (2001) skilgreinir fimm skref í gerð 

rafrænnar persónumöppu: 

1. Skilgreina innihald og markmið rafrænnar persónumöppu. Það er mikilvægt að 

kennari ákveði tilgang og markmið persónumöppu. Hér verður að hafa í huga 

hverjir munu skoða skráningarnar og ákveða viðeigandi form skráninga. 

2. Persónumappa í vinnslu. Þetta stig tekur lengstan tíma í ferlinu. Hér er 

skráningum safnað í ýmsum sniðum til að endurspegla námsferli frá öllum 

sjónarhornum. Það er mikilvægt að skrifa stuttar athugasemdir til að fanga 

augnablikin sem best. 

3. Persónumappa ígrunduð. Hér er kominn tími til að skoða hvað gerðist í 

námsferlinu, hvernig, af hverju og hvað er framundan. Á þessu stigi er mikilvægt 

að barnið sé virkur þátttakandi í ígrundunarferlinu með kennara sínum. 

4. Persónumappa tengd. Hægt er að tengja einstakar skráningar saman til að sýna 

heildrænt námsferli einstaklinga. Það er hægt að tengja námsferli, t.d. í námskrá, 

til að meta starfsemi skólans.  

5. Persónumappa kynnt. Á þessu stigi er mappan sýnd og metin með hliðsjón af 

tilgangi hennar. Persónumöppu sem er á netinu er hægt að setja t.d. á geisladisk 

og afhenda nemanda/foreldrum. 

Til þess að rafræn persónumappa nýtist við mat á námi og vellíðan barns er æskilegt að 

velja skráningar með barnið sjálft í huga. Námstímabilið sem persónumappan spannar verður 

að endurspegla námsferli barnsins en ekki eingöngu árangur. Til að vera virkur þátttakandi í 

sínu námi verður barnið að hafa möguleikann á því að skoða rafrænu persónumöppuna sína 

og ræða nám sitt við kennara, vini og fjölskyldu (Barrett, 2004). Ntuli og Kyei-Blankson (2015) 

telja að góð rafræn persónumappa verði að vera viðráðanleg og auðveld í notkun fyrir foreldra, 

kennara og barn. Allir aðilar verða að hafa getu og tækifæri til að skoða, ræða, ígrunda og bæta 

í persónumöppuna. Mappan ætti þar að auki að auðvelda samanburð skráninga til að sjá 

framfarir en það er einmitt kostur rafrænnar persónumöppu að hún geti nýst sem tæki til að 

hjálpa barni við að ígrunda nám sitt og fylgjast með eigin framförum. 

Þegar hugsað er um innleiðingu rafrænna persónumappa verður að hafa mörg atriði í huga, 

en eins og áður var nefnt er mikilvægt að íhuga tilgang þeirra, þ.e. hvort eigi að nota þær fyrir 
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námsmat, til að sýna námsferli eða í samskiptum við foreldra. Nauðsynlegt er að ákveða hver 

muni setja inn skráningar, hverjir verði lesendur hennar og hvaða skráningum verði safnað. 

Einnig verður að huga að tæknilegum stuðningi og öryggi tölvu- og hugbúnaðar sem og 

eignarrétti rafrænna persónumappa. Við innleiðingu rafrænna persónumappa er nauðsynlegt 

að skoða reglur um persónuvernd, upplýsingaaðgengi, öryggi og fríðhelgi einkalífs við birtingu 

og miðlun upplýsinganna (Lorenso og Ittelson, 2005). Öll gögn í rafrænum persónumöppum 

eiga að vera vel verndaðar af aðilum sem eru ábyrgir fyrir gerð þeirra. Þetta á sérstaklega við 

um rafrænar persónumöppur barna. Þá verður að skoða með gagnrýnum augum að hvaða 

upplýsingum er gefinn frjáls aðgangur og tryggja að aðgangur að óopinberum gögnum sé 

eingöngu veittur viðeigandi aðilum (MCalpine, 2005). 

 Wetzel og Strudler (2005) lista upp mörg tilmæli við innleiðingu rafrænna persónumappa 

á háskólastigi sem vel má taka til greina á leikskólastigi. Meðal annars benda þeir á mikilvægi 

þess að velja réttan hugbúnað sem er auðveldur í notkun og að nauðsynlegt fjármagn sé til 

staðar fyrir kaup á tölvubúnaði, hugbúnaði og einnig fyrir endurmenntun starfsfólksins. Þeir 

segja einnig að allir sem ætli að nota rafrænar persónumöppur verði að vera vel upplýstir um 

tilgang þeirra og að mikilvægt að einhver taki að sér forystuhlutverk við innleiðinguna. Þeir 

ráðleggja að taka lítil skref í byrjun til að byggja góðan grunn, innleiðingin geti tekið tvö til þrjú 

ár þangað til að rafrænar persónumöppur verði komnar í fulla notkun. 

2.3.3 Hugbúnaður fyrir rafrænar persónumöppur 

Það eru til margar tegundir af hugbúnaði sem hægt er að nota fyrir rafrænar persónumöppur. 

Hugbúnaðurinn skiptist í nokkra flokka: opinn hugbúnaður, aðkeypt þjónusta og hugbúnaður 

sem stofnun hannar sjálf fyrir sínar þarfir (Madden, 2007). Allur þessi hugbúnaður hefur  sína 

kosti og galla. Lorenzo og Ittelson (2005) eru þeirrar skoðunar að hver og ein stofnun sem 

ákveður að innleiða rafrænar persónumöppur verði að velja sér hugbúnað sem svarar þörfum 

og stefnu sinni. Margir mælikvarðar eru til að meta hugbúnaðinn (Jafari, 2004; Himpsl og 

Baumgartner, 2009; Sweat-Guy og Buzzetto-More, 2007) en hér verður farið yfir nokkra þætti 

sem þeim tengjast og hefur verið rætt um í fræðiritum. 

Hugbúnaður fyrir rafrænar persónumöppur þarf fyrst og fremst að svara þörfum notenda. 

Hann verður að vera auðveldur í notkun og ekki krefjast mikillar þjálfunar eða 

endurmenntunar (Jafari, 2004; Madden, 2007). Hann verður jafnframt að styðja við ferlið í 

gerð rafrænna persónumappa (Barrett, 2001). Þar sem einn af kostum rafrænna 

persónumappa er möguleikinn á að safna skráningum í mismunandi sniðum verður 

hugbúnaðurinn að geta geymt skjöl frá mismunandi forritum. Kerfið þarf einnig að hafa 

nægilegt geymslupláss fyrir allar skráningar (Sweat-Guy og Buzzetto-More, 2007). 
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Hugbúnaður fyrir rafrænar persónumöppur verður einnig að tryggja aðgengi að 

skráningunum fyrir alla aðila sem eiga rétt á því að skoða þær, hvar og hvenær sem er. 

Notandinn verður einnig að hafa tækifæri á því að nota mismunandi tæki fyrir skráningar í 

rafrænu persónumöppuna sína ef hann vill (Rate, 2008). Ánægja er einnig mikilvæg og lýsir 

samskiptum notenda við hugbúnaðinn (San Jose, 2017) en það má segja að ánægja notenda 

sé merki um að hugbúnaðurinn virki sem best. Ef notendur eru ánægðir með hugbúnaðinn eru 

meiri líkur á því að þeir noti hann áfram (Huang, Yang og Chang, 2011). 

Himpsl og Baumgartner (2009) benda á að það sé gert ráð fyrir því að rafræna 

persónumappan sé eign nemanda og að hann verði einnig að hafa aðgang að henni eftir að 

hafa lokið námi á ákveðnu menntunarstigi. Þetta er mikilvægt atriði sem þarf að skoða vel 

þegar hugbúnaður er valinn fyrir rafrænar persónamöppur á leikskólastigi. 

Í ritum fræðimanna eru einnig viðraðar áhyggjur af því að fyrirtæki sem hanna hugbúnað 

séu fyrst og fremst að selja vöru sína. Verkfæri sem slíkur hugbúnaður býður upp á getur haft 

áhrif á það hvernig mat á námi barna er framkvæmt, sett upp og miðlað. Þeir telja afar 

mikilvægt að hugbúnaður sem notaður er sé hannaður með djúpum skilningi á 

hugmyndafræði um nám ungra barna, og mati á því (Hooker, 2016; Kelly og Clarkin-Phillips, 

2016). 

2.3.4 Rafrænar persónumöppur á leikskólastigi 

Fáar rannsóknir eru til um gerð og notkun rafrænna persónumappa á leikskólastigi. Nokkrar 

rannsóknir hafa þó verið gerðar um möguleika þeirra á leikskólastigi og má þar nefna 

rannsóknir frá Nýja-Sjálandi, Ástralíu og Grikklandi. Hér á eftir verður í stuttu máli gerð grein 

fyrir meginniðurstöðum þessara rannsókna. 

Í sex leikskólum í Nýja-Sjálandi voru rafrænar persónumöppur barna innleiddar með það í 

huga að bæta þátttöku foreldra í mati á námi barnanna (Penman, 2014). Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kemur fram að allir leikskólakennarar sem tóku þátt mæltu einróma með 

rafrænum persónumöppum. Helstu ávinningar sem kennarar nefndu voru hversu auðvelt var 

að skrifa og hlaða inn námssögum, aukin viðbrögð foreldra við námssögum sem kennararnir 

skrifuðu, aukinn möguleiki á því að miðla til foreldra  það sem er að gerast í leikskólanum og 

möguleikinn á því að setja inn myndbönd til að styðja við námssögur um námsferli barnsins. 

Foreldrar voru einnig ánægðir með rafrænu persónumöppurnar. Rannsóknin sýndi að aukinn 

fjölda foreldra skoðaði möppurnar og sumir þeirra bættu við athugasemdum við nám barns 

síns í möppurnar. Þekking foreldra á námssögum jókst, þeir urðu meðvitaðri um nám barna 

sinna og hvernig kennarar notuðu námssögur til að styðja við námið. 

Niðurstöður rannsóknar Hooker (2017) á notkun rafrænna persónumappa leiddu í ljós 

aukna samvinnu á milli leikskólakennara, aukinn fjölda skráninga sem settar voru í 
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persónumöppurnar og aukna þátttöku foreldra í skráningum á mati á námi og vellíðan barna. 

Hooker bendir þó á mikilvægi þess að velja hentugan hugbúnað fyrir rafrænar persónumöppur 

og að skoða eigi hvernig börnin fái aðgang að sinni eigin rafrænu persónumöppu án aðstoðar 

fullorðinna. 

Rannsókn Beaumond-Bates (2017) leiddi í ljós að rafrænar persónumöppur gagnast við að 

tryggja samstarf á milli heimila og leikskóla. Notkun rafrænna persónumappa auka persónuleg 

samskipti á milli kennara og foreldra og tengja aðra fjölskyldumeðlimi, t.d. ömmur og afa, við 

atburði í leikskóla. Í þessari rannsókn lýsir höfundur einnig áhyggjum sínum af aðgengi barna 

að sinni eigin persónumöppu. 

Í rannsókn Higgins (2015) var leitað svara við því hvort og hvernig rafrænar persónumöppur 

auðveldi samskipti heimilis og leikskóla. Niðurstöður sýndu að rafrænar persónumöppur, sem 

eru aðgengilegar á netinu, auka flæðið á upplýsingum á milli leikskóla og foreldra. Foreldrar 

geta skoðað skráningar hvar og hvenær sem er. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram 

að notkun rafrænna persónumappa ýti undir persónuleg samskipti á milli foreldra og kennara 

þar sem viðbrögð foreldra við skráningum jókst til muna í samanburði við hefðbundnu 

persónumöppurnar. Foreldrarnir töldu sig vera vel upplýsta um það sem var að gerast hjá barni 

þeirra í leikskólanum og meirihluti foreldra voru þeirrar skoðunar að rafræn persónumappa 

veitti þeim stuðning við persónuleg samskipti við starfsfólk. 

Goodman (2015) gerði rannsókn þar sem skoðuð var aðkoma og þátttaka barna, foreldra 

og kennara í gerð rafrænna persónumappa í tveimur nýsjálenskum leikskólum. Rannsóknin var 

gerð í tveimur leikskólum þar sem rafrænar persónumöppur voru notaðar í um það bil eitt ár. 

Athugað var hversu oft og hvenær börn, foreldrar og kennarar skoðuðu möppurnar, hvernig 

nám barnanna var skrásett og hver gerði það. Niðurstöðurnar sýndu að þátttaka fullorðinna 

(foreldra og kennara) var meiri en þátttaka barna í gerð rafrænna persónumappa. Oftast voru 

það fullorðnir sem áttu frumkvæðið við ferlið. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að áhugi barnanna 

á sinni eigin persónumöppu var nátengdur áhuga fullorðinna og jafnaldra. Eins kom fram hve 

misjöfn aðkoma barnanna var. Margir skoðuðu þær einungis heima, þar sem leikskólinn gat 

ekki boðið upp á tæknilegt aðgengi. Á hinn bóginn voru leikskólar sem gátu gert það með hjálp 

spjaldtölvu, borðtölvu eða skjávarpa. Áhugaverðar niðurstöður komu fram hvað varðar 

þátttöku foreldra. Viðbrögð foreldra við skráningunum voru, að mati kennara, eins og á 

samskiptamiðlum. Foreldrar voru meira uppteknir af því hvernig barnið leit út en að sýna 

skilning á námi þess. 

Áhugaverð rannsókn var gerð í grískum leikskóla en þar beindu rannsakendur sjónum 

sínum meðal annars að tilfinningum barna og foreldra þegar þeir skoðuðu og lásu rafrænu 

persónumöppurnar. Stolt og ánægja var algeng upplifun við lestur skráninga möppunum, hjá 

bæði foreldrum og börnum. Í rannsókninni kom fram að foreldrar skoðuðu rafrænu 
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persónumöppurnar oftar en þær hefðbundnu. Það er ekki greint nákvæmlega frá því hvaða 

hugbúnaður var notaður við gerð rafrænna persónumappa en hann gerði foreldrum kleift að 

koma með athugasemdir til kennara um skráningarnar (Tsirika, Kakana og Michalopoulou, 

2017). 

Í öllum þeim rannsóknum kemur fram að nauðsynlegt sé að gera fleiri og umfangsmeiri 

rannsóknir á notkun rafrænna persónumappa á leikskólastigi. 

2.3.5 Siðferðisleg atriði við gerð rafræna persónumöppu 

Þó að rafrænar skráningar og persónumöppur teljist öflugt verkfæri fyrir leikskólakennara í 

mati á námi barna (Parnell og Bartlett, 2012) þá vekja þær ýmsar siðferðislegar spurningar. Í 

rannsókn Lindgren (2012) koma fram vangaveltur margra leikskólakennara um siðferðislega 

þætti við gerð skráninganna. Þeir nefndu það að það væri ekki nógu oft spurt um samþykki 

barnanna um vilja þeirra til að vera þátttakendur í ferli skráninganna bæði þegar mynd eða 

myndskeið voru tekin og einnig þegar skráningarnar voru birtar. Þar er einnig bent á mögulegt 

valdaójafnvægi á milli kennara og barna þegar kemur að skráningum og sömuleiðis hvort 

sumar skráningar og myndatökur brjóti á rétti barna á friðhelgi einkalífs þeirra. 

Þessi atriði er mikilvægt að hafa í huga sérstaklega í ljósi nýju persónuverndarlaganna. Nýju 

persónuverndarlögin á Íslandi tóku gildi í maí 2018 eða um það leyti þegar þessu verkefni var 

að ljúka, en áhrif þeirra mátti einnig greina í byrjun verkefnisins í tengslum við notkun á 

farsímum í eigu starfsmanna við gerð skráninga á námi barnanna. Í persónuverndarlögunum 

er sjónum bent að mikilvægi þess að allir verði að vera meðvitaðir um réttindi barna til 

persónuverndar og tekið er fram að „börn eiga rétt á friðhelgi einkalífs rétt eins og fullorðnir“. 

Í persónuverndalögum kemur einnig fram að mikilvægt sé að meta hvaða upplýsingar um þau 

séu sett á Netið. Skóli og kennarar eigi að vera meðvitaðir um það að þeir séu ábyrgðir fyrir 

vinnslu upplýsinganna. Ráðlagt er að kennarar séu hógværir þegar kemur að myndatöku barna 

og þeir upplýsi foreldra eða forráðamenn um tilgang myndatökunnar og hvar og hvernig 

myndirnar verði birtar áður en beðið er um samþykki þeirra (Börn og persónuvernd, 2018). Á 

síðu Umboðsmanns barna eru góðar leiðbeiningar fyrir kennara þegar kemur að skráningu 

upplýsinga sem eru settar í upplýsinga- og námskerfi. Þar kemur fram að kennarinn verður að 

sýna nærgætni og meta hverju sinni hvaða upplýsingar eru settar inn í svona kerfi. Mikilvægt 

sé að upplýsingarnar innihaldi jákvæð og uppbyggileg skilaboð (Umboðsmaður barna, 2015). 

2.3.6 Upplýsinga- og samskiptatækni í íslenskum leikskólum 

Þar sem gerð rafrænna persónumappa ber með sér notkun tæknibúnaðar er nauðsynlegt að 

skoða hvernig íslenskir leikskólar standa í þessum málum. Margar rannsóknir færa rök fyrir 

notkun upplýsinga- og samskiptatækni (UST) í leikskólum. Fyrir marga sem vinna með ungum 

börnum er ekki lengur spurning um hvort nota eigi þessa tækni í leikskólanum heldur frekar 
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hvernig hægt sé að nota hana til að styðja við nám barna. Leikskólar um allan heim hafa fjárfest 

í spjaldtölvum og venjulegum tölvum til að bjóða öllum börnum jafnan aðgang að upplýsinga- 

og samskiptatækni. Með hjálp þessarar tækni geta kennarar og börn til að mynda kynnst 

menningu barna af erlendum uppruna. Til dæmis hafa tvítyngd börn þannig tækifæri á að 

kynnast sinni eigin menningu. Ýmsir tölvuleikir og forrit sem eru sniðin að þörfum barna auka 

þekkingu þeirra, efla samskipti og tjáningu. Kennarar nýta sér möguleika internetsins (t.d. 

Google) til að afla sér upplýsinga um viðfangsefni sem þeir eru að vinna í með börnunum og 

einnig í leit að faggreinum til að bæta skilning sinn á málefnum sem tengjast þeirra starfi 

(Masoumi, 2015). UST gerir leikskólakennurum kleift að ná til sem flestra foreldra en 

tölvupóstar sem eru sendir til foreldra með ýmsum upplýsingum eru fastir liðir í leikskólastarfi. 

Næstum allir leikskólar eru með heimasíðu og Facebook er mikið notað til að miðla 

upplýsingum um leikskólastarf (Dagbjört Svava Jónsdóttir, 2016). 

Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 er fjallað um UST í tengslum við læsi sem er einn af 

grunnþáttum menntunar. Þar kemur fram að UST sé ómissandi heima fyrir og í vinnu fólks og 

að það séu „sjálfsögð verkfæri í skólastarfi.“ Miðlalæsi og stafrænt læsi er færni sem börnum 

ber að ná og verða kennarar að skapa tækifæri fyrir þau að „nota ýmsa miðla við nám sitt“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Notkun UST á leikskólastigi er ekki mikið rannsökuð hér á Íslandi en árið 2004 var gerð 

rannsókn á henni í sex íslenskum leikskólum. Niðurstöðurnar leiddu í ljós jákvætt viðhorf 

kennara gagnvart notkun tölva á leikskólum. Kennarar nýttu sér þessa tækni til samskipta og 

upplýsingaöflunar, þ.e. til að finna greinar og myndir á netinu, tengjast „hinni stóru veröld“ og 

senda foreldrum tölvupóst. Í þessari rannsókn kom fram að notkun ýmissa rekstrarforrita 

auðveldaði skólastjórnendum starf þeirra. Leikskólakennarar notuðu þessa tækni aðallega til 

að skrá, safna og miðla rafrænum færslum um leikskólastarfið og nám barna. Einnig nýttust 

tölvur sem verkfæri og léku börn sér í þeim við að leysa þrautir, lita og fleira, með hjálp ýmissa 

forrita (Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 2005). 

Á undanförnum árum hefur hvert sveitarfélag fyrir sig séð um að móta sína eigin stefnu í 

notkun UST á leikskólastigi til að svara viðmiðum um miðla- og stafrænt læsi á leikskólastigi. 

Árið 2014 komu út Tillögur að stefnu um nýtingu upplýsingatækni í uppeldis- og menntastarfi 

leikskóla Hafnarfjarðar. Þar kom meðal annars fram að nauðsynlegt sé að hafa fullnægjandi 

tölvubúnað á leikskólum svo að starfsfólk geti sinnt störfum sínum og tryggt börnum jafnt 

tölvuaðgengi. Einnig er símenntun starfsfólks mikilvæg til að bæta skilning og færni í notkun 

UST (Anna Vala Arnarsdóttir, Árdís Grétarsdóttir, Eva Dögg Gylfadóttir, Hanna Halldóra 

Leifsdóttir og Sigurborg Kristjánsdóttir, 2014). 

Í matsskýrslu Akureyrarbæjar er innleiðing spjaldtölva skoðuð í leikskólum bæjarins. Í 

skýrslunni koma fram dæmi um forrit og síður sem leikskólakennarar geta nýtt sér í starfi, en 
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Facebook, Pinterest og YouTube voru til dæmis þar á meðal. Ýmis þróunarverkefni sem 

tengjast notkun UST í starfi með börnum hafa eins verið unnin í leikskólum, t.d. 

stærðfræðikennsla, málörvun og fleira. Leikskólar virðast þannig hver fyrir sig setja upp 

verkefni sem lúta að aukinni notkun á UST, þegar áhugi er fyrir hendi (Bergþóra Þórhallsdóttir, 

2016). 

UST leikur stórt hlutverk í okkar samfélagi og leikskólar eru ekki undanteknir. En þrátt fyrir 

möguleika og stöðuga þróun þessarar tækni er notkun UST á leikskólastigi langt frá því að vera 

að fullu innleidd. Það tengist viðhorfum til notkunar á UST með ungum börnum í leikskólastarfi 

og þekkingu og færni leikskólakennara (Blackwell, Lauricella og Wartella, 2014). Það er ljóst 

að rekstraraðilar eru meðvitaðir um mikilvægi og möguleika UST en það vantar fjármagn til að 

leikskólar geti eignast nauðsynlegan búnað. Eins þarf að bæta stuðning og menntun 

starfsmanna á þessu sviði til að breyta viðhorfum til notkunar UST. 

2.3.7 Samantekt 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeim þáttum sem munu nýtast við greiningu á 

niðurstöðum rannsóknarinnar og við að svara rannsóknarspurningunum. 

Rafrænar persónumöppur í leikskóla eru frekar nýtt fyrirbæri. Rannsóknir sýna að margir 

þættir hafa áhrif á gerð persónumöppu og er viðhorf kennara einn sá mikilvægasti. Jákvætt 

viðhorf til UST og ferlið við gerð persónumöppu tryggir velgengni hennar. Ferli við gerð 

rafrænna persónumappa er ekki ólíkt ferli við gerð pappírsmöppunnar. Leikskólakennari 

verður að safna skráningum um nám barnsins og hafa hugmyndafræði ferilmats að leiðarljósi. 

Hann verður að sýna nærgætni, gefa sér tíma til að fylgjast með leik og athöfnum barnanna og 

vera við hlið þeirra til að styðja við nám þeirra. Námsmatið á þar af leiðandi að vera 

einstaklingsmiðað og til þess gert að efla hvert barn. Það er ljóst að kennarinn er í aðalhlutverki 

þegar kemur að mati á námi og vellíðan barna í leikskóla og hann sem fagmaður setur stefnu 

um hvernig matið er framkvæmt. Hann verður að vera vel upplýstur um hugmyndafræði 

námsmatsins og leita að leiðum svo að börn og foreldrar þeirra verði virkir þátttakendur. 

Rafrænar persónumöppur geta verið góð leið til þess að skrá og meta nám barna. Það er 

skapandi ferli þar sem hugmyndafræðin á bak við þær skilgreinir virka þáttöku allra, þ.e. 

kennara, barna og foreldra. Rannsóknir sýna að það þarf að huga að ýmsum mikilvægum 

atriðum þegar skráningar eru gerðar rafrænt. Leikskólakennari verður að huga um að vernda 

persónuupplýsingar, hann verður að vera með nauðsynlegan hugbúnað og tæki og tryggja 

auðvelt aðgengi barna, foreldra og annara kennara að möppunum Í öllum rannsóknum sem 

ég kynnti mér kemur fram að nauðsynlegt sé að gera fleiri og stærri rannsóknir á þessari 

aðferð. En allar rannsóknir sem ég hef skoðað sýndu jákvæðar niðurstöður um notkun 

rafrænna ferilmappa á leikskólastigi. Þær leiða til aukinna samskipta á milli foreldra og 
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kennara, aukinnar notkunar foreldra og barna á persónumöppum og vekja upp hjá þeim 

jákvæðar tilfinningar (stolt, ánægja) sem eru sannfærandi rök fyrir innleiðingu þessarar 

aðferðar. 
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3 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknaraðferð, ferli rannsóknarinnar og hlutverk 

rannsakanda. Einnig verður fjallað um gagnaöflun og gagnagreiningu, og þátttakendur 

rannsóknarinnar kynntir. Að lokum verður stuttlega talað um siðferðileg atriði og 

trúverðugleiki rannsóknarinnar. 

3.1 Starfendarannsókn 

Starfendarannsókn varð fyrir valinu fyrir þetta verkefni. Ég heillaðist af starfendarannsókn 

fyrst og fremst vegna stöðu rannsakanda í ferlinu. Rannsakandi í starfendarannsókn er ekki 

utanaðkomandi áhorfandi heldur er hann virkur þátttakandi í ferlinu, en í þessu verkefni  skoða 

ég mitt eigið starf, sem stjórnandi innleiðingarinnar. Samkvæmt Koshy (2010) er 

starfendarannsókn leið fyrir kennara til að endurskoða sitt eigið starf, sjá hlutina sem hann vill 

breyta og finna leiðir til að framkvæma breytingarnar. Starfendarannsókn framkvæma 

kennarar ýmist sjálfir eða með hjálp utanaðkomandi aðila með það að markmiði að bæta gæði 

starfsins eða sína eigin hæfni. 

Ferli starfendarannsókna er hringferli og fer rannsakandi fram og til baka í því: að skoða, 

ígrunda og meta (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Ég hafði þessi stig til hliðsjónar í minni rannsókn. 

Á Error! Reference source not found. er ferli starfendarannsóknarinnar sýnt: 

 

Mynd 1. Ferli starfendarannsóknarinnar (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). 

Samkvæmt Senge og Scharmer (2001) hefst starfendarannsókn á því að skapa 

lærdómssamfélag þar sem jafnrétti allra þátttakenda er viðurkennt. Þetta ferli felur í sér þrjú 

valdsvæði: að uppgötva, að skilja og að deila þekkingu með öðrum þekkingu; að efla vitund og 

getu fólks til að fá niðurstöðu sem er mikilvæg öllum; og að vinna saman að sameiginlegu 

markmiði. Lærdómssamfélag er umhverfi þar sem einstaklingar læra hver af öðrum og hver 

með öðrum. Lærdómssamfélag skólans styrkir kennarann í starfi þar sem hann fær tækifæri 



30 

til að ígrunda eigið starf og annarra með starfsfélögum til þess að auka gæði náms og bæta 

námsárangur (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). 

Starfendarannsóknir eru vel til þess fallnar að efla vald þátttakenda þar sem þátttakandi 

hefur áhrif á það sem gert er, ber ábyrgð á því og metur árangur. Þannig hefur hann meira vald 

yfir sínu eigin starfi og faglegri þróun (Edda Kjartansdóttir, 2010). Þátttaka í starfendarannsókn 

hefur áhrif á líðan og sjálfsmynd starfsmanna og hvernig þeir sjá hlutverk sitt. Í gegnum samtöl 

og með ígrundun á eigin starfsháttum öðlast þeir nýja þekkingu og hæfni. Þátttaka í 

starfendarannsókn getur gefið starfsfólkinu þá tilfinningu að það sé mikilvægt, kveikir neista 

og vekur ánægju í vinnunni. Starfsfólkið leggur sig meira fram í vinnunni, verður áhugasamara 

um nýjungar og er tilbúið að hlusta, ræða og prófa (Bleach, 2013). Þessi gildi hafði ég að 

leiðarljósi í starfendarannsókn minni. 

3.2 Ferli rannsóknarinnar 

Undirbúningur starfendarannsóknarinnar hófst vorið 2017. Þá mótaðist hugmyndin að 

verkefninu og nauðsynlegra leyfa fyrir rannsóknina var aflað frá leikskólastjóra (sjá Viðauki A: 

Leyfi leikskólastjóra fyrir verkefni). Undirbúningurinn fólst einnig í því að lesa fræðigreinar til 

að styrkja grundvöll rannsóknarinnar og setja fram rannsóknarspurningar. Greining á 

fyrirliggjandi gögnum var einnig framkvæmd á þessi stigi. Núverandi aðferðir sem varða mat á 

námi og vellíðan barna í leikskólanum voru skoðaðar út frá kenningum og hugmyndum 

fræðimanna um það efni. Í framhaldinu var svo ákveðið að prófa þá nýjung  að framkvæma 

skráningar á rafrænu formi. 

Ég ákvað að hefja innleiðingu rafrænna persónumappa á deildinni sem ég starfa á í október 

2017. Farinn var einn hringur í ferli starfendarannsóknarinnar og niðurstöður notaðar til að 

ákveða framhaldið. Öllum starfsmönnum var sendur tölvupóstur með upplýsingum um 

rannsóknina og beiðni til þeirra um gerast þátttakendur í henni. Í kynningabréfi var markmið 

rannsóknarinnar skilgreint sem og leiðir til gagnaöflunar, greining gagna og birting niðurstaðna 

(sjá Viðauki Á: Tölvupóst til starfsmenn deildarinnar). Allir starfsmenn sem tóku þátt í þessu 

verkefni samþykktu þátttöku sína með undirskrift sinni á þar til gerðu skjali (sjá Viðauki B: 

Eyðublað fyrir upplýst samþykki). Tölvupóstur með kynningarbréfi um rannsóknina var sendur 

til foreldra (sjá Viðauki D: Upplýsingar til foreldra). Fyrsti fundurinn með starfsmönnum 

deildarinnar var haldinn í byrjun október 2017 og var farið yfir verkefnið og tilgang þess. Á 

þessum deildarfundi var haldin kynning fyrir starfsmenn á meginhugmyndum um mat á námi 

í formi persónumappa og þá sérstaklega um rafrænar persónumöppur. Þá var fjallað um 

tilgang rafrænna persónumappa, hvað skráning sé og hvernig þær séu framkvæmdar. Eins og 

kom fram í kaflanum um starfendarannsóknir vildi ég hafa hugmyndir lærdómssamfélagsins 

og teymisvinnu að leiðarljósi. Ég taldi það mikilvægt að allir tjáðu sínar skoðanir um 
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skráningarnar, innihald þeirra og leiðir til að skrá nám barna. Á þessum fundi var ákveðið 

hversu oft við ætluðum að setja skráningar í rafrænar persónumöppur barnanna, hvernig við 

gætum tryggt þátttöku barna í skráningum og hlutverk hvers og eins. 

3.2.1 Tímaáætlun rannsóknarinnar 

1. október 2017: Kynningarbréf var sent til starfsmanna á deildinni og skrifleg samþykki 

fengið fyrir þátttöku þeirra í rannsókninni. 

9. október 2017: Fundur með starfsmönnum var haldinn um tilgang rafrænna 

persónumappa fyrir börn, hvaða atriði eigi að skrá og hvernig skráningar séu framkvæmdar. 

Kynningarbréf var sent til foreldra. 

október 2017 – apríl 2018: Starfsmönnum voru veittar leiðbeiningar um notkun á Mentor 

fyrir rafrænar persónumöppur. Starfsfólki var leiðbeint við gerð skráninga í daglegu starfi. 

Notkun mismunandi sniða (myndbönd, skanna verkefni, vinna með myndir af stórum 

verkefnum barna). Skráningarnar voru færðar reglulega í Mentor. Í miðjum janúar voru 

námsmöppurnar á Mentor skoðaðar og greindar af rannsakanda. 

maí 2018: Viðtöl voru tekin við starfsmenn um viðhorf þeirra til rafrænna persónumappa 

og spurningakönnun send til foreldra. 

Júní – júlí 2018 : Greining gagna gerð og niðurstöður skrifaðar. 

3.3 Gagnaöflun 

Í starfendarannsóknum gefst tækifæri á að safna gögnum úr ýmsum áttum til að sjá 

viðfangsefnið frá ýmsum sjónarhornum. Í þessari rannsókn var ætlunin að safna fjölbreyttum 

gögnum sem gætu nýst við að varpa ljósi á og veita svör við rannsóknarspurningunum. 

3.3.1 Skrifleg fyrirliggjandi gögn 

Skrifleg fyrirliggjandi gögn geta veitt innsýn í aðstæður þar sem rannsóknir eiga sér stað 

(Koshy, 2010). Eftirfarandi rituð gögn voru könnuð við upphaf rannsóknarinnar: námskrá 

leikskólans sem er á heimasíðu skólans; viðmiðunarmappa um innihald persónumöppu sem 

var unnin af teymi leikskólakennara; niðurstöður ytra mats unnið af Námsmatsstofnun árið 

2014 og heimasíða leikskólans. Með því að skoða þetta reyndir ég að afla gagna sem hjálpuðu 

mér að meta hvernig mat á námi og velferð barna hefur verið framkvæmt á leikskólanum. 

3.3.2 Rannsóknardagbók 

Í rannsóknardagbók skráir rannsakandinn vangaveltur sínar, hugsanir, upplifun og hugmyndir. 

Þetta er ítarleg skrá, ekki aðeins um það sem rannsakandinn hefur verið að gera og um það 

sem hann hefur lært heldur einnig um tilfinningar sínar og túlkun hans á starfinu. 
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Rannsakandinn skráir í rannsóknardagbók, ígrundar starfið, veltir fyrir sér þróun verkefnisins, 

hindranir og afrek (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Ég stefndi á að skrifa reglulega í rannsóknaradagbók meðan á rannsókninni stóð. Koshy 

(2010) bendir á að færslur eigi ekki að vera langar en dagleg skrif hjálpi til við að fylgjast með 

framvindu rannsóknarinnar. Ég skráði í rannsóknardagbókina mína hvernig mér og 

starfsmönnum á deildinni gekk að gera skráningar í rafrænu persónumöppurnar, þátttöku 

barna í skráningum, viðbrögð foreldra við færslum á Mentor, hindranir sem urðu á leið okkar 

og ýmislegt annað sem hjálpaði við að svara rannsóknarspurningum. 

3.3.3 Óstöðluð viðtöl við starfsmenn 

Í starfendarannsókn eru viðtöl oftast óformleg en gengið er út frá ákveðnum þemum (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2009). Þar sem rannsóknarspurningar snúast um rafrænar persónumöppur sem 

matsaðferð fyrir börn og kosti og ókosti þeirra fyrir leikskóla taldi ég að viðtöl við starfsmenn 

væru hentugasta leiðin til að svara þeim spurningum. Í lok rannsóknarinnar tók ég viðtöl við 

alla starfsmenn sem tóku þátt í rannsókninni. Í viðtölunum kallaði ég fram upplýsingar um 

hvernig starfsmenn upplifðu aðstæður, líðan þeirra og skoðanir. 

Nokkur spurningaþemu voru útbúin til að undirbúa viðtölin sem voru tekin sem mótaði 

þannig viðtalsramma. Viðtalsramminn er í Viðauki E: Viðtal við starfsfólk deildarinnar. Áður en 

viðtölin hófust voru þátttakendur beðnir um leyfi til að taka viðtalið upp á síma svo ég, sem 

rannsakandi, gæti verið að fullu virkur þátttakandi í samtalinu. Einnig var farið yfir tilgang 

viðtalsins og nafnleysi heitið. Viðtalið var síðan afrituð í textaskjal. 

3.3.4  Spurningakönnun til foreldra 

Spurningakannanir gefa tækifæri á að safna miklu magni upplýsinga á fremur stuttum tíma 

(Mills, 2007). Viðhorf foreldra er mikilvægt þar sem þeir eru viðtakendur upplýsinga frá 

leikskólanum en spurningakönnunin var send í pósti til þeirra foreldra sem samþykktu að taka 

þátt í könnuninni. Ég valdi þessa leið við gagnaöflun þar sem ég var að leita eftir svörum frá 

sem flestum foreldrum. Með þessari spurningakönnun reyndi ég að fá fram álit foreldra á 

rafrænum skráningum, kannaði reynslu þeirra í að nota þessar skráningar og af Mentor sem 

upplýsingamiðli. Þar sem foreldrar hafa reynslu af því að fá upplýsingar í tölvupósti, í gegnum 

Instagram og af vefsíðu leikskólans gátu þeir borið þær saman við upplýsingamiðlun í gegnum 

Mentor. Spurningar voru hannaðar með það að markmiði að kanna hversu oft foreldrar lásu 

skráningarnar, hvernig þeir fengu vitneskju um nýjar skráningar, hvort aðrir fjölskyldumeðlimir 

lásu skráningarnar (afar/ömmur, frændfólk), hvernig Mentor reyndist í notkun, hvaða 

upplýsingar þeir lásu mest í Mentor og viðbrögð þeirra við skráningunum og upplýsingum frá 

leikskólanum. Spurningakönnunin var sett í Office Forms og voru niðurstöðurnar unnar í því 

forriti og í Excel. Spurningakönnunin var send með tengli í tölvupósti til foreldra. Í könnuninni 
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voru 19 fjölvalspurningar en síðasta spurningin var opin og gátu foreldrar skráð allt sem þeim 

lá á hjarta varðandi námsmöppu barnsins og Mentor (sjá Viðauki F: Spurningakönnun til 

foreldra). 

3.3.5 Tölvupóstar 

Tölvupóstar frá Mentor til leikskóla voru notaðir til að afla ýmissa upplýsinga. Rannsakandi 

sendi tvo tölvupósta til fyrirtækisins InfoMentor til að fá nákvæmt svar við spurningunni um 

hvað gerist við námsmöppurnar þegar börnin fara úr leikskóla yfir í grunnskóla. Fjórir 

tölvupóstar voru sendir til foreldra meðan á rannsókninni stóð. Sá fyrsti var til að kynna 

verkefnið og hinir þrír til að gera þá meðvitaðri um notkun á Mentor. 

3.4 Gagnagreining 

Við greiningu gagnanna var leitast við að svara rannsóknarspurningum, annars vegar um kosti 

og ókosti rafrænna persónumappa í námsmati leikskólabarna og hins vegar um viðhorf 

starfsmanna og foreldra til rafrænna persónumappa og upplýsingakerfisins Mentor. 

Greining á fyrirliggjandi gögnum hófst í undirbúningsferli rannsóknarinnar. Þá var leitað að 

upplýsingum um hvernig mati á námi barna væri háttað í leikskólanum og hvernig þeim 

upplýsingum væri miðlað til foreldra. Við úrvinnslu endanlegra gagna (viðtöl, 

rannsóknardagbók) notaði ég þemagreiningu sem er vel þekkt og víða notuð sem 

greiningaraðferð í eigindlegum rannsóknum. Braun og Clark (2006) telja að það sé mikilvægt 

fyrir rannsakanda að tileinka sér reglur um greiningu gagna svo hægt verði að meta gæði 

rannsóknarinnar. Þær setja fram leiðbeiningar í sex þrepum sem ég mun styðjast við í 

greiningu gagnanna í þessari rannsókn. 

 Rannsakandi verður að kynnast gögnunum vel. Gögnin í formi viðtala verða afrituð í 

rittexta. Öll gögn verða marglesin með það í huga að leita eftir áhugaverðum 

hugmyndum, mynstrum og þemum. 

 Búa til fyrstu kóðana. Farið verður yfir gögnin á kerfisbundinn hátt og búnir til kóðar 

sem lýsa áhugaverðum atriðum í gögnunum. Gögnin verða síðan skipulögð og tengd 

hverjum kóða. 

 Leitað eftir þemum. Greining á kóðum tekur við og skoðað hvernig mismunandi kóðar 

geti sameinast í heildrænu þema. 

 Að endurskoða þemu. Þá er skoðað hvort þemun passi við gögnin og hafna þemum sem 

passa ekki. Útbúa þemakort gagnanna. 

 Þemun skilgreind enn frekar með því að bera kennsl á "kjarna" hvers þema fyrir sig og 

þeim gefið nafn. Þá er skilgreint hvað er áhugavert við innihald hvers þema fyrir sig og 

af hverju. Ítarleg greining hvers þema. 
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 Skýrsla/niðurstöður skrifaðar þar sem öll þemun koma fram með dæmi úr gögnunum 

og rök gefin um tengsl við rannsóknarspurningar. 

Við greiningu spurningakönnunarinnar voru notaðar megindlegar aðferðir, þ.e. lýsandi 

tölfræði, sem verður birt í myndrænu formi í þessari ritgerð. Reikniforritið Microsoft Excel var 

notað við úrvinnslu gagnanna. Niðurstöður greininganna eru settar fram í skýrsluformi. 

3.5 Þátttakendur 

3.5.1 Leikskólinn 

Leikskólinn þar sem rannsókninn fór fram er tíu deilda leikskóli og að jafnaði dvelja um 220 

börn samtímis á aldursskiptum deildum. Á rannsóknatímanum var ég starfsmaður á einni af 

elstu deildum leikskólans. Leikskólinn vinnur samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla og stuðst er 

við uppeldis- og skólakenningar John Dewey. Í námskrá leikskólans kemur fram að í 

leikskólanum horft á frjálsleik sem mikilvægasta námsleið barna. Þrír áhersluþættir einkenni 

nám barnanna frá fyrsta skóladegi og fram að útskrift úr leikskólanum. Þessir þættir eru SMT 

– skólafærni, tónlistarnám og umhverfismennt. Starfsfólk hefur sameinast um gildin jákvæðni, 

virðingu og fagmennsku sem eru höfð að leiðarljósi í daglegu starfi skólans. 

3.5.2 Starfsmenn 

Ætlunin var að innleiða rafrænar persónumöppur barna á einni af elstu deildum leikskólans. Á 

deildinni voru 23 börn og unnu þar fjórir starfsmenn. Reynsla, menntun og starfshlutfall 

starfsmanna var misjafnt. 

 Rannsakandinn var í leikskólakennaranámi á meistarastigi, unnið á leikskóla í 12 ár og 

var í 100% starfi 

 Deildarstjórinn er með B. ed. gráðu í leikskólafræðum, var einnig í 

leikskólakennaranámi á meistarastigi, starfað í leikskóla í 10 ár og var í 100% starfi. 

 Leikskólaleiðbeinandi sem hafði lokið fagnámskeið fyrir starfsmenn leikskóla, unnið á 

leikskólanum í 11 ár og var í 100% starfi 

 Ófaglærður starfsmaður sem var nýbyrjaður að vinna á leikskólanum 

Það þótti ekki mikilvægt að gefa þátttakendum gervinöfn en í niðurstöðunum er starfsheiti 

deildarstjóra notað til að aðgreina álit hans frá áliti annara starfsmanna. Það var gert með 

samþykki hans. 

3.5.3 Mentor 

Kynning á Mentor var haldin á starfsmannafundi í leikskólanum haustið 2016. Skólaárið 2016-

2017 var Mentor einungis notað fyrir rekstur leikskólans, þ.e. við skráningu á viðveru barna og 
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fyrir tölvupósta til foreldra. Í apríl 2018, á meðan rannsóknin var yfirstandandi, kom myndaapp 

fyrir leikskóla sem samkvæmt Mentor „einfaldar þeim að taka myndir og/eða myndbönd af 

fjölbreyttu starfi leikskólans og gera það enn sýnilegra.“ Tilkynning um þetta var send í 

tölvupósti til stjórnenda. App fyrir foreldra sem Mentor ætlaði að byrja að nota á skólaárinu 

2017-2018 varð ekki að raunveruleika á meðan rannsókninni stóð. 

Upplýsingakerfið InfoMentor er þekkt hér á Íslandi og í nokkrum löndum í Evrópu. Í 

grunnskólum og leikskólum hér á landi er kerfið eingöngu kallað Mentor og verður það heiti 

notað hér með. Áhersluorð Mentors eru: læra, áætla, kenna, meta, greina og miðla. Þessi orð 

skilgreina einnig hlutverk kennara í skóla og setur Mentor sér það markmið að vera stuðningur 

við vinnu þeirra (InfoMentor, Áherslur, 2013-2015). 

Mentor fyrir leikskóla er upplýsingakerfi sem er sérhannað fyrir íslenska leikskóla. Á vefsíðu 

Mentor kemur fram að tilgangur og markmið kerfisins sé að veita stuðning við faglegt starf 

skólanna. Kerfið er hannað til að létta og einfalda rekstrarumsýslu leikskólastjóra, minnka 

pappírsvinnu, auka yfirsýn og auðvelda skýrslugerð. Í upplýsingum á síðunni kemur einnig fram 

að kerfið auðveldi upplýsingamiðlun á milli foreldra og leikskólans (InfoMentor, Leikskólar, 

2013-2015). 

Á veðsíðu Mentor kemur fram að kerfi þeirra uppfylli kröfur persónuverndalaganna frá 

2018 um það sem varðar öryggi við söfnun, geymslu og miðlun upplýsinga. Ábyrgðaraðilar 

kerfisins eru í flestum tilvikum menntastofnarnir sem skrái ýmsar persónuupplýsingar um 

nemendur og starfsmenn sína. Þar er bent á að starsfólk menntastofnanna beri ábyrð á því 

hvaða upplýsingar séu skráðar. InfoMentor tekur skýrt fram að starsfólk þeirra hvorki skrái,  

safni né deili upplýsingum um notendur sína. Notendur skrá sig inn á Mentor með kennitölu 

sinni ásamt lykillorði til þess að skoða upplýsingarnar á Mentor og á það bæði við um kennara 

og aðstandendur. PIN er notað fyrir myndaapp og app fyrir foreldra (Persónuverndarstefna 

Mentors, 2018). 

3.6 Siðferðileg atriði  

Eins og hver önnur rannsókn er starfendarannsókn gerð á grundvelli siðferðisreglna. 

Rannsakandi varð því að tryggja að rannsóknin skaðaði ekki þátttakendur að neinu leyti, hvorki 

líkamslega né andlega. Rannsakandi tryggði nafnleynd þátttakenda og trúnað upplýsinga. Allir 

urðu að taka þátt í rannsókninni af fúsum og frjálsum vilja og voru vel upplýstir um markmið 

hennar, hlutverk þeirra í henni og rétt (Lichtman, 2013). 

Í starfendarannsóknum sem eru gerðar af kennurum á eigin vinnustað, skóla eða leikskóla, 

skapast sérstök staða rannsakanda og þátttakenda. Þá er horft með öðrum augum á frjálsa 

þátttöku, trúnað og nafnleysi. Eitt af siðferðilegum álitamálum sem rannsakandi í 

starfendarannsókn verður að velta fyrir sér er valdbeiting (Castle, 2012). Ég varð að koma með 
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sannfærandi rök fyrir þessu verkefni svo starfsmenn upplifðu sig ekki undir þrýstingi frá mér, 

heldur sjái sig frekar sem meðrannsakendur (e. co-researchers) í verkefninu. 

Áður en rannsókn hefst verður rannsakandi að afla sér ýmissa leyfisbréfa og upplýsa aðila 

um rannsóknina og eðli hennar (Koshy, 2010). Eins og áður hefur komið fram var skriflegt leyfi 

fengið frá leikskólastjóra fyrir þessu verkefni. Þátttakendum og foreldrum var sendur 

tölvupóstur með kynningarbréfi um rannsóknina. Þar sem rannsókn mín snerist um starfshætti 

kennara voru börnin á deildinni óbeinir þátttakendur og var því ekki nauðsynlegt að fá leyfi frá 

foreldrum fyrir rannsókninni. Við ritun lokaverkefnisins ákvað ég að nota ekki rétt nöfn 

þátttakenda né heiti leikskólans. Um þetta var einnig upplýst í kynningabréfinu. Allir 

starfsmenn sem tóku þátt í þessu verkefni samþykktu þátttöku sína með undirskrift sinni. 

3.7 Trúverðugleiki rannsóknarinnar 

Þó að tilgangur starfendarannsóknar sé frábrugðinn öðrum eigindlegum rannsóknum verður 

rannsakandi að íhuga réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar (Koshy, 2010). Til að auka 

réttmæti þessari rannsókn var gögnum í rannsókninni aflað á fjölbreyttan hátt: með viðtölum, 

rannsóknardagbók, spurningakönnunum og fyrirliggjandi gögnum. Við úrvinnslu gagna mun 

ég tengja niðurstöður frá einu gagnasafni við niðurstöður annara gagna. 

Mills (2007) telur að í rannsókninni verði rannsakandi að styðjast við gildi sem séu mjög 

nálægt persónulegum siðferðislegum gildum. Í þessari rannsókn lagði ég mig fram um að sýna 

fagleg vinnubrögð, virðingu og nærgætni gagnvart þátttakendum. Við úrvinnslu gagna gætti 

ég þess að túlka niðurstöður rannsóknar í samræmi við gögnin. 

Ekki verður hægt að alhæfa út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar en niðurstöður 

rannsóknarinnar geta nýst öðrum sem eru að hugleiða notkun rafrænna persónumappa. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla eru niðurstöður úr rannsókninni settar fram, en þær byggjast á viðtölum við 

starfsmenn deildarinnar, skriflegum gögnum, athugunum úr rannsóknarbók minni og 

spurningakönnun sem lögð var fyrir foreldra leikskólabarna á tiltekinni deild. 

Þemun sem komu fram við greiningu gagnanna voru: innihald rafrænna námsmappa 

barna, viðhorf þátttakenda til rafrænna skráninga, þátttaka barna í rafrænum skráningum, 

samskipti við foreldra, Mentor sem hugbúnaður fyrir rafrænar námsmöppur barna. Þar á eftir 

verða kynntar niðurstöður úr spurningakönnuninni. Í samantektinni verða niðurstöðurnar 

teknar saman og sagt frá þeim í stuttu máli. Í köflunum hér á eftir verður rafræn 

persónumappa kölluð námsmappa því það er heiti hennar í Mentor.  

4.1 Ferli og gangur verkefnisins  

Í þessum kafla verður fjallað um ferli og gengi verkefnisins. Lýst verður hvernig unnið var með 

starfsfólki deildarinnar og hvernig þjálfun starfsfólks í notkun á Mentor fór fram. Einnig verður 

farið yfir hvernig okkur starfsmönnum deildarinnar gekk að skrásetja upplýsingarnar í 

námsmöppu barnanna á Mentor. 

Í byrjun verkefnisins var ákveðið að námsmappan í Mentor myndi þjóna því hlutverki að 

upplýsa foreldra um daglegt starf og nám barnanna í leikskólanum. Tekið skal fram að þessi 

ákvörðun var eingöngu tekin á þeirri deild sem rannsóknin var unnin á. Aðrar deildir héldu 

áfram að nota Instagram. 

Áður en ég fór á fund með starfsmönnum deildarinnar skoðaði ég sjálf hvaða möguleika 

Mentor hefur upp á að bjóða fyrir leikskóla og hvernig skráningar voru settar í námsmöppu 

barnsins. Ég notaði ítarlegar leiðbeiningar um notkun námsmappa sem eru á vefsíðu Mentor 

og á Facebook síðu þeirra. Á þessum vefsíðum geta kennarar og áhugasamir foreldrar fengið 

leiðbeiningar og skoðað ýmis myndbönd um notkun Mentor. 

Á fyrsta deildarfundi, í október 2017, var verkefnið útskýrt fyrir starfsmönnum 

deildarinnar. Ákveðið var að skráningar fyrir fjögur börn á viku. Í hverri viku fengu fjögur börn 

á deildinni sérstakt hlutverk sem kallaðist „hjálparhendur“. Í stuttu máli var verkefni þeirra að 

hjálpa til við að leggja á borð fyrir matartíma og sjá um samverustund á morgnanna. Eitt barnið 

var „græna löggan“ og annað var „vinalöggan“. Öll þessi verkefni tengdust leiðarljósi 

leikskólans sem eru umhverfismennt, lýðræði og vinátta. Á þessum deildarfundi sýndi ég 

einnig starfsmönnum hvernig ætti að skrásetja upplýsingarnar í Mentor. Allir voru þeirrar 

skoðunar að einstaklingsþjálfun væri nauðsynleg fyrir þá og var það ákveðið að ég myndi fara 

yfir skráningarnar með þeim á undirbúningstímanum. 
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Verkefnið fór frekar rólega af stað. Það tók tíma að venjast spjaldtölvunni og 

skráningaferlinu á Mentor. Allir þátttakendur voru duglegir og áhugasamir við að taka myndir 

til að fanga augnablikin sem þeim fannst mikilvægt að deila með öðrum. Aftur á móti gekk ekki 

eins vel koma þeim alla leið í Mentor. Oftast þurfti ég að hjálpa til við að setja myndirnar inn 

og fór ég nokkrum sinnum yfir hvernig ætti að gera það. Um áramótin voru þátttakendurnir á 

deildinni orðnir sjálfstæðari með skráningarnar og gerðu þær þegar þeir vildu og þegar þeir 

sáu áhugaverð augnablik í athöfnum barna. 

Í janúar fór ég yfir allar skráningarnar í námsmöppum barnanna á Mentor og kom þá í ljós 

að nokkur börn áttu fleiri skráningar en aðrir. Til að auka gæði verkefnisins og jafna fjölda 

skráninga útbjó ég skjal sem innihélt leiðbeiningar um hvaða skráningar yrðu að minnsta kosti 

að vera í möppunni: leikur inni, leikur úti, barn í hlutverki hjálparhandar (fjórar skráningar), 

afmælisskráning, myndskeið úr hreyfistundum, foreldrakaffi, heimsókn í grunnskóla og 

vettvangsferðir. Þetta skjal nýttist svo við að vinna úr skráningunum. Í byrjun maí var aftur 

farið yfir allar möppurnar og var þá fjöldi skráninga sambærilegur hjá öllum börnum. 

4.2 Rafræn námsmappa barnsins á Mentor 

Í þessum kafla verður fjallað um þann árangur sem náðist og þá erfiðleika sem starfsfólk 

deildarinnar upplifði við gerð rafræna námsmappanna. Fyrst verður umfjöllun um tæknibúnað 

deildarinnar og hvernig gekk að nota hann við gerð rafrænna skráninga. Þar á eftir verður 

innihaldi námsmappanna barna á Mentor lýst. Fjallað verður um fjölda og form skráninga sem 

voru settar í námsmöppur barna og viðhorf starfsfólksins um gagnlegt gildi þeirra. Þar á eftir 

er gerð grein fyrir þátttöku barna í verkefninu og að lokum um viðhorf starfsmanna til Mentor 

sem hugbúnað fyrir rafrænar námsmöppur. 

4.2.1 Tæki og tól 

Hér verður fjallað um búnað sem þátttakendur notuðu til að gera skráningar og viðhorf þeirra 

til hans og tækninnar í heild. 

Á deildinni voru tvær spjaldtölvur: ein eldri týpa og önnur nýleg. Nýrri spjaldtölvan var 

notuð til að taka ljósmyndir þar sem gæðin voru mun betri. Á leikskólanum var aðgangur að 

þráðlausu neti í þeim hluta byggingarnar þar sem deildirnar eru staðsettar en ekki í þeim hluta 

sem undirbúningur starfsmanna fór fram. 

Starfsfólk leikskólans hafði aðgang að borðtölvum í þeim hluta húsnæðisins þar sem 

þráðlaust net var ekki til staðar. Vinnan þar snerist að mestu leyti um skráningar í Word sniði 

fyrir námsmöppurnar á Mentor. Þetta var framkvæmt með þessum hætti þar sem öllum 

þátttakendum fannst erfitt að gera þess háttar skráningar í spjaldtölvunni. Skráningarnar í 
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Word voru einnig prentaðar út fyrir pappírs persónumöppur barnanna. Þar höfðu 

starfsmennirnir vinnufrið eins og einn starfsmaður sagði í viðtalinu: 

...Ég sé miklu betur þegar ég er komin annars staðar í ró og næði. 

Starfsmenn sögðu að helsti ókosturinn við þessar vinnuaðstæður væri að hafa ekki aðgengi 

að þráðlausu neti þar sem vinnuaðstaða leikskólakennara er staðsett. Þetta olli því að tíminn 

við skráningarnar lengdist þar sem fyrst þurfti að flytja myndir af spjaldtölvunum yfir í 

borðtölvu sem var tengd netinu og klára svo skráningarnar. Þar af leiðandi völdu starfsmenn 

deildarinnar að gera skráningar í spjaldtölvunni mest inni á deildinni eða kaffistofu 

starfsmanna til að spara sér tíma. 

Í byrjun verkefnisins tóku flestir þátttakendur myndirnar á einkasíma sína. Þetta var gert 

þrátt fyrir að spjaldtölvur væru til staðar en þær áttu einnig að nýtast til  að taka myndir af 

starfsemi leikskólans. Myndirnar sem teknar voru á síma starfsmanna voru svo fluttar yfir í 

sameiginlega möppu á starfsmannatölvunni. Notkun einkasíma var síðan bönnuð þegar reglur 

um persónuvernd voru ræddar í leikskólanum. Flestir þátttakendur tóku nýju reglunum vel og 

sýndu sjónarmiðum persónuverndar skilning, en einn þátttakandi var ekki sáttur. Þessi 

þátttakandi sagði eftirfarandi í viðtalinu: 

Ég verð að viðurkenna að ég var mjög pirraður að mér var sagt að ég má ekki 

nota símann. Ég viðurkenni það alveg. 

Hann útskýrði svo að hann hefði ekki lengur tæki til að taka upp myndskeið eða 

raddupptökur sem hann notaði til að greina samskipti barnanna. Hann vildi ekki nota 

spjaldtölvur því að þær væru svo stórar og ómeðfærilegar. Aðrir þátttakendur minntust á það 

í viðtalinu að símar væru miklu þægilegri tæki til að taka myndir en spjaldtölvan. Einum 

viðmælanda fannst „óþægilegt að kippa í“ spjaldtölvuna með stuttum fyrirvara. Við 

spurningunni um hvaða búnað viðmælandinn myndi helst vilja nota sagðist hann frekar vilja 

nota myndavél. 

... bara upp á, þú veist ... það er minna, alltaf hægt að kippa í það, hafa það með 

sér í vasanum þegar maður er að fara eitthvert og ekki jafn dýrt. 

Aðrir viðmælendur töluðu einnig um spjaldtölvu sem óþægilegt tæki til að taka myndir. 

Þeir minntust á stærð spjaldtölvunnar og viðurkenndu einnig að þeir voru duglegri að taka 

myndir með símum. 
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Það má segja að fjöldi spjaldtölva hafi einnig verið vandamál. Í rannsóknardagbókinni hélt 

ég utan um hópastarf þriggja hópa en starfsmenn þurftu að hlaupa á milli hópa til að fá 

spjaldtölvur lánaðar til að taka myndir til að skrá ferli: 

Skráning í rannsóknardagbók: 

Starfsfólkið er að reyna að skrá ferli í hópastarfi og eru þau alltaf að fara á milli 

hópanna og spyrja - „Ertu búin taka myndir? Má ég núna fá iPad?“ 

Í rannsóknardagbókinni skráði ég oftar en einu sinni um það að netið væri frekar hægt og 

tók það frekar langan tíma að hlaða inn myndunum. Þá gerðist það reglulega að spjaldtölvan 

aftengist netinu og í þeim tilfellum varð ég að fara inni í möppuna til að kanna hvort skráningin 

hefði komið inn. Oftast nær varð ég að byrja ferlið upp á nýtt og setja færsluna aftur inn í 

námsmöppuna á Mentor. Einn viðmælandi í viðtalinu tjáði sig einnig um vandræðin með 

nettenginguna: 

Já, það er eitt sem fer dálítið í mig ... ef ég þarf að skrá eitthvað og það (iPad) 

stoppar. Þá er það tímaeyðsla hjá manni. Þá veit ég ekki hvort það hafi tekist að 

setja inn skráninguna. Það að verða að skoða og byrja upp á nýtt. Þú veist þessi 

litlu atriði eru að trufla mig mjög mikið. 

Gerð rafrænna skráninga krefst þess að starfsfólk kunni að nota þann búnað sem er til 

staðar í leikskólanum. Í rannsóknardagbókinni skráði ég að þátttakendur væru misleiknir við 

tölvurnar. Sem dæmi má nefna að sumir starfsmenn notuðu ekki Word við skráningar. Það 

voru einungis tveir starfsmenn sem gerðu skráningarnar í Word og voru þær gerðar í 

borðtölvunum. Að mínu mati var erfitt og óþægilegt að skrifa í Word á spjaldtölvunum. 

Í rannsóknardagbókinni kom fram að í byrjun verkefnisins var einn þátttakandi frekar 

neikvæður um notkun spjaldtölva á deildinni. Í viðtalinu greindi þessi þátttakandi frá sínu 

neikvæða viðhorfi til spjaldtölvunnar vegna þeirrar trúar hans að spjaldtölvur leiði til aukins 

hegðunarvanda hjá börnum. Í rannsóknarbókinni minni kemur fram að það tók tíma fyrir 

þennan þátttakanda að aðlagast spjaldtölvunni til að taka myndir og setja skráningar inn á 

Mentor. Í viðtalinu talaði hann um það að gott væri fyrir starfsfólk leikskólans að fá námskeið 

í tölvunotkun, t.d. Word vinnslu. 

Þrátt fyrir ýmsa tæknilega erfiðleika sáu þátttakendurnir tækifæri til að auka færni sína í 

tölvunotkun. Einn viðmælandi greindi frá því í viðtalinu: 

Ég er að sjóast, ég er alltaf að vera betri. Ég var mikill klaufi fyrst. 
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Það má segja að færni þátttakenda við að nota spjaldtölvu og ýmis forrit við skráningar hafi 

aukist meðan á verkefninu stóð. 

4.2.2 Fjöldi og mismunandi form skráninga í námsmöppum barna á Mentor 

Í þessum kafla verðum námsmöppum barna lýst en fjallað verður um fjölda og snið skráninga. 

Niðurstöður í þessum kafla eru byggðar á athugunum, færslum úr rannsóknardagbókinni og 

greiningu minni sem rannsakanda á námsmöppum barna á Mentor. 

Í lok verkefnisins voru skráningarnar í námsmöppum barna á Mentor skoðaðar til að greina 

fjöldi og innihald. Talning leiddi í ljós mismunandi fjölda skráninga hjá börnunum en að 

meðaltali voru 13 skráningar í rafrænu námsmöppum barnanna. Mest voru þær 18 en minnst 

10. Það er áhugavert að sjá hvað réði fjölda skráninga. Í rannsóknardagbókinni skráði ég 

umræður mínar við starfsfólkið í sambandi við fjölda skráninga fyrir hvert barn. Ég deildi minni 

upplifun um að það væri auðveldara að skrifa um sum börn. Það má draga þá ályktun að þau 

börn sem voru virkari og áttu í meiri samskiptum við jafnaldra sína og starfsfólk höfðu flestar 

skráningar. Í framhaldinu fórum við að fylgjast betur með „rólegu“ börnunum, þ.e.a.s. þeim 

sem voru með fæstu skráningarnar. Að mínu mati leiddi þetta til þess að starfsfólkið á deildinni 

náði að kynnast öllum börnum mun betur. Þessi umræðan ýtti einnig undir að starfsfólkið 

„spýtti í lófana“ við gerð skráninga í námsmöppum barnanna. Í rannsóknardagbókinni skráði 

ég að eftir þessa umræðu hafi einn starfsmannanna komið til mín og sýnt mér að hann væri 

búinn að bæta við skráningum í námsmöppur nokkurra barna. 

Í námsmöppunum á Mentor voru skráningar færðar inn í mismunandi snið: með Word-

skjölum, myndböndum, myndskráningum með titlum og myndum með stuttum frásögnum. Á 

Error! Reference source not found. má sjá dæmi um hvernig myndskráningar og skráningar í 

Word birtast í námsmöppum barna á Mentor. 

 

Mynd 2. Birtingarmynd skráninganna í námsmöppu barna á Mentor. 

Myndskráningar sýndu barnið í ólíkum aðstæðum: í frjálsum leik, bæði úti og inni, í 

skipulögðum stundum og í vettvangsferðum. Myndskráningar voru gerðar um sköpunarverk 
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barnsins, af því sem barnið hafði áhuga á og afrekum þess (t.d. skrift, hreyfifærni). Einnig voru 

gerðar hópskráningar þegar var unnið með þema. 

Myndböndin voru flest tekin í tónlista- og hreyfistundunum. Þessar skráningar voru gerðar 

eftir ábendingu minni til starfsmanna deildarinnar um að það væri besta sniðið fyrir þess 

háttar skráningar. Myndbönd henta vel í þessum tilfellum til að greina til dæmis hreyfiþroska, 

þátttöku og samskipti. Hvað varðar myndbandsskráningar ræddum við á milli okkar hvort það 

væri rétt að setja inn myndbönd þar sem nokkur börn eru saman. Við vorum svo sammála um 

að setja eingöngu inn myndbönd þar sem barnið var eitt í mynd. 

Skráning úr rannsóknardagbókinni: 

Umræður með starfsmann X um hvaða myndskeið ætti að setja í 

námsmöppurnar á Mentor. Ákveðið var að myndskeið sem sýnir fleiri en eitt barn 

fari ekki inn, eins og t.d. myndbönd frá æfingum þar sem allir í hópnum koma 

fram. Áhyggjur okkar voru um samanburð á hæfni hjá börnunum. Við ákveðum 

að setja eingöngu inn myndskeiðið þar sem einstaklingurinn er einn í mynd. 

Nokkrar skráningar voru gerðar í Word og innihéldu þær nokkrar myndir og þá með 

ítarlegri texta um atburði. Í leiðbeiningum frá Mentor kemur fram að best sé að setja 

skráningarnar inn í PDF sniði. Það vantaði hins vegar forrit í spjaldtölvuna sem gerði okkur 

kleift að vista skráningar í PDF sniði og ákváðum við þá í framhaldinu að nota Word. Aðgengi 

er að Word forriti í leikskólanum og voru við einnig með Word forritið í spjaldtölvunum. 

Sömuleiðis var þekking á notkun Word til staðar frá fyrra skráningarferli þegar við prentuðum 

út skráningarnar sem við settum síðan inn í venjulegar pappírsmöppur. Skráningarnar í Word 

voru flestar í tengslum við umhverfismennt. Þátttakendum fannst gerð skráninga í Word frekar 

tímafrek en á hinn bóginn var auðvelt að prenta skráningarnar út og setja þær inn í pappírs 

persónumöppu barnsins. 

Í rannsóknardagbókinni skráði ég færslu um samtal við einn þátttakanda. Hann var hugsi 

yfir því að það væri ekki hægt að setja inn færslu í námsmöppu í formi texta án myndar, eins 

og til dæmis á tímalínuna. Þetta samtal átti sér stað vegna þess að hann langaði að setja inn 

gullkorn sem börnin sögðu. Í þessu tilfelli varð hann að gera það í Word-skjali og flytja það svo 

yfir á Mentor. Þetta fannst þátttakandanum vera ókostur. 

Starfsmenn voru frekar ánægðir með innihald námsmappanna á Mentor en þeir voru 

einnig þeirrar skoðunar að þeir gætu gert betur í framtíðinni af því að þeir væru enn þá að 

læra á kerfið. 
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4.3 Viðhorf starfsfólks til rafræna skráninganna á Mentor 

Í þessum kafla verður fjallað um álit starfsfólks á rafrænum skráningum í heild, gildi fyrir 

leikskóla og starfið, hvernig gekk að gera skráningar og hvaða áskoranir urðu á vegi 

þátttakenda í þessu ferli. 

4.3.1 Viðhorf starfsfólk deildarinnar til náms barna og innihalds skráninganna 

Í viðtalinu var spurt um viðhorf þátttakenda til náms barnanna og hvað þeim fyndist mikilvægt 

að börnin læri í leikskólanum. Tilgangur þessara spurninga var að sjá hvort viðhorf þeirra til 

náms endurspeglaðist í skráningum sem þeir settu inn í námsmöppur barnanna. Að mati 

þátttakenda er mikilvægt að námið í leikskólanum auki félagsfærni barna. Þátttakendur 

nefndu hjálpsemi, umhyggju, sjálfstæði, sjálfsöryggi, sköpum sem mikilvæg færni sem börnin 

öðlast á leikskólaaldri. 

Þátttakendur voru spurðir hvað þeim fyndist mikilvægt að setja í rafrænu 

persónumöppuna og var samhljómur í svörum. Þeim fannst mikilvægt að setja inn skráningar 

sem endurspegla persónuleika barnsins, styrkleika og áhugasvið þess. Sömuleiðis fannst þeim 

að það ætti að skrá mikilvæga atburði sem gerðust í leikskólanum. Einn starfsmaður sagði í 

viðtalinu að mikilvægt væri að sýna foreldrum: 

... hvað þau (börnin) eru að eyða tímanum sínum í á daginn ... hvað finnst þeim 

skemmtileg. Ég held að það sé allt öðruvísi að vita hvað barnið sitt setur tíma sinn 

í á leikskóla ... þegar maður er ekki nálægt því. 

Einn þátttakandi sagði í því samhengi að honum fyndist einnig mikilvægt að skrá upplifun 

barna í verkefnum sem þau taka sér fyrir hendur. Í viðtalinu sagði hann að í skráningum sínum 

á Mentor reyni hann að lýsa skemmtilegri upplifun barna og einnig hvað börnin sögðu á þessu 

augnabliki, „einhvern svona gullmola“. 

Einn viðmælandi sagði það vera mikilvægt að setja bæði skráningar til að sýna starfsemi 

deildarinnar og grípa augnablik þar sem eitthvað mikilvægt gerist hjá barninu. 

Ég er búinn að ákveða það fyrir fram, hvað ég ætla að setja í skráningu í dag úr 

hópastarfinu og ég geri það. En svo koma upp líka þessi augnablik sem mér finnst 

þurfi að fanga og grípa og deila. 

Í þessum niðurstöðum kemur fram að starfsmenn deildarinnar voru því nokkuð sammála 

um það sem ætti að fara í námsmöppur barnanna og sömuleiðis um innihald skráninganna, að 

það samræmdist þeirra viðhorfum um starfsemi deildarinnar og nám barnanna. 
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4.3.2 Upplifun starfsfólks deildarinnar á  gerð rafrænna skráninga 

Starfsmenn deildarinnar voru spurðir um það hvernig þeim gekk að skrá færslur á Mentor. 

Einn starfsmannana sagði að það væri frekar auðvelt ferli og fannst honum það veita sér aðra 

sýn á námi barnanna: 

Mér fannst það bara ekkert mál. Maður byrjaði að hugsa öðruvísi um hlutina. Ef 

maður verður að muna eftir einhverju og skrifa það...sem maður verður að segja 

svo öðrum frá ... það tekur maður eftir smáatriðum í minningunni. 

Annar starfsmaður viðurkenndi að í byrjun hefði verið erfitt að skrá en með tímanum hafi 

færnin aukist og liti hann núna jákvæðari augum á ferlið: 

Ég var pínu lengi að byrja, ég var ekki rosa dugleg fyrst. En þetta einhvern veginn 

óx, svo er þetta ekkert mál núna, tekur enga stund. 

Starfsfólki deildarinnar fannst ferlið við skráningar verða auðveldara og fljótlegra með 

tímanum og með aukinni þjálfun. Það þyrfti ekki annað en að ákveða að gerð rafrænnar 

skráningar væri eðlilegur hluti af starfinu. Einn starfsmaður var þeirrar skoðunar að: 

 ... framtíðin verður þannig að þetta verður miklu auðveldara... að maður geti 

gert það strax. Setja það inn í starfið... Ef við ákveðum það. Ef við segjum bara, 

svona ætlum við að vinna þetta. 

Það má því segja að starfsfólkið hafi verið frekar jákvætt í garð rafrænna skráninga og verið 

tilbúið að vinna áfram með þær. 

4.3.3 Áhrif skráninga á starfshætti deildarinnar 

Starfsmenn deildarinnar voru spurðir hvort gerð rafrænna skráninga hafi  aukið samtal 

starfsmanna inn á deild um börn, nám og vellíðan þeirra. Svörin voru á báða bóga. Einum 

viðmælanda fannst skráningarnar ekki hafa mikil áhrif. Hann sagði: 

 ... við vorum hvort sem er að tala mikið um börnin ... 

Annar viðmælandi var á annarri skoðun og sagði í viðtali að rafrænu skráningarnar hefðu 

stuðlað að auknum umræðum á milli starfsmanna um börnin á faglegum nótum. Hann sagði í 

viðtalinu: 

Já, og mér finnst við hafa talað meira saman og við höfum sýnt hvort öðru 

skráningar, þú veist það áhugaverða. 
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Svörin voru einróma þegar spurt var hvort hver og einn ætti að sjá um skráningar á  námi 

og vellíðan barna á deildinni. Allir voru sammála um að allt starfsfólk yrði að taka þátt í  gerð 

skráninganna til að dreifa álagi og ábyrgð. Einn starfsmaður sagði í viðtalinu að hægt væri að 

skipa í hlutverk og deila verkefnum, en allir yrðu þó að vera með. 

Annar starfsmaður talaði um að þátttaka allra væri nauðsynleg til að skráningar verði 

eðlilegur hluti af starfinu. Þegar einn eða tveir sjái um skráningarnar sé hætta á því að álag á 

viðkomandi verði meira og að þetta verði ekki gert. Hann sagði í viðtalinu: 

...ef einhverjir, einn eða tveir, eru að sjá um þetta, með alla þessa ábyrgð og það 

kemur eitthvað upp á og þá er ekkert gert. En ef allir eru með að þá er þetta 

lifandi tæki og lifandi þáttur í starfinu sem allir bera ábyrgð á, þannig allir fastir 

starfsmenn verði með finnst mér algjört skilyrði. 

Skráningar sem voru settar á Mentor innihéldu að nokkru leyti ígrundun kennara um hvað 

væri að gerast hjá barninu. Flestar skráningar voru með tengingu við námsvið leikskólans: 

heilbrigði, sköpun, læsi, vísindi, tónlist og sjálfbærni eins og má sjá á Mynd 3. 

 

Mynd 3. Tenging myndskráninganna við námsvið leikskóla. 

Í viðtölum við starfsmenn kom fram að rafrænar skráningar hafi hjálpað þeim að kynnast 

börnunum betur og gefa þeim yfirsýn yfir það sem barnið gerir í leikskólanum. Með því að 

skoða skráningarnar gat starfsfólk deildarinnar greint samskiptin á milli barnanna, áhugasvið 

þeirra og leikfélaga. Með hjálp þessara upplýsinga gátu starfsmenn brugðist betur við og 

hjálpað börnum í aðstæðum sem voru erfiðar fyrir þau. Einn starfsmaður sagði í viðtali um 

þetta: 

...ég get séð aftur í tímann, því það getur útskýrt ýmislegt fyrir mig því börnin eru 

kannski ekki alltaf að leika saman, af hverju eru þau ekki að leika saman... Þetta 

er bara gott tæki til að geta akkúrat séð það. 
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Í sama viðtali kom fram að rafrænu skráningarnar geti einnig nýst við gerð 

einstaklingsmiðaðrar námskrár og starfsfólk deildarinnar geti séð hvað barnið er búið að gera 

undanfarið. Einnig sagði hann að auðveldara væri að finna leiðir til að styðja við nám þess. 

...En svo er líka gott... til dæmis hvað þarf að fara yfir með barni sem er með 

stuðning, eins og hvað gerði ég aftur með því og skoða aðeins "já, við eigum eftir 

að fara að perla í dag"... því að sum börn, þú veist, velja alltaf það sama, hvort 

sem það sé gott eða ekki...en það er gott að prófa eitthvað annað. 

Starfsmenn hafi einnig séð notkunargildi rafrænna skráninga til að greina og meta 

starfshætti sín. Einn sagði þetta um skráningar í formi myndbanda: 

... bara alls konar sem ég get séð, eins og þegar maður er að tala við börn... 

kannski nota ég ákveðin tón í röddinni eða er með skilaboð sem eru ekki nógu 

skýr og þá get ég lagað það. 

Í viðtölum kom fram kom fram að rafrænu skráningar væru miklu fljótlegri en gamla 

fyrirkomulagið með pappírinn og því geti starfsfólkið gert ítarlegri skráningar: 

Sko, mér finnst sniðugt að fara í rafræna möppu og mér finnst þetta eiginlega 

skemmtilegt fyrir kennara... mér finnst þetta auðveldara, og svona aðgengilegra 

og þú getur gert miklu ítarlegri skráningu um námsferil barnsins ... þú getur skráð 

fleiri augnablik. 

Út frá þessu má sjá að starfsmenn deildarinnar töldu rafrænar námsmöppur á Mentor vera 

gagnlegar í skráningarvinnu. Þeir töldu þær nýtust vel við að meta og skipuleggja starfsemina 

á deildinni. Sömuleiðis var það þeirra skoðun að þær bættu skilningi þeirra á námferli 

einstaklingsins og hjálpuðu þeim að skoða sína eigin starfshætti með gagnrýnum augum. 

4.3.4 Þátttaka barna í gerð námsmappa á Mentor 

Í viðtölum við þátttakendur kom fram að þeir voru nokkuð meðvitaðir um að börnin yrðu að 

fá að sjá skráningar í námsmöppunum sínum á Mentor. Börnin höfðu ekki frjálsan aðgang að 

spjaldtölvunum, nema undir eftirliti starfsfólks og gátu því ekki skoðað námsmöppu sína á 

Mentor sjálf. Einn starfsmaður greindi frá því í viðtalinu: 

Börnin hafa ekki aðgang að þessu nema að foreldrar fari inn á þetta með þeim. 

Eða þá að við setjumst niður með þeim ... Þannig að, þessi aðgangur barnsins að 

eigin námsferli s.s. er ekki nægur, alls ekki góður. 
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Í rannsóknarbókinni kemur fram að starfsfólkið hafi gert nokkrar tilraunir til að skoða 

skráningar með börnunum á Mentor. Hér fyrir neðan, á Mynd 4, má sjá kennara að skoða 

rafræna námsmöppu með barni. Alltaf þegar það var gert söfnuðust nokkur börn í kringum til 

að fá að sjá námsmöppuna. 

 

Mynd 4. Kennari og barn skoða rafræna námsmöppu á Mentor. 

Ég skrifaði hjá mér í rannsóknardagbókinni að námsmappan hafi alltaf vakið jákvæðar 

tilfinningar hjá börnunum. Þeim fannst gaman að skoða myndirnar og tala um það sem þau 

voru að gera á þeim. 

Í rannsóknardagbókinni minntist einnig ég á að kennarar hafi oftast sagt börnunum frá því 

að búið væri að setja skráningu inn á Mentor og að þau gætu skoðað hana með foreldrum 

sínum. Einnig var sendur tölvupóstur til foreldra til að láta þá vita um nýjar rafrænar skráningar 

og þeir beðnir um að skoða þær með barninu. 

Póstur til foreldra 

Heil og sæl 

Eins og áður hefur komið fram, fer skráning í námsmöppu á Bakka fram í gegnum 

Mentor. Við viljum biðja ykkur kæru foreldrar að skoða og lesa skráningar með 

barni ykkar. Gaman væri að fá viðbrögð ykkar en þið getið skrifað umsögn undir 

allar skráningar. Umsögn getur verið um það sem barn ykkar sagði þegar þið 

skoðuðuð skráninguna eða það sem ykkur liggur á hjarta. 

Í rannsóknardagbókinni skráði ég athugasemdir þegar börnin fundu sjálf leiðir til að auka 

þátttöku sína í skráningum. Þar sem starfsmenn voru mjög virkir að taka myndir og myndskeið 

af athöfnum daglegs lífs á deildinni byrjuðu börnin sjálf að biðja kennarana um að taka myndir 

af ýmsum verkum sem þau gerðu og óskuðu eftir útprentun. Myndirnar voru fyrst settar upp 

á vegg og svo í pappírs persónumöppuna. 



48 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir ræddu skráningar sem þeir settu í námsmöppuna á 

Mentor við börnin hverju sinni. Í svörum starfsmanna kom fram að þeir gerðu það ekki. 

Þátttakendur nefndu mismunandi ástæður fyrir því en einn viðmælandi nefndi að í skráningum 

væri aðallega texti sem beindist frekar til foreldra en til barnsins. Hann sagði: 

Skráningin var ætluð foreldrum...og þú veist... orðaval... textavalið var til þeirra, 

þú veist. Það til dæmis var skráningin... ég held (nafn barsins)... ég veit ekki hvort 

honum muni finnst gaman að lesa það... en ég veit að foreldrar hans munu hafa 

gaman af því að lesa hana...ég er viss um að foreldrum muni finnast það 

skemmtilegt. 

Sami viðmælandi bætti svo við að börnunum finnist aðallega gaman að láta taka myndir af 

sér. Annar viðmælandi sagðist ekki ræða rafrænar skráningar við börnin en að hans mati ættu 

börnin að nokkru leyti að geta verið þátttakendur í rafrænum skráningum á Mentor ef þeim 

yrði kennt hvernig ætti að gera það. Hann bætti við að þátttaka barna geti einnig falist í því að 

velja myndir fyrir skráningarnar sem fara á Mentor. 

...hvort að börnin fái að velja hvaða myndir fara í möppuna, það væri gott að 

kynna fyrir þeim það sem fer í námsmöppurnar.  

Deildarstjóri sagðist í viðtalinu ræða skráningarnar við börnin en ekki eins oft og hann vildi. 

Hann sagði mestu áskorunina vera tæknibúnaðinn, eða þ.e.a.s. skortinn á honum. 

Deildarstjórinn sagði um það: 

Við erum með einn iPad og er hann einnig notaður við tímaskráningar, 

myndavélin og tónlist. Ef við værum með fleiri iPad þá kannski gætu þau (börnin) 

sest með hann eins og með bækur og fengið að skoða möppuna sína. 

Þessar niðurstöður sýna að þátttakendur voru þeirrar skoðunar að börnin gætu verið 

þátttakendur í ferli skráninga í rafrænu námsmöppurnar ef kennarar byðu þeim upp á það og 

ef nauðsynlegur tæknibúnaðar væri til staðar. 

4.4 Nýting rafrænna skráninga á Mentor í upplýsingamiðlun til foreldra 

Eins og áður kom fram voru rafrænar námsmöppur barna á Mentor hugsaðar til að miðla 

upplýsingum um nám barns og vellíðan þess í leikskólanum. Starfsmenn voru spurðir út í 

viðbrögð foreldra við skráningunum sem voru settar á Mentor og einnig út í álit þeirra á 

nýtingu skráninganna í samstarfi við foreldra. 
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Viðtölin sýna að öllum starfsmönnum þótti mikilvægt að skráningar í námsmöppu 

barnanna skiluðu sér til foreldra. Einum viðmælanda fannst möppurnar stuðla að auknum 

samskiptum milli leikskóla: 

... mér finnst þetta vera svolítil brú á milli heimilis og skóla ... 

Annar starfsmaður sagði skráningar á Mentor sýna glögglega hvað sé að gerast hjá barninu 

í leikskóla sem síðan hjálpi foreldrum að styðja við barnið heima. Hann sagði: 

Það er mjög gaman að eiga þetta til sönnunar og geta rætt það heima... einmitt 

þetta... að þau geti tekið þetta með heim og foreldrarnir gætu kannski stutt við 

barnið. 

Í viðtölum kom fram að viðbrögð foreldra við skráningarnar hafi verið frekar dræm. Einnig 

var lítið um svör þegar við sendum tölvupóst heim með fyrirspurn um námsmöppurnar á 

Mentor. 

Úr tölvupósti til foreldra: 

Nú eru öll börn komin með skráningu í námsmöppu í Mentor. Það væri gagnlegt 

fyrir okkur að fá að heyra hvernig þetta birtist ykkur t.d. hvort þið sjáið bæði 

myndir og texta, hvort tímalina sé sýnileg o.s.frv. Við sjáum því miður ekki sama 

viðmót og þið. 

Það fékkst einungis svar frá einu foreldri með ítarlegri skýringu og skjámyndum um hvernig 

viðmótið var hjá þeim. Aftur á móti greindi einn starfsmaður frá samtali við foreldra þar sem 

hann hrósaði starfsfólkinu fyrir skráningarnar: 

Einn daginn sagði einn (foreldri) við mig: „Það er alveg augljóst að það er allt 

úthugsað hjá ykkur. Þetta er ekki af því bara.“ 

Sami viðmælandi var þeirrar skoðunar að skráningar á Mentor stuðli að sýnileika starfsins, 

þess sem væri gert á leikskólanum og hvers vegna það er gert. 

Rafrænar námsmöppur á Mentor voru einnig nýttar í foreldraviðtölum í vor. Í viðtali við 

deildarstjóra sagði hann að rafrænar skráningar hafi verið vel nýttar í undirbúningi og í samtali 

við foreldra. Deildarstjórinn sagði í viðtali um það: 

 Við erum kannski að ræða um eitthvað sérstakt atriði og „Hey bíddu, ég man 

eftir mynd“ og svo skoðum við myndina nánar til að staðfesta það sem við vorum 

að hugsa um. Þannig að, þetta er mjög gagnlegt tæki fyrir undirbúninginn. 
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Í foreldraviðtölum var rafræna námsmappa barnsins á Mentor opin og varpað á tölvuskjá 

og kom í ljós að nokkrir foreldrar sáu þá námsmöppu barnsins í fyrsta sinn. Öllum foreldrum 

fannst þó gaman og gagnlegt að sjá skráningarnar í samtalinu. Deildarstjórinn sagði 

eftirfarandi um viðbrögð foreldra í viðtalinu: 

Ég sýndi í morgun námsmöppu barns og hvernig maður fer inn í kerfið til að 

skoða möppuna og mamman sagði bara "Vó, þetta er rosa flott" ... ég gat einmitt 

nýtt það jafnframt og sagði "Sjáðu, þetta vorum við einmitt að tala um ... þetta 

nýtist í litlum hópum vel, hann er virkur þarna" sem dæmi. Þannig það nýttist 

mjög vel, þetta er mjög gagnlegt tæki. 

Einn viðmælandi sagði að það hafi aðallega verið starfsmenn sem hafi átt frumkvæði að 

umræðum um skráningar á Mentor, að foreldrum hafi verið bent á námsmöppu barnsins. 

Samskiptin jukust samkvæmt honum eftir áramót og viðbrögð foreldra létu ekki á sér standa. 

Í viðtali við einn starfsmann kom fram að eftir áramót, þegar hann var orðinn öruggari í 

skráningum, hafi hann byrjað að benda foreldrum á þær. Hann greindi frá því í viðtalinu: 

Og því meira sem ég var ánægðari með skráningarnar sem ég var að gera því 

meira fór ég að tala um þetta. Þú veist, þau eru mjög áhugasöm og ég hef fengið 

jákvæð viðbrögð frá foreldrum. 

Í viðtali við annan starfsmann kom fram skoðun hans á tíðni skráninga og innihaldi 

rafrænna námsmappa. Að hans mati voru foreldrar „allir svo uppteknir, allir eru á milljón allan 

daginn“ og hefðu þeir því ekki mikinn tíma til að skoða skráningarnar ítarlega. Hann taldi 

foreldra aðallega þurfa að sjá að börnunum líði vel í leikskólanum og taldi hann að 

skráningarnar yrðu að koma reglulega inn á Mentor. Hann sagði í viðtalinu: 

Ég er hugsa þetta, þú veist út frá því... að þeir geti séð svona 2-3 augnablik af 

börnunum sínum yfir daginn...þar sem þau eru brosandi eða leika. 

Sami viðmælandi sagði að til að auka þátttöku og viðbrögð foreldra í rafrænum skráningum 

yrði að gera Mentor aðgengilegri og auðveldari í notkun, til dæmis með smáforritum (e. App) 

fyrir síma og snjall tæki. 

Eins og kom fram í aðferðakaflanum voru nokkur bréf send til foreldra í tölvupósti til að 

minna þá á að kíkja á Mentor. Þrátt fyrir tíða tölvupósta var tilfinning starfsmanna sú að 

einhverjir foreldrar hefðu aldrei farið inn á Mentor. Þeim fannst foreldra vanta fræðslu og 

sýnikennslu í notkun á Mentor. Einn starfsmaður sagði um það: 
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Margir póstar fóru frá deildinni um það sem við vorum að setja inn á Mentor og 

fólk kom af fjöllum og spurði mig hvað Mentor væri. Þannig að, tölvupóstarnir 

voru ekki að gera mikið gagn. Það þarf sýnikennslu. 

Það má álykta að ein af ástæðunum fyrir litlum viðbrögðum og virkni foreldra á Mentor 

geti verið sú að foreldrar áttu í erfiðleikum með að skoða Mentor í tækjum sem eru mest notuð 

daglega, t.d. símum. Í einu viðtali greindi starfsmaður frá samtali við foreldri sem talaði um 

þessa erfiðleika: 

... ein móðir sagði við mig :„Ég get ekki skoðað þetta í símanum, það er ekki 

hægt. Það tekur svo langan tíma, vídeóið tekur of langan tíma að hlaðast.“ 

Það má segja að starfsfólk deildarinnar hafi séð rafrænar námsmöppur á Mentor sem góð 

leið til að miðla upplýsingum um leikskóla og nám og vellíðan barna til foreldra. Það nefndi að 

viðbrögð foreldra við skráningunum hafi verið takmörkuð og að foreldrafræðsla sé ein leið til 

að bæta virkni þeirra. 

4.5 Mentor sem hugbúnaður fyrir rafrænar námsmöppur 

Í þessum kafla verður fjallað um upplifun starfsmanna á Mentor sem hugbúnað fyrir rafrænar 

persónumöppur. 

4.5.1 Viðhorf og reynsla þátttakenda á notkun Mentor 

Þátttakendur voru spurðir álits á notkun Mentor fyrir námsmöppur barnanna. Það var 

samhljómur allra starfsmanna um að þetta kerfi væri ekki auðvelt í notkun. Einn viðmælandi 

sagði eftirfarandi: 

Ég er ekki mjög hrifin af Mentor. Mér finnst það ekki einfalt í notkun og það er 

ekki auðvelt fyrir foreldra að opna myndirnar... 

Starfsfólkinu á deildinni fannst það taka alltof langan tíma að setja skráningar inn í 

námsmöppur barnanna. Að þeirra mati yrði ferli rafrænna skráninga að vera einfaldara og 

styttra til að skila betri árangri. Einn starfsmaður talaði um þetta: 

Að kennarar snappi svona momentum af krökkunum og þetta er svona þrjú klikk, 

ekki svona tvö ár að setja þetta inn. Mér finnst að þetta verði að vera miklu 

sneggra. Það er ekkert mál að gera svona hluti ... ef maður tekur bara tæki og 

ditt-ditt og komið. 
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Í viðtölum kom fram að Mentor vanti það sem samfélagsmiðlar bjóði upp á til þess að 

auðvelda aðgengi, t.d. app fyrir kennara og foreldra. Þátttakendum þótti því hugbúnaður 

Mentor ekki vera mjög þægilegur í notkun í samanburði við samfélagsmiðla. 

Eins og kom fram áður í kafla 4.2.2 gátu þátttakendur sett inn skráningar í mismunandi 

sniðum. En ýmsir erfiðleikar urðu á vegi þeirra sem þeir greindu frá í viðtölum. Starfsfólkinu 

fannst ferlið við að setja inn skráningar í námsmöppu barnanna á Mentor ekki flókið. Til að 

setja inn nýja færslu verður að smella á „skrá færslu“. Í framhaldinu er skjalið valið og um leið 

er hægt að breyta heiti skjalsins, tilgreina námsgrein, dagsetningu og skrá frásögn um það sem 

gerðist hjá barninu á því augnabliki sem færslan fjallar um. Færslum í námsmöppunum á 

Mentor er auðvelt að breyta, bæta við athugasemdum eða eyða. En þátttakendur gagnrýndu 

hversu óþægilega litlar myndirnar voru á Mentor þegar þeir voru að velja þær við gerð 

skráningar. Í viðtali sagði einn starfsmaður eftirfarandi: 

... líka hvað myndirnar eru litlar, það er rosalega erfitt að sjá hvort maður sé með 

öll börn á myndinni eða hvort maður sé með rétta mynd. 

Í rannsóknardagbókinni skrifaði ég færslu um að einn starfsmaður hafi mætt með 

stækkunargler á meðan hann vann í skráningum. Þessi vinna varð svo töluvert auðveldari 

þegar myndaappið kom í apríl 2018. 

Í námsmöppu barnsins er hægt að flokka færslur eftir námssviðum ef starfsmaður velur 

það við skráningu eða eftir tímabili (önn). Í viðtali tjáði sig einn starfsmaður um hverju væri 

ábótavant. Hann vildi eiga möguleika á því að skrá færslu með nokkrum myndum, t.d. eins og 

á Facebook, eða hafa valkost til að velja sniðmát (e. layout). Það er ekki hægt á Mentor. Hann 

nefndi sem dæmi hópastarf þar sem frásögn og nokkrar myndir urðu fyrir valinu. Allar 

myndirnar skráðust sem einstaklingsmynd með sömu frásögn og fannst honum það mikill galli. 

Hann sagði í viðtalinu: 

Og það sem mér finnst neikvætt er að það er ein mynd fyrir hverja skráningu... 

...hérna eitthvað 10 myndir eins og þetta sé afmarkað verkefni en þetta bara ein 

skráning. 

Hér fyrir neðan á Mynd 5 má sjá hluta af námsmöppu barns þar sem allar færslur eru 

saman á einni opnu. Eins og sjá má birtist skráningin um leik með Lego í þremur myndum 

með sama texta eins og þetta væru þrjár stakar skráningar. 
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Mynd 5. Skjámynd af námsmöppu barns með færslum. 

Þegar margar færslur voru komnar í námsmöppu var frekar erfitt að átta sig á því hvaða 

myndir áttu saman. Einn viðmælandi tjáði sig í viðtalinu um það að gott væri að hafa möguleika 

á því að flokka færslurnar í möppur, t.d. hópastarf, vettvangsferð o.s.frv. Annar viðmælandi 

talaði um þetta í viðtali. Honum fannst auðvelt að nálgast námsmöppuna í núverandi útliti en 

til frambúðar gæti það orðið torsótt ef fjöldi mynda yrði umfangsmikill. 

4.5.2 Öryggismál, eignarréttur og lesendur skráninganna á Mentor 

Til að komast á Mentor þurfa bæði kennarar og foreldrar að vera með notendanafn og lykilorð. 

Notendanafn foreldra er kennitala þeirra, en notendanafn sem starfsmenn deildarinnar nota 

er kennitala deildarstjóra. Stjórnendur leikskólans ákváðu en lykilorðið var valið hjá Mentor. Í 

hvert sinn sem Mentor er notaður, hvort sem það er til að setja skráningar í námsmöppu 

barnsins eða til að skrá viðveru barsins, verða starfsmenn að skrá kennitölu deildarstjóra og 

lykilorð. Þessar upplýsingar voru skrifaðar á miða sem límdur var á spjaldtölvu til að auðvelda 

innskráningu. Í rannsóknardagbókinni kemur fram að starfsfólk deildarinnar var ekki ánægt 

með að þetta væri eina leiðin til að opna Mentor. Einnig fannst því það taka tíma að skrá sig 

inn. 

Það myndi auðvelda að komast í möppuna ef ekki væri verið að spyrja alltaf um 

þetta aðgangsorð og einhverju dóti sem er alltaf að detta út... þetta er mest 

óþolandi... verð alltaf að skrifa... 

Þátttakendur skildu ekki af hverju það þyrfti alltaf að skrifa notendanafnið aftur og aftur. 

Það kom fram í viðtali hjá einum þátttakanda, að það væri þægilegra ef Mentor væri opinn og 

hver starfsmaður hefði PIN til að komast auðveldlega inn í kerfið. Allir viðmælendur voru 
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sammála um að aðgangur á Mentor yrði að vera auðveldur og það sé ekki raunin núna. Einn 

viðmælandi tjáði sig í samtali: 

Þannig finnst mér að hver og einn verði að hafa sinn aðgang á einfaldan hátt. Ekki 

kennitölu... 

Allar skráningar sem settar voru á Mentor, hvort sem það var á tímalínuna eða í 

námsmöppu, voru í nafni deildarstjóra. Ég ræddi við þátttakendur um hvað þeim fyndist um 

að skráningar komi ekki undir þeirra nafni. Þátttakendum fannst það sjálfsagður hlutur að nafn 

deildarstjóra væri undir öllum skráningum því „hann beri ábyrgð á öllu“. En einum viðmælanda 

fannst það mikilvægt að skráningarnar væru undir nafni þess sem setti skráninguna inn. 

Deildarstjórinn gæti þá leiðbeint eða aðstoðað við skráningarnar ef eitthvað vantaði. 

Ef ég væri deildarstjóri og ég yrði að laga eitthvað... það væri gott að vita hver 

setti þessa mynd inn... akkúrat til að geta leiðbeint eða leiðrétt færsluna. 

Að mati deildarstjóra er það ekki eðlilegt að allt komi undir einu nafni og að starfsmenn 

eigi skilið að fá heiðurinn fyrir sína vinnu. Hann var einnig sammála því að ef eitthvað kæmi 

upp á sé það hann sem beri ábyrgð. 

...Þannig geri einhver eitthvað rangt... þá væri það hvort sem er ég sem myndi 

svara fyrir það. 

Í samtali við verkefnastjóra á leikskólanum kom fram að það væri hægt að allir fái sitt eigið 

notendanafn og lykilorð, en á stjórnendafundi var ákveðið að einungis deildarstjórar hefðu 

aðgang að sinni, því að þeir beri ábyrgð á sinni deild. 

Eins og áður kom fram er starfsfólk deildarinnar, börn og foreldrar þeirra notendur 

námsmappanna á Mentor. Hins vegar getur allt starfsfólk leikskólans skoðað námsmöppur 

allra barna leikskólans og bætt við færslum í námsmöppur barna á annarri deild með því að 

nota sitt aðgangsorð. 

Rannsóknin var gerð á elstu deild leikskólans og fóru börnin í grunnskólann um haustið. 

Það kom í ljós að þegar þau hættu í leikskólanum lokaðist námsmappa þeirra og var ekki lengur 

sýnileg fyrir okkur kennarana á deildinni, né heldur kennurunum þeirra í grunnskólanum. Það 

fannst okkur starfsfólkinu vera ókostur því við vildum fá samfellu á milli skólastiga og að 

kennararnir í grunnskólanum gætu séð hvað barnið var búið að læra í leikskólanum. 
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4.6 Viðhorf foreldra til námsmöppu barna á Mentor 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðunum um viðhorf foreldra til námsmappa barna á 

Mentor. Unnið var úr svörum foreldra við spurningakönnuninni. Á deildinni þar sem 

rannsóknin átti sér stað voru 24 börn. Nítján foreldrar svöruðu könnuninni, fjórtán mæður og 

fimm feður. 

4.6.1 Tíðni og tilgangur notkunar Mentors 

Tvær spurningar voru lagðar fram til að kanna hversu oft foreldrar færu á Mentor og í hvaða 

tilgangi. Þegar spurt var hversu oft foreldrar skoðuðu Mentor til að fá upplýsingar um 

leikskólagöngu barns síns kom í ljós að meirihluti foreldra (74%) fór inn á Mentor sjaldnar en 

einu sinni í viku, en 21% skoðaði Mentor vikulega (sjá Mynd 6). 

 

Mynd 6. Tíðni notkunar Mentor af foreldrum. 

Foreldrar voru spurðir til hvers þeir notuðu Mentor. Við þessari spurningu voru gefin fjögur 

valsvör en einnig gátu foreldrar sjálfir bætt við svari undir liðnum „annað“. Í ljós kom að 

foreldrarnir notuðu Mentor í margvíslegum tilgangi: til að fá tölvupóst frá leikskólanum eða 

senda skilaboð til leikskólans, til að skoða myndir um það sem barnið hafði verið að gera í 

leikskólanum, til að rýna í námsmöppu barnsins, til að vera í samskiptum við aðra foreldra á 

deildinni og til að skoða dagatalið til að glöggva sig á því sem væri framundan í starfi 

leikskólans. Fjórtán af þessum nítján foreldrum notuðu Mentor til að skoða námsmöppu 

barnsins síns en eitt foreldri notaði ekki Mentor (sjá Mynd 7). 
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Mynd 7. Tilgang notkunar Mentor (foreldrar). 

Út frá þessum niðurstöðum má sjá að Mentor nýtist foreldrum í samskiptum við 

leikskólann og aðra foreldra en flestir foreldrar nota hann til að skoða námsmöppu barnsins. 

Einnig má sjá að foreldrar voru misjafnlega duglegir og áhugasamir um að nota Mentor. 

4.6.2 Almennar spurningar um notkun námsmöppu á Mentor 

Nokkrar spurningar voru lagðar fyrir til að kanna hvaða tæki foreldrar notuðu, með hverjum 

þeir lásu námsmöppuna, hvar og hversu oft. Það kom í ljós að það var ærið misjafnt hversu oft 

foreldrar skoðuðu námsmöppu barnsins á Mentor. Einungis tveir foreldrar skoðuðu möppuna 

vikulega eða oftar, tíu skoðuðu hana nokkrum sinum á mánuði og sex foreldrar sjaldnar en 

einu sinni á mánuði (sjá Mynd 8). 

 

Mynd 8. Hversu oft skoða foreldrar námsmöppu barnsins á Mentor? 
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Foreldrar voru spurðir um hvaða tæki þeir notuðu til að lesa færslurnar á Mentor.  Svörin 

sýndu að oftast lásu þeir færslurnar í tölvu en símarnir komu þar á eftir (sjá Mynd 9). 

 

Mynd 9. Hvaða tæki nota foreldrar til að lesa skráningarnar/færslurnar? 

Spurt var hvar foreldrarnir skoðuðu Mentor og í ljós kom að þeir gerðu það bæði heima og 

í vinnunni. Á Mynd 10 má sjá að stórt hlutfall foreldra (74%) les skráningar heima. 

 

Mynd 10. Hvar skoða foreldrar námsmöppu barnsins? 

Meðan á verkefninu stóð var sendur póstur til foreldra með ósk um að þeir skoðuðu 

námsmöppuna með barninu sínu, þar sem kennararnir á leikskólanum hefðu takmarkaðan 

möguleika á því að kynna hana fyrir börnunum á deildinni. Í spurningakönnunni kom fram að 

flestir foreldranna hafi lesið námsmöppu barns síns einir eða með öðrum fjölskyldumeðlimi 

en einungis 24% svarenda lásu námsmöppu með barninu (sjá Mynd 11). 
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Mynd 11. Með hverjum lesa foreldrar námsmöppu barnsins? 

4.6.3 Innihald námsmöppu barnsins 

Eins og áður kom fram voru skráningar/færslur í námsmöppum barnanna á mismunandi formi. 

Foreldrar voru spurðir hvaða form skráninganna þeim fyndist skemmtilegast að sjá og gátu 

foreldrar merkt við allt sem við átti. Í svörunum má sjá að 69% svarenda fannst myndirnar 

skemmtilegastar og gagnlegastar, sérstaklega þær sem voru með skýringu kennara. Þá fannst 

24% svarenda myndskeið um barnið áhugaverðast (sjá Mynd 12). 

 

Mynd 12. Álit foreldra um hvaða snið var gagnlegast og skemmtilegast að sjá í 
námsmöppunni á Mentor. 

Skýring kennara við mynd eða myndband gefur betri innsýn í það sem er að gerast á 

myndinni. Word skjal þar sem ítarlega er sagt frá starfi, skreytt með myndum vakti þó ekki 

sérstakan áhuga foreldra. Það getur að mörgu leyti skýrst af því hvernig skráningar líta út við 

opnun á Mentor. 
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Næstu tvær spurningar voru samdar til að kanna viðhorf foreldra um magn og tíðni 

skráninganna í námsmöppu barnsins. Mismunandi var hversu ánægðir foreldrar voru með 

innihald námsmöppu barnsins síns. Þátttakendur voru spurðir hvort þeim fyndist magn 

færslna/skráninga í námsmöppunni á Mentor nægilegt. Þar voru 47% svarenda sammála um 

að magn skráninga væri nægilegt, 22% voru ósammála og 32% voru hlutlaus (sjá Mynd 13). 

 

Mynd 13. Álit foreldra um fjölda skráninganna í námsmöppunni á Mentor. 

Þá var spurt hversu oft skráningar ættu að birtast í námsmöppunni og stór hluti, eða 75%, 

svaraði því að þeir vildu sjá nýjar færslur koma inn einu sinni í viku eða oftar (sjá Mynd 14). 

 

Mynd 14. Hversu oft vilja foreldrar að fá nýjar færslur á Mentor? 

4.6.4 Nám barna og starfið í leikskóla 

Næstu þrjár spurningarnar voru til þess að sjá hvort skráningarnar í námsmöppum barnanna 

á Mentor gerðu nám þeirra og starfið í leikskóla sýnilegra. Meiri en helmingur svarenda, eða 
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53%, voru frekar sammála um að skráningar ýttu undir samræður heima fyrir um það sem var 

að gerast í leikskólanum, en 10% foreldra voru ekki sammála þessari fullyrðingu (sjá Mynd 15). 

 

Mynd 15. Færslur/skráningar í námsmöppunni ýta undir umræður heima um hvað gerist í 
leikskólanum. 

Flestir foreldrar eða 53% voru mjög sammála og frekar sammála því að námsmappan gæfi 

þeim innsýn inn í það sem gerist í leikskólanum, 47% foreldra voru ekki alveg vissir um það, en 

svarmöguleikinn „ekki sammála“ var ekki valinn við þessari spurningu (sjá Mynd 16). 

 

Mynd 16. Álit foreldra hvort námsmappa gefur innsýn hvað gerist í leikskólanum. 

Þegar spurt var hvort námsmappa barnsins á Mentor gæfi skýra mynd af hæfni og hæfileika 

barnsins voru foreldrar ekki vissir um það. Þar voru 21% svarenda frekar sammála, 58% voru 

hlutlausir og 21% voru ósammála (sjá Mynd 17). 

16%

37%

37%

5%
5%

Færslur/skráningar í námsmöppunni ýta 
undir umræður heima um hvað gerist í 

leikskólanum.

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála né
ósammála

Frekar ósammála

Mjög ósammála

21%

32%

47%

Mér finnst að námsmappan gefi innsýn 
hvað gerist í leikskólanum.

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki sammála né
ósammála



 

61 

 

Mynd 17. Viðhorf foreldra hvort námsmappa barnsins á Mentor gefur skýra mynd um 
hæfni og hæfileika barnsins. 

4.6.5 Áhrif á samskipti foreldra og kennara í leikskóla 

Mentor kerfið gefur foreldrum færi á því að skrifa athugasemdir við skráningarnar. Einungis 

11% eða 2 svarenda skrifuðu athugasemdir við færslur sem voru í námsmöppu barnsins síns. 

Þá voru foreldrar spurðir hvort skráningarnar í námsmöppu barnsins hefðu áhrif á 

samskipti þeirra við starfsfólk. Svo virtist ekki vera en eins og Mynd 18 sýnir voru það einstakir 

foreldrar sem ræddu skráningarnar í námsmöppunni oft (5%) eða stundum (11%) við starfsfólk 

á deildinni. 

 

Mynd 18. Viðhorf foreldra hvort skráningar ýta undir samskipti á milli foreldra og 
starfsfólk. 

Það er því ljóst að foreldrar voru hvorki virkir við endurgjöf við skráningar í námsmöppum 

á Mentor og né í beinum samskiptum við starfsfólk. 
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4.6.6 Almennt um námsmöppur og Mentor 

Í spurningakönnunni var foreldrum gefinn möguleiki á því að skrifa allt sem þeir vildu um 

Mentor og námsmöppu barnsins. Athugasemdir nokkurra foreldra við skráningarnar í 

námsmöppunni voru á borð við þessar: „vel gert“, „skemmtilegt að skoða myndir“. Sumir töldu 

að það „mætti vera virkara“, „það voru mjög takmarkaðar upplýsingar inn á möppu barns míns 

framan af“ og „mjög lítið sem þar kemur fram, mætti vera mun meira, t.d. markmið með 

ákveðinni kennslu og ýmislegt um daglegt starf“. 

Nokkrir foreldrar töldu rafrænar námsmöppur vera skref í rétta átt á meðan aðrir töldu að 

slíkt tilheyrði frekar grunnskólanum. Þeim fannst skráningar í Mentor ekki aðgengilegar og að 

það tæki langan tíma að opna myndirnar. Nokkrir foreldrar minntust á að auðvelt væri að vista 

myndirnar hjá sér, en aðrir gátu það ekki. Einu foreldri fannst til dæmis frekar tímafrekt að 

þurfa að loka mynd til að geta séð þá næstu:  

En með myndirnar þykir mér ókostur að geta ekki flétt heldur þurfa að loka 

glugga og opna næstu mynd og annar ókostur er að ef ég vil eiga hana að geta 

ekki hlaðið henni niður (a.m.k. ekki svo ég sjái eða kunni). 

Annað foreldri tjáði sig um að það mætti vera styttra á milli skráninga, en þá myndi 

viðkomandi fara oftar á Mentor og fylgjast betur með. Sama foreldri minntist einnig á 

erfiðleikana við að opna myndirnar. 

Ég fer inn og skoða þetta þegar ég þarf að gera eitthvað annað í Mentor. Kannski 

eru ekki það margar færslur að maður fer þarna inn af því að þá myndi maður 

fara oft í fýluferð. Og svo er ekki auðvelt að opna myndirnar en aftur á móti 

auðvelt að vista þeim. 

Í leikskólanum var samfélagsmiðillinn Instagram notaður til að miðla ýmsum upplýsingum 

um leikskólastarfið. Oftast voru þetta myndir úr starfinu og allir foreldrar gátu séð allar 

myndirnar. Í svari við opinni spurningu kom fram að samskiptamiðillinn Instagram var frekar 

vinsæll á meðal foreldra. 

Mér finnst erfitt að meta hversu vel Mentor nýtist á leikskólanum þar sem kerfið 

er nýtt þar og hefur ekki verið mikið notað. Fannst ég fá meiri innsýn í starfið í 

gegnum Instagram. 

Svörin við því hvort foreldrum fyndist Mentor kerfið auðvelt í notkun gáfu til kynna að stór 

hluti foreldra (37%) ætti frekar í erfiðleikum með að nota kerfið (sjá Mynd 19). 
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Mynd 19. Nothæfi Mentor á mati foreldra. 

Það má sjá í niðurstöðunum að misjafnar skoðanir voru hjá foreldrum um notkun Mentor 

sem upplýsingamiðill um nám barna. Þau minntust á það að vera erfitt að skoða myndirnar og 

myndbönd en einnig vildu að skráningar komu oftar og vera ítarlegri. Foreldrar sýndu því þó 

skilningi að kerfið er nýtt fyrir leikskóla. 

4.7 Samantekt 

Á heildina litið voru starfsmenn áhugasamir og ánægðir með rafrænar skráningar og 

námsmöppur barnanna á Mentor. Í viðtölum við starfsfólk kom fram að gerð skráninga í 

námsmöppu á Mentor tæki mun minni tíma í samanburði við hefðbundnu persónumöppurnar. 

Kostnaður í tengslum við gerð persónumappa eins og pappír og blek var ekki lengur hindrun. 

Nefna má að fjöldi skráninga um nám barnanna jókst til muna. Það var mat starfsmanna að 

það hjálpaði þeim að lýsa enn betur námsferli barnsins. Með því að skoða skráningarnar á 

Mentor gátu þátttakendur séð betur á hverju barnið hafði áhuga á, hvar því gekk vel og hvar 

það vantaði frekari stuðning. 

Þátttakendur nefndu einnig hvað gæti betur farið í gerð rafrænna námsmappa. Í viðtölum 

við starfsmenn deildarinnar kom fram að tæknibúnaðurinn sem þeir höfðu aðgengi að á 

deildinni svaraði ekki þörfum við gerð rafrænna námsmappa á Mentor. Margir nefndu annan 

tæknibúnað sem að þeirra mati hentaði betur við gerð og skoðun rafrænna námsmappa, t.d. 

myndavél og snjallsíma í eigu leikskólans. Þátttakendur voru þeirrar skoðunar að aukinn fjöldi 

tækja gæti auðveldað börnunum aðgengi að rafrænu skráningunum. Einnig var þráðlausa 

netið ekki nægilega gott í leikskólanum og kvörtuðu starfsmenn oft yfir því. 

Það má segja að reynsla og viðhorf þátttakenda hafði áhrif á það hvernig gekk að gera 

rafrænar námsmöppur á Mentor. Það tók tíma að læra að gera skráningarnar í spjaldtölvunni 
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og venjast henni. Allir starfsmenn nefndu mikilvægi fræðslu og verklegs námskeiðs til að auka 

gæði rafrænna skráninga og námsmappa í framtíðinni. 

Í viðtölum við starfsmenn deildarinnar kom fram að námsmappa á Mentor væri gagnlegt 

tæki í samstarfi við foreldra til að sýna leikskólastarfið og nám einstaklingsins. Námsmöppur 

barnanna voru notaðar í undirbúningi fyrir foreldraviðtöl og í viðtölunum sjálfum til að styðja 

við það sem var sagt um börnin. Í viðtölum við starfsmenn kom fram að foreldrarnir væru 

ánægðir þegar þeir sæju skráningarnar. Gerð skráninga fyrir námsmöppur barnanna á Mentor 

lífgaði upp notkun hefðbundnu pappírsmöppunnar, en nokkrar skráningar voru bæði settar 

inn rafrænt og í pappírspersónumöppu. Vegna þess hvað börnin á deildinni höfðu 

takmarkaðan aðgang að tölvu eða spjaldtölvu gátu þau ekki skoða námsmöppu á Mentor 

sjálft. Einnig kom í ljós að aðgengi barnanna að námsmöppu sinni heima fyrir var einnig 

takmarkaður. 

Frá svörum í spurningakönnunni fyrir foreldra kom fram að foreldrarnir notuðu Mentor í 

mismunandi tilgangi en allir foreldrar skoðuðu námsmöppur barna sinna. Af svörum 

foreldranna mátti greina að námsmappa barnsins gaf þeim góða innsýn í leikskólastarfið og að 

stór hluti foreldra ræddi skráningarnar heima. Foreldrar voru þó ekki sammála um það að 

námsmappa barnsins gefi skýra mynd af hæfni og hæfileikum barnsins. Mörgum foreldrum 

fannst magn skráninga nægilegt en þeir vildu jafnframt að skráningar birtust oftar, að minnsta 

kosti einu sinni í viku. Foreldrarnir voru ekki virkir í endurgjöf til kennara á Mentor þó að sá 

möguleiki væri fyrir hendi. Líklegasta skýringin er sú að það vantaði fræðslu fyrir foreldra um 

skráningarnar og notkun Mentor. 

Starfsmenn deildarinnar töldu Mentor ekki alveg vera besta kerfið fyrir rafrænar 

námsmöppur. Þeim fannst lítið mál að læra á forritið en ekki kerfið sjálft, þeim fannst það ekki 

vera auðvelt í notkun. Þeir nefndu atriði eins og aðgangsorð og lykilorð, að það væri erfitt að 

setja myndir í möppu þar sem þær birtust of litlar á skjánum, að það vantaði viðmót til að setja 

inn nokkrar myndir í einu og fleira. Foreldrarnir voru sömu skoðunar um Mentor. Í svörum 

þeirra kom fram að ekki allir voru ánægðir með Mentor til að miðla upplýsingum um nám og 

vellíðan barnanna. Í samanburði við samfélagsmiðlana sem flestir foreldrar nota dagsdaglega, 

og sem leikskólinn hafði notað áður, fannst foreldrum Mentor kerfið frekar torvelt í notkun. 
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5 Umræður 

Í þessum kafla verður farið yfir þær ályktanir sem má draga af rannsókninni og þær ræddar í 

samhengi við fræðilegan ramma rannsóknarinnar. Tilgangur þessarar starfendarannsóknar var 

að innleiða rafrænar persónumöppur barna á elstu deild leikskólans. Rannsóknarspurningar 

voru: 

 Hvernig geta rafrænar persónumöppur á Mentor stutt starfsfólk við skráningar á námi 

og vellíðan barna? 

 Hvernig nýtast rafrænar persónumöppur á Mentor til upplýsingagjafar til foreldra? 

 Hvaða hindranir mæta starfsmannahópi við innleiðingu rafrænna persónumappa? 

 Hvernig nýtist Mentor sem hugbúnaður við gerð rafrænna persónumappa? 

5.1 Gagnsemi rafrænna námsmappna við að meta nám og vellíðan barna í 
leikskóla 

Hér verður fjallað um þá kosti sem þátttakendur sáu við rafrænar námsmöppur barna og 

hvernig þeir gátu nýtt sér þær í starfinu og í mati á námi og vellíðan barna. Sérstaklega er 

fjallað um þátttöku barna og foreldra þeirra í gerð rafrænna námsmappa. Í þessum 

undirköflum eru ræddir bæði kostir og erfiðleikar við gerð rafrænna námsmappa hvað varðar 

þátttöku. Einnig verður farið yfir upplifun foreldra við notkun á hugbúnaðinum Mentor. 

5.1.1 Námsmöppur barna á Mentor, ferli og innihald 

Þátttaka í starfendarannsókninni virtist gefa starfsfólki leikskólans tækifæri á að skoða og 

ígrunda eigin starfshætti, bæta þekkingu og þróa nýjar leiðir. Þátttaka efldi starfsmenn 

leikskóla sem fagmenn en aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á það sama (Jóhanna Einarsdóttir, 

2009; Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011). Niðurstöðurnar í þessari rannsókn benda 

til þess að þátttaka allra starfsmanna hafi hjálpað til við að móta viðhorf þeirra viðhorf til 

rafrænna skráninga og þróa vinnubrögð sín. 

Niðurstöðurnar benda til þess að þátttakendurnir hafi farið í gegnum öll stigin, sem sagt 

var frá í kafla 2.3.2, við gerð rafrænna persónumappa (Barrett, 2001). Ferlið byrjaði á því að 

ákveða tilgang námsmöppunnar og lokaskrefið (kynning) var þegar námsmappan var notuð í 

samtali við foreldra. 

Út frá niðurstöðunum má draga þá ályktun að þátttakendur voru sáttir með námsmöppur 

barna á Mentor, þrátt fyrir óöryggi og ýmsa erfiðleika, og sáu leiðir til að nýta sér þær. Tíminn 

við gerð rafræna skráninganna varð styttri og gátu þátttakendurnir gert fleiri skráningar þegar 

á leið. Tæki eins og myndavél og spjaldtölva auðveldaði að taka myndir af starfi og athöfnum 

barnanna. Eins og koma í niðurstöðum vantaði ekki myndefni fyrir skráninganna hjá 
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þátttökunum. Í ritum fræðimanna koma fram að án skýrs markmiðs er hætta á því að starfsfólk 

falli í þá gryfju að taka myndir af börnunum án sérstaks tilgangs (Lindgren, 2012). Það má segja 

að gerð rafrænna námsmappa hjálpaði starfsfólkinu að vera meðvitaðra um það sem það 

ætlaði að mynda. Svipuð niðurstaða kom fram í rannsókninni Dagbjartar Svövu Jónsdóttur 

(2016). Þátttakendur gátu strax sett mynd inn í rafræna námsmöppu með stuttum texta um 

það sem þeir sáu í athöfninni og breyttist myndin við skráninguna í eitthvað sem hafði gildi 

fyrir þá, foreldrana og börnin. 

Það má einnig sjá í niðurstöðunum að þátttakendurnir sáu námsmöppuna á Mentor sem 

öruggan vettvang til að deila upplýsingum um nám og vellíðan barna með foreldrunum. 

Félagsfærni, áhugasvið, styrkleiki og vellíðan barna – alla þessa þætti, á mati þátttakenda, var 

mikilvægt að efla hjá leikskólabörnum, og einnig að skrásetja, meta og miðla til foreldra í 

gegnum rafræna námsmöppu barna á Mentor. Það má segja að starfsfólk deildarinnar hafi 

orðið meðvitaðra um strauma og stefnur í menntun ungra barna og viðmiðin sem eru í 

Aðalnámskrá leikskóla (Bertram og Pascal, 2002; Dunphy, 2008; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Í niðurstöðum kom fram að flestar skráningarnar sem voru gerðar í námsmöppu á Mentor 

voru myndskráningar með eða án texta. Einn af kostunum við rafrænu námsmöppuna umfram 

pappírsmöppunni í leikskóla sem er á „grænni grein1“ er minnkun á notkun bleks og pappírs. 

Kostnaðurinn við prentun myndskráninga fyrir pappírs persónumöppurnar getur verið mikill 

og notkun á efni eins og bleki, pappír og plasti telst ekki sérstaklega umhverfisvæn (Jarrott og 

Gambrel, 2011). Í rafræna námsmöppu á Mentor gat starfsfólkið sett inn eins margar myndir 

og það taldi nauðsynlegt án þess að hugsa um kostnaðinn við útprentun. Myndskráningar eru 

snið sem auðvelt er „að lesa“, sérstaklega fyrir börn á leikskólaaldri og geta þau upplifað aftur 

og rætt um augnablikið sem myndin fangar. 

Áhugavert var að sjá að á rannsóknartímabilinu jókst áhugi barnanna á pappírs 

persónumöppu sinni. Börnin voru ekki einungis að skoða hana heldur einnig að bæta við 

skráningum í hana. Eins og má lesa úr niðurstöðunum báðu börnin um að taka myndir af 

sköpunarverkum sínum og prenta þær út til þess að setja þær inn í pappírspersónumöppuna 

sína. Því má áætla að aukin athygli á skráningum og aukið samtal á milli starfsmanna og barna 

um skráningarnar í rafrænu möppuna hafi vakið áhuga barnanna á ferlinu og gildi 

skráninganna. Þátttakendurnir gerðu ferli skráninganna sýnilegra fyrir börnin: ræddu af hverju 

þeir tækju myndir og hvað verði gert við þessar myndir. Þar sem börnin voru með frjálsan 

aðgang að sinni pappírspersónumöppu sáu þau tækifæri til að hafa áhrif á innihald hennar. 

Svipuðum niðurstöðum er lýst í rannsókn Alcock (2000) þar sem athuganir leiddu í ljós aukna 

                                                           
1 Skólar á grænni grein er alþjóðlegt verkefni sem byggist á hugmyndafræði um sjálfbærni og umhverfismennt. 
https://graenfaninn.landvernd.is/ 

https://graenfaninn.landvernd.is/
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vitund barna um skráningar þegar kennararnir lögðu áherslu á gerð persónumappa. Það sýndi 

meðvitund og stolt barnanna á persónumöppunni sinni. 

Að mínu mati má enn fremur benda á eitt atriði í viðbót sem er jákvætt við rafræna 

námsmöppu á Mentor. Við notkun samfélagsmiðla er erfitt að fylgjast með því hvort öll börn 

birtist jafnt á myndum. Þegar skráningum eru deilt í gegnum samfélagsmiðla verður 

leikskólakennari að vera viss um að myndir af öllum börnum birtist í jöfnu hlutfalli. Það skiptir 

máli þar sem foreldrar vilja sjá barnið sitt sem virkan og viðurkenndan einstakling í 

leikskólasamfélaginu (Parnell og Bartlett, 2012). Einstaklingsnámsmöppur á Mentor eru 

auðveldar að opna og telja skráningarnar í þeim, eins og gert var í þessari rannsókn. 

Þátttakendur gátu greint hjá hverjum var minnst af skráningum, rætt það og beint augunum 

að einstaklingum sem þeir töldu vanti athygli. 

Þátttakendurnir bentu á að einn af kostum við notkun rafrænna persónumappa sé 

möguleikinn á að setja inn myndbandsskráningu. Að þeirra mati buðu myndbandsskráningar 

ekki einungis upp á tækifæri til að meta ýmsa þætti í þroska barna og samskiptum þeirra sín á 

milli, en einnig möguleikann á að skoða sína eigin starfshætti. Þetta viðhorf samræmist 

niðurstöðum rannsókna hérlendis sem erlendis (Ingibjörg E. Jónsdóttir, 2009; Sheridan, 

Williams og Sandberg, 2013). Skráningar í formi myndskeiða auðvelda greiningu þar sem hægt 

er að spila myndbrotin aftur og aftur og fá álit annarra, t.d. á hegðun barnanna. Notkun 

myndskeiða auðveldar það að skoða samskipti í hóp, hreyfiþroska, málþroska og 

líkamstjáningu. Skráningar í formi myndskeiða teljast einnig gott tæki fyrir kennara til að skoða 

með gagnrýnum augum sitt eigið starf. 

Notkun bæði mynda og myndskeiða sem skráningaleið fyrir rafrænar námsmöppur á 

Mentor vakti hjá starfsfólkinu ýmsar siðferðislegar spurningar um birtingu þeirra. Þó að allir 

foreldrar hafi gefið skriflegt leyfi fyrir myndatökum í leikskólastarfinu (merkja við línu í 

umsókninni fyrir leikskólagöngu) veltu þátttakendur oft fyrir sér hvaða mynd eða myndskeið 

megi fara í námsmöppu barnsins. Í mörgum tilfellum ræddu þátttakendurnir þessi mál saman 

og notuðu sína faglegu vitund til að velja myndefnið fyrir hverja skráningu. Það má tengja 

þessar niðurstöður við niðurstöður Dagbjartar Svövu Jónsdóttur (2016) þar sem kom fram 

umræða um fagmennsku starfsfólks í myndbirtingum. Birting mynda og myndskeiða er 

umhugsunarefni sem er rætt í mörgum rannsóknum og bent er á mikilvægi þess að upplýsa 

foreldra vel um tilgang skráninganna, öryggi birtingar þeirra og fá upplýst samþykki (Bergþóra 

Þórhallsdóttir, 2016; Gauvreau og Sandall, 2017; Stacey, 2015). 

Við innleiðingu nýrra persónuverndarlaganna varð starfsfólkið í leikskólanum óöruggt við 

birtingu á mynd- og myndbandsskráningum og þess vegna var það mikilvægt fyrir 

leikskólastjórnendur að kynna lög og tilmæli Persónuverndar vel fyrir öllu starfsfólki. 

Persónuvernd kom með þau tilmæli að leikskólar ættu ekki að nota samfélagsmiðla (Tilmæli 
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frá Persónuvernd vegna samfélagsmiðla, 2018) og í því ljósi má segja að notkun rafrænna 

námsmappa á Mentor virðist vera góð og örugg leið til að geyma og miðla skráningum og fyrir 

aðrar upplýsingar um námið og vellíðan barna í leikskóla. 

5.1.2 „Allir verða að vera með...“ 

Eins og kom fram í fræðikaflanum krefst gerð skráninga og notkun ferilsmat, m.a. 

persónumappa, ákveðinnar færni og þekkingar um nám ungra barna (Dunphy, 2008; 

Rintakorpi og Reunamo, 2016; Seitz og Bartholomew, 2008). Íslenskir leikskólar einkennast af 

skorti á menntuðum leikskólakennurum og áhyggjur af þessari stöðu hafa oft komið fram í 

fjölmiðlum og stefnuritum (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkuborgar, 2018). 

Í þessari rannsókn voru reynsla og menntun þátttakenda ólík. Allir þátttakendur voru þó 

sammála um að allir starfsmenn, hvort sem þeir séu faglærðir eða ekki, verði að taka þátt í 

gerð skráninga í námsmöppu barna á Mentor. Í niðurstöðum kom fram það viðhorf 

viðmælenda að þátttaka allra við gerð skráninga hafi leitt til þess að skráningar urðu að 

eðlilegum hluta af leikskólastarfinu og hjálpaði að dreifa álagi og ábyrgð. Það má lesa í ýmsum 

rannsóknum að skortur á menntuðum kennurum leiði til erfiðleika við innleiðingu námsmats í 

formi skráninga. Þegar ómenntað starfsfólk er beðið um að skrifa athugasemdir um nám 

barna, eða þegar allur þunginn er settur á menntaða kennara, eykur það enn á álagið sem fyrir 

er. Það er vissulega áhyggjuefni að þegar fyrirkomulag á leikskólum er orðið þannig að allir 

gera allt, og ekki er gerður greinarmunur á milli hlutverka ófaglærðs og faglærðs starfsfólks, 

dregur það úr virðingu menntaðra leikskólakennara. (Jóhanna Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir 

og Bryndís Garðarsdóttir, 2013; McLachlan, 2011; Onnismaa og Kalliala, 2010). 

Þrátt fyrir að allir þátttakendur í þessari rannsókn hafi tekið virkan þátt í gerð námsmappa 

á Mentor má sjá í rannsóknargögnum að flestar skráningar voru gerðar af deildarstjóra eða 

mér sem rannsakanda. Oftast leituðu leiðbeinendur á deildinni til okkar faglærðra með 

spurningar um skráningar í námsmöppu á Mentor. Ég sem rannsakandi var einnig í hlutverki 

leiðbeinanda fyrir ófaglært starfsfólk í ferli skráninganna. Það sama má segja um stöðu 

deildarstjóra sem var mjög meðvitaður um ábyrgð og hlutverk sitt um að sjá um faglegt starf 

á deildinni. Í ljósi þessara niðurstaðna má benda á hlutverk leikskólakennara sem 

forystuhlutverk í leikskólastarfinu. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að 

leikskólakennari þurfi að taka forystu „í mótun uppeldis- og menntastarfsins, fylgjast með 

nýjungum og miðla þekkingu“ og vera „leiðandi samverkamann barna, foreldra og annars 

starfsfólks leikskóla.“ 

Eins og kom fram í rannsóknargögnum töldu þátttakendurnir að við gerð skráninganna 

væri hægt að dreifa hlutverkum á milli aðila: einn taki myndir, annar skrifi umsagnir og setji í 

rafræna námsmöppu o.s.frv. Niðurstöðurnar sýndu að starfsfólkið valdi sér það snið skráninga 
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sem það var öruggt í að nota. Þeir sem voru flinkir að nota Word gerðu það og aðrir notuðu 

mynda- og myndbandsskráningar. Þessi fjölbreytni í hæfni starfsfólks gerði námsmöppur 

barnanna á Mentor áhugaverðar, líflegar og réttmætar. Þátttakendur gátu nýtt sína styrkleika 

við gerð námsmappa á Mentor og rannsóknin bætti skilning þeirra á skráningum, bæði fyrir 

þær pappírs persónumöppurnar og þær rafrænu. Rannsóknin bætti einnig hæfni starfsmanna 

í notkun spjaldtölvunnar sem tæknibúnað fyrir skráningarnar. Það má fullyrða að með 

þátttöku í þessari rannsókn hafi aðstæður fyrir lærdómssamfélag skapast á deildinni (Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2013; Senge og Scharmer, 2001), sem talið er vera ein af leiðum fyrir 

starfsþróun (e. professional development) leikskólakennara og leiðbeinanda (Sheridan, 

Edwards, Marvin og Knoche, 2009). Þátttaka allra við gerð skráninga í námsmöppur barna á 

Mentor samræmist einnig viðmiðum um lýðræðisleg vinnubrögð á leikskóla sem Aðalnámskrá 

leikskóla kveður á um (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

5.2 Námsmappa á Mentor sem leið til að miðla upplýsingum um nám barna 
til foreldra 

Í Aðalnámskrá leikskólans kemur fram að leikskóli skuli skapa vettvang þar sem foreldrar og 

starfsmenn eru samstarfsaðilar. Krafa er gerð um að foreldrar hafi gott aðgengi að öllum 

upplýsingum um leikskólastarf til að fylgjast með nám og vellíðan barna sinna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Aðgengi fyrir breiðan hóp lesenda er eitt af því sem rafræna persónumappan hefur fram 

yfir hefðbundnu persónumöppurnar og er því lýst hjá mörgum fræðimönnum. Auðvelt 

aðgengi eflir samtal og samstarf á milli allra aðila sem koma að gerð eða notkun og lestri 

rafrænnar persónumöppu (Banks, 2004; Barrett, 2001; Friedman, 2012). Skráningar sem voru 

settar í námsmöppu á Mentor bárust  foreldrum samstundis og gátu þeir rætt við börnin sín 

um atburði sem birtust í skráningunni. Annar kostur námsmappanna á Mentor í samanburði 

við pappírs persónumöppurnar er að hún er alltaf aðgengileg fyrir foreldra. Þeir geta opnað og 

skoðað skráningarnar með börnum og öðrum fjölskyldumeðlimum hvenær sem er. 

Niðurstöður úr spurningakönnunni til foreldranna sýna að meirihluti svarenda fór sjaldnar en 

einu sinni í viku inn á Mentor en skoðaði námsmöppuna þó nokkrum sinnum í mánuði. Það er 

oftar en hefðbundnu pappírs persónumöppur barna eru skoðaðar enda eru þær geymdar á 

deildinni í leikskólanum. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsókna þar sem 

því er lýst að foreldrar skoði rafrænu persónumöppu barnsins oftar í samanburði við þær 

hefðbundnu (Penman, 2014; Tsirika, Kakana, og Michalopoulou, 2017). 

Rannsóknir um notkun rafrænna persónumappa á leikskólastigi sýna að þær geti stuðlað 

að bættum skilningi foreldra um nám barna í leikskóla og aukið samskipti á milli foreldra og 

starfsfólks leikskólans (Beaumont-Bates, 2017; Higgins, 2015; Penman, 2014;). Allir 
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þátttakendur í þessari rannsókn voru þeirrar skoðunar að tilgangur skráninganna og 

námsmappa á Mentor væri að upplýsa foreldra um líðan og nám barna í leikskóla. Í 

rannsóknargögnum kom fram að skráningar voru gerðar með það í huga og textinn í 

skráningum var hugsaður sem lýsing og skýring fyrir foreldra um það sem var að gerast hjá 

barninu í ýmsum athöfnum leikskóladagsins. Niðurstöður sýna að þessar upplýsingar skiluðu 

sér til flestra foreldra og má segja að skráningar í námsmöppu barna á Mentor hafi ýtt undir 

umræður heima um það sem var að gerast hjá barninu í leikskólanum. Svipaðar niðurstöður 

má finna í rannsókn Higgins og Cherrington (2017) þar sem foreldrar töldu sig vel upplýsta um 

nám barna í leikskóla í gegnum rafræna persónumöppu. 

Eins og kom fram í fræðikafla er námsferli ungra barna flókið og margbreytilegt. Til að meta 

nám barna og upplýsingaflæði á milli foreldra og starfsfólks leikskóla er ávallt mikilvægt að fá 

heildræna mynd af áhuga og styrkleika barnsins og á því námi sem á sér stað (Dunphy, 2008). 

Námsmappa á Mentor gefur foreldrum tækifæri til að skrifa athugasemdir við skráningarnar. 

Viðbrögðin voru í þessu tilviki dræm og einungis eitt foreldri skráði athugasemd. Hugsanlega 

áttuðu foreldrarnir sig ekki á þeim möguleika enda ekki vanir að skrá athugasemdir í þessu 

nýja kerfi. Á samfélagsmiðlunum er auðvelt að setja „like“ við færslu en námsmappan krefst 

meiri tíma frá foreldrum ef þeir vilja skrifa athugasemd. Það er greinilegt að við þurfum að 

kynna betur fyrir foreldrum hvernig Mentor virkar og fá þá til samstarfs við að skrá í 

ferlimöppur barnanna. Eins og Higgins (2015) bendir á í rannsókn sinni getur endurgjöf frá 

foreldrum haft áhrif á tíðni skráninganna sem starfsfólk setur í rafræna persónumöppu 

barnsins. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að leikskólakennararnir hafi lagt sig fram 

við að skrifa fleiri færslur hjá börnum foreldra sem voru virkir í endurgjöf en hjá þeim sem voru 

ekki virkir. Það má staðhæfa að áhugi foreldra sé hvatning fyrir skráningar. Ef kennarar fá ekki 

viðbrögð frá foreldrum nenna þeir ekki að eyða tíma í færslur. Það tengist viðhorfi þeirra til 

skráninga sem upplýsingamiðlun til foreldra. 

Við greiningu gagnanna kom í ljós að Mentor höfðaði ekki til foreldra eins og 

samfélagsmiðillinn sem var notaður í leikskólanum áður. Það má álykta að ein ástæða fyrir því 

geti verið sú að foreldrarnir hafi átt í erfiðleikum með að skoða Mentor í símanum sínum. 

Niðurstöður úr spurningakönnuninni til foreldra sýndu ýmsa erfiðleika: myndbönd spiluðust 

ekki, myndir hlóðust inn allt of hægt o.s.frv. Almennt fannst foreldrum Mentor ekki auðveldur 

í notkun. Í skrifum fræðimanna kemur fram að lykilatriði fyrir hugbúnað sem er notaður fyrir 

rafrænar persónumöppur sé að hann sé auðveldur í notkun (Jafari, 2004). Ákvörðunin um að 

skipta frá samfélagsmiðli sem var vinsæll hjá foreldrum yfir í Mentor var ekki ræddur við 

foreldra. Þetta getur einnig hafa haft áhrif á virkni foreldra í notkun námsmappa á Mentor. 

Vilji beggja aðila, starfsfólks leikskóla og foreldra, telst mikilvægur þáttur í velgengni í notkun 
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kerfisins fyrir rafrænar námsmöppur í þeim tilgangi að auka samskipti á milli leikskóla og 

heimilis (Beaumont-Bates, 2017). 

Út frá niðurstöðunum má draga þá ályktun að foreldrar velji persónuleg samskipti við 

starfsfólkið til að ræða skráningarnar á Mentor og um starfið á leikskólanum. Þetta skýrist að 

mörgu leyti af því að foreldrar hitta starfsfólkið daglega þegar þeir koma með barnið í 

leikskólann. Í rannsóknum um samskipti foreldra og leikskóla kemur fram að foreldrar velji 

mest óformleg dagleg samskipti við starfsfólkið til að spjalla um barnið sitt og starfsemina. 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010; Thompson, Mazer og Grady, 2015). Niðurstöðurnar sýna að það 

var alltaf að frumkvæði starfsfólks deildarinnar, sérstaklega deildarstjóra, að eiga samskipti við 

foreldrana um skráningarnar sem voru settar í námsmöppu á Mentor. Í rannsóknargögnum 

mátti greina aukið samtal um skráningarnar á Mentor á milli starfsmanna og foreldra eftir 

áramót og því má tengja ánægju og öryggi starfsmanna við gerð rafrænna skráninga á Mentor. 

Ef rýnt er í niðurstöðurnar má sömuleiðis álykta að samhengi sé á milli þess hversu oft 

rafrænar skráningar voru settar í námsmöppu á Mentor og virkni foreldra við að skoða þær. 

Foreldrarnir vildu helst sjá nýjar færslur um barnið sitt vikulega. Sama skoðun kom fram í 

viðtali við starfsmenn deildarinnar að foreldrar vildu oftar sjá skráningar, jafnvel daglega, til 

að fá fullvissu um að barninu líði vel í leikskólanum. Svipað viðhorf foreldra kom fram í 

niðurstöðum rannsóknar Dagbjartar Svövu Jónsdóttur (2016) um að foreldrar vilji sjá að barnið 

sé glatt og líði vel í skólanum, og að það væri ekki verra ef þessar upplýsingar gætu ratað til 

þeirra á meðan barnið er í leikskólanum. Í rannsókn Beaumont-Bates (2017) kemur fram að 

góð þátttaka foreldra í rafrænum námsmöppum náist með nýjum skráningum í námsmöppu 

barna og daglegum færslum í dagbókina. Þegar horft er á virkni foreldra í notkun á Mentor 

sést að flestir þeirra skoða námsmöppu barnsins síns. Mentor gerir kleift að setja skráningar 

bæði í einstaklingsmöppu barnsins og einnig á tímalínuna sem er sýnileg fyrir alla. Hugsanlega 

mætti auka virkni foreldra í notkun á Mentor með því að starfsfólk deildarinnar setji færslur 

um starfið á deildinni á tímalínuna á Mentor oftar á viku. 

Að auki sýna niðurstöðurnar að rafrænar námsmöppur á Mentor nýtist vel í 

foreldrasamtölum í lok skólaársins. Viðbrögð foreldranna voru mjög jákvæð þegar þeir sáu 

skráningarnar og að mati leikskólakennara studdu skráningarnar í námsmöppunni það sem 

leikskólakennari vildi miðla til foreldra í samtalinu. Þó kom einnig í ljós að nokkrir foreldrar sáu 

þessar skráningar í fyrsta sinn í foreldrasamtölunum. Í niðurstöðum þessarar rannsóknar komu 

fram vangaveltur að það væri gagnlegt í framtíðinni að vera með sýnikennslu í foreldraviðtali 

í byrjun skólaárs. Í rannsókn Beaumont-Bates (2017) koma fram svipaðar vangaveltur um 

mikilvægi þess að útskýra fyrir foreldrum hvaða tilgangi skráningar gegna og einnig upplýsa 

foreldra um hlutverk þeirra í skráningum. 
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Úr rannsóknargögnum má lesa að afskipti barna af námsmöppu á Mentor hafi verið frekar 

lítil heima fyrir og ekki stórt hlutfall foreldra skoðaði skráningarnar með börnum sínum. 

Hugsanlega vantaði skýrari upplýsingar til foreldranna um skráningar í heild, gildi þeirra og 

hlutverk bæði foreldra og barns. Á Íslandi er ekki mikil hefð fyrir þátttöku foreldra í skráningum 

og á mati barna sinna og lítið hefur verið rannsakað í þessum efnum (Arna H. Jónsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2017). Til að efla foreldra í notkun rafrænna námsmappa með börnum 

sínum verða leikskólakennarar hugsanlega að segja þeim frá hugmyndafræðinni á bak við 

skráningarnar og kynna rafrænar persónumöppur sem leið til þátttöku í námi barnsins. 

5.3 Hindranir við gerð rafræna námsmöppu barna á Mentor 

Hér á eftir kemur umfjöllun um erfiðleika og hindranir sem þátttakendur upplifðu við gerð 

rafrænna persónumappa. Aðalþemu sem mátti greina í niðurstöðum voru tæknileg vandamál, 

viðhorf og færni starfsmanna við notkun tækjabúnaðar, tímaleysi og hugbúnaðurinn sjálfur. 

5.3.1 Tímaleysi og fjöldi barna á deildinni sem hindrun 

Í niðurstöðum margra rannsókna kemur fram að mesta hindrun í gerð skráninga í 

persónumöppur um nám og vellíðan barna sé tímaleysi (Rintakorpi, 2016). Oft er talað um að 

í daglegu starfi leikskóla sé erfitt fyrir leikskólastarfsfólk að finna tíma til að gera skráningarnar 

og ígrunda hvað það ætlar að skrá. Undirbúningstími leikskólakennara er ekki nægur og 

viðverutími með börnunum hefur meiri forgang en að vinna með skráningarnar. Í rannsóknum 

kemur fram að leikskólakennarar geri skráningarnar eftir vinnu heima hjá sér og fái oftast ekki 

greitt fyrir þá vinnu (Grant, Danby, Thorpe og Theabald, 2016). 

Það var áhugavert að heyra frá þátttakendum í þessari rannsókn að þeir sæju ekki tímaleysi 

sem hindrun við gerð rafrænna skráninga í námsmöppur barnanna á Mentor. Þeir töldu að 

með því að taka ákvörðun um gerð skráninganna yrði að finnast tími fyrir það. Eins má áætla 

að með því að gera skráningarnar rafrænt á deildinni styttist tíminn við gerð þeirra. Eins og 

fram hefur komið voru skráningarnar gerðar á deildinni en ekki farið í undirbúning í öðru 

húsnæði, og með því skapaðist ákveðið flæði og skráningaferlið var orðið að eðlilegum hluta 

af leikskóladeginum. Það má jafnframt tengja það við jákvætt viðhorf til verkefnisins og vilja 

starfsfólksins til að prófa þessa leið í skráningum. Wien, Guyevskey og Berdoussis (2011) benda 

á að það verði að þróast vani hjá starfsfólki í leikskóla við skráningarnar. Það þýði að 

starfsfólkið sé orðið meðvitaðra um möguleika skráninganna og gildi þeirra fyrir sig sem 

kennara, börnin og foreldrana. Ef starfsfólkið horfði á skráningarnar einungis sem skyldu og 

viðbót við það sem það gerir daglega finnist ekki tími fyrir þær. 

Þegar talað var um fjölda og tíðni skráninganna sem voru settar í námsmöppurnar á 

Mentor kom upp umræða um tímaleysi. Í rannsóknargögnunum kom fram að tími hafi ekki 
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gefist til að gera skráningarnar daglega og að ekki hafi verið tími til að ræða þær við börnin. 

Fjöldi barna á deildinni var of mikill að mati starfsfólksins. Það taldi það vera hindrun við að 

gera skráningarnar oftar. Tímaleysið varð einnig til þess að starfsfólkið átti erfiðara með að 

ræða skráningarnar sín á milli og gefa börnunum tækifæri á því að vera virkir þátttakendur í 

námsferli sínu. Það má tengja þetta viðhorf við niðurstöður nokkurra rannsókna þar sem fram 

koma svipaðar umræður um fjölda barna á deild sem vandamál við gerð skráninga á námi og 

vellíðan barna (Kaya, 2018; Krnjaja og Pavlovic-Breneselovic, 2016; Samuelsson, Williams, 

Sheridan og Hellman, 2016). Í þessum rannsóknum koma fram áhyggjur um aukinn fjölda 

barna á deildum leikskólanna. Við það minnkar tíminn sem leikskólakennarar geta veitt stöku 

barni athygli og gert skráningar fyrir sig, börn og foreldra. Samuelson o.fl. (2016) taka fram að 

með færri börnum á deild geti leikskólakennarar orðið faglegri í vinnu sinni með börnum, 

hlustað og tekið til greina hugmyndir þeirra og óskir. 

Á Íslandi er ákvörðun um fjölda barna á leikskóla tekin af leikskólastjóra í samráði við 

sveitastjórn (Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla nr. 655, 2009). Á síðustu árum jókst fjöldi 

barna á deildunum þegar ákveðið var að taka yngri börn inn í leikskólann. Mikilvægt er að 

yfirvöld verði meðvitaðri um ferli og mikilvægi skráninga um námið og vellíðan barnanna til að 

skapa viðeigandi aðstæður fyrir starfsfólk og börn. 

5.3.2 Tæknibúnaður deildirnar sem hindrum 

Í rannsóknum um gerð rafrænna persónumappa kemur fram mikilvægi þess fyrir leikskóla að 

íhuga nokkur atriði áður en farið er í innleiðingu slíkra mappa. Hooker (2016; 2017) bendir á í 

rannsóknum sínum að nauðsynlegt sé fyrir leikskóla að hafa aðgang að þráðlausu interneti, 

viðeigandi tæknibúnaði og fjölda þeirra fyrir börn og kennara. Hún segir einnig að mikilvægt 

sé að veita tæknilegan stuðning og ráðgjöf fyrir kennara og foreldra. Talið er að gott aðgengi 

að spjaldtölvum ýti undir fjölbreytta notkun þeirra í starfi. Eins og réttilega er bent á í skýrslu 

Akureyrabæjar hafa kröfur til sýnileika starfsins og skráninganna á námi barna aukist á 

undanförnum árum og notkun tölvubúnaðar getur hjálpað leikskólakennurum með fljótari 

úrvinnslu og miðlun skráninganna (Bergþóra Þórhallsdóttir, 2016). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefur til kynna að tæknibúnaður fyrir gerð rafrænna 

námsmappna sé ekki nægilegur hjá leikskólanum. Þátttakendurnir voru ekki ánægðir með 

tegund tæknibúnaðar né fjölda tækja sem voru til staðar í leikskólanum. Skortur á tæknibúnaði 

var nefndur sem ein af hindrunum við gerð rafrænna námsmappa á Mentor í þessari rannsókn. 

Erfitt er að segja til um hver nauðsynlegur fjöldi spjaldtölva er fyrir leikskólann en tillögur sem 

koma fram til dæmis í skýrslunni frá Akureyrarbæ eru á þá leið að leikskólarnir verði að fá 

spjaldtölvur í hlutfalli við fjölda barna. Í þessari skýrslu er lagt til að hlutfallið verði 1:4, en 

einnig er talað um að „allir starfsmenn hafi aðgang að spjaldtölvu.“ Það þýðir að hver og einn 
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starfsmaður verði að hafa spjaldtölvu til umráða (Bergþóra Þórhallsdóttir, 2016). Núverandi 

staða í leikskólum landsins er sú að ein spjaldtölva er fyrir um það bil 14 börn og enn eru til 

leikskólar sem eru ekki með neinn tölvubúnað (Jónas Tryggvi Stefánsson, 2019). Út frá þessu 

má álykta að með auknum fjölda spjaldtölva á deildinni geti skráningar verið fleiri í 

námsmöppunum á Mentor og þar af leiðandi náist betri skilningur á því námi og starfi sem fer 

fram í leikskólanum. Það telst mikilvægt að hafa verkfæri, hvort sem það er blað og blýantur 

eða spjaldtölva, sem eru aðgengileg starfsfólkinu svo það missi ekki af mikilvægu augnabliki í 

námsferli einstaklingsins (Wien, Guyevskey og Berdoussis, 2011). 

Skortur á tæknibúnaði leiddi til litillar þátttöku barna í ferli skráninga og einnig aðgengi 

þeirra að námsmöppu sinni á Mentor. Í ritum fræðimanna er aðgengi barna að persónumöppu 

sinni og eignarétti þeirra á skráningum lýst sem mikilvægum þætti í ferlinu. Talið er mikilvægt 

að kennari skapi aðstæður fyrir aðgengi barnanna að sinni eigin persónumöppu (Barrett, 2005; 

Hebert, 2001; Himpsl og Baumgartner, 2009; Lee og Carr, 2002). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna að það var alltaf að frumkvæði kennara að skoða námsmöppuna á Mentor 

með barninu, og börnin minntust ekki á námsmöppu sína á Mentor af fyrra bragði. Út frá því 

má álykta að börnin hafi ekki séuð námsmöppuna á Mentor sem sína eign og voru því ekki 

mjög áhugasöm og vissu ekki að þau gætu haft aðgengi að henni. Þessum áhyggjum um 

aðgengi ungra barna að rafrænum persónumöppum er einnig lýst í rannsóknum viða um heim 

þar sem kemur fram að nauðsynlegt sé að skoða þessi mál þegar farið er frá venjulegum 

námsmöppum í rafrænar (Beaumont-Bates, 2017; Goodman, 2015). Nokkrir leikskólar fóru þá 

leið að vera bæði með rafræna og venjulega persónumöppu til að tryggja þátttöku barna í 

skráningum á eigin námi, þar á meðal sá sem talað er um hér. En aftur á móti má velta fyrir 

sér hvort börnin færu að sýna meira frumkvæði eftir því sem þau verða vanari rafrænu 

skráningum og sjá þær oftar. 

Áhugavert er að velta því fyrir sér hvaða tegund tæknibúnaðar telst hentugur fyrir rafrænar 

námsmöppur á leikskólastigi. Í skýrslum sveitarfélaga um notkun upplýsingatækni á 

leikskólastigi má greina að áhersla sé sett á að innleiða spjaldtölvur í leikskólum á Íslandi. Þar 

kemur fram að sú tæki henti vel sem skráningatæki fyrir leikskólakennara (Bergþóra 

Þórhallsdóttir, 2016; Skóla- og frístundasvið Reykjavíkuborga, 2017). Í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar kemur fram að þátttakendur sáu önnur tæki, þ.e. snjallsíma eða myndavél, sem 

hentugri búnað við gerð skráninganna, sérstaklega við að taka myndir. Það má tengja þetta 

við stefnu leikskólans um að fara með börnin í ferðir til að fá náttúruupplifun en minni tæki 

eru hentugri við þær aðstæður. 

Eins og kom fram í kaflanum 3.2 var starfsmönnum bannað að nota sinn eigin síma. Það 

voru gefin góð rök fyrir því þar sem bent var á Persónuverndarlögin. Lesa má í 

niðurstöðugögnunum að ekki allir voru sammála um það. Það má benda á að ekkert annað 



 

75 

tæki kom í staðin og með því minnkaði fjöldi tækja sem var notaður á deildinni. Þátttakendur 

töluðu um gæði myndanna sem þeir tóku með símanum og einnig þægindin við að nota þá. 

Einnig má álykta að færni þátttakenda í notkun á eigin síma sé betri en á spjaldtölvuna. 

Umræða um notkun einkasíma kemur fram í rannsókn Dagbjartar Svövu Jónsdóttur (2016) en 

starfsfólkið þar tjáði sig einnig um gæði og þægindi síma við gerð rafrænna skráninga. Þar lýstu 

foreldrar áhyggjum sínum yfir notkun einkasíma starfsfólks sem skráningatækis og töldu það 

ekki viðeigandi. Svona staða er einnig þekkt í leikskólum erlendis þar sem notkun síma er 

bönnuð (Parnell og Bartlett, 2012). Mögulega væri hægt að bæta fjölbreytni tölvubúnaðar 

með kaupum á snjallsímum sem tilheyri leikskólanum sem starfsfólk geti þá nýtt sér þá þegar 

því hentar. 

Einnig nefndu þátttakendur þráðlausa netið sem hindrun vegna þess hversu hægt það var, 

en það tók of langan tíma að setja inn myndskráningar í námsmöppurnar. Á svipuð vandamál 

er minnst á í niðurstöðum rannsóknar Beaumont-Bates (2017). Í flestum umfjöllunum um 

rafrænar persónumöppur er bent á að öruggt og stöðugt internet sé undirstaða vel 

heppnaðrar innleiðingar rafrænna persónumappa sem og skilvirkni í notkun tæknibúnaðar í 

heild (Anna Vala Arnarsdóttir, Árdís Grétarsdóttir, Eva Dögg Gylfadóttir, Hanna Halldóra 

Leifsdóttir og Sigurborg Kristjánsdóttir, 2014; Hooker T., 2016). Það er því ljóst að ef haldið 

verður áfram með notkun á Mentor við gerð rafrænna námsmappa á leikskólanum þarf að 

gera ráðstafanir til að lægfæra netbúnaðinn. 

5.3.3 Viðhorf og færni starfsmanna í notkun tæknibúnaðar sem hindrun 

Viðhorf leikskólakennara til notkunar tæknibúnað í leikskóla eru mikilvæg og eins hvort þeir 

séu vanir að nota tæknina í leikskólastarfi. Vel heppnuð innleiðing og notkun tækni er einnig 

háð hæfni leikskólakennara, stuðningi og endurmenntun á þessu sviði (Gialamas og 

Nikolopoulou, 2010). 

Niðurstöður sýndu að starfsfólk deildarinnar var misjafnlega vel í stakk búið við notkun 

spjaldtölvunnar og þeirra forrita sem voru nauðsynleg fyrir skráningar í rafrænu formi. Það má 

lesa úr niðurstöðum að starfsfólkið lærði fyrst hvernig ætti að nota spjaldtölvu sem 

skráningatæki og svo lærðu það að setja skráningarnar í námsmöppurnar á Mentor. 

Starfsfólkið var orðið öruggt við notkun spjaldtölvunnar og Mentor eftir áramót. Wien o.fl. 

(2011) telja að til að styðja starfsfólkið þurfi fyrsta skrefið að vera að velja skráningatæki sem 

starfsmaður er öruggur með. Eins og áður kom fram í kaflanum 4.2.1 er leikskólinn þó ekki 

með fjölbreyttan búnað sem starfsfólkið getur valið úr. Í umfjöllum fræðimanna kemur fram 

að einn af ókostunum við gerð rafræna ferilmappa sé tíminn sem fer í að læra á tæki og forrit 

áður er vinna er lögð í rafrænu persónumöppuna sjálfa (Friedman, 2012; Tosun og Baris, 

2011). 
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Í niðurstöðunum kom í ljós að viðhorf þátttakenda til notkunar spjaldtölvunnar í 

leikskólanum var ekki eins. Það má álykta að neikvætt viðhorf starfsmanna deildarinnar til 

spjaldtölvunnar og óöryggi við notkun hennar við gerð skráninga hafi valdið því að verkefnið 

fór fremur hægt að stað. Viðhorf starfsfólksins til þess hvort það sé viðeigandi að nota 

spjaldtölvurnar og annan tölvubúnað með börnum á leikskólaaldri gæti hindrað innleiðingu á 

UST á leikskólastigi (Masoumi, 2015). Í rannsóknargögnum kemur fram að viðhorf starfsmanna 

til spjaldtölvunnar hafi haft nokkuð áhrif á það hvort starfsmaður var virkur í því að opna og 

skoða skráningarnar í námsmöppunni á Mentor með börnunum. Það virðist sem svo að þeir 

starfsmenn sem eru öruggir í notkun á spjaldtölvum sjái sér frekar fært að hafa börnin með 

sér í skráningarferlinu. Eftir því sem starfsmenn verða öruggari með spjaldtölvurnar geta 

skráningarnar með þeim verið árangursríkari leið til þess að virkja börnin í skráningum á sínu 

eigin námi. 

Úr niðurstöðunum má lesa að starfsfólkið hafi verið frekar meðvitað um færni sína í notkun 

tæknibúnaðarins og tjáði viljann sinn um að mennta sig meira á þessu sviði. Fyrir nokkrum 

árum voru ýmis námskeið í boði fyrir leikskólakennara í notkun spjaldtölvunnar en ekki nýlega. 

Tæknin þróast stöðugt og það er mikilvægt að tæknilæsi og þekking leikskólakennara haldist í 

takt við það. Í rannsóknum víða um heim kemur fram umræða um mikilvægi stuðnings og 

endurmenntunar leikskólakennara í notkun tölvubúnaðar í leikskólastarfi og talað um aukið 

vægi UST í menntun nýrra kennara (Mueller, Wood, Willoughby, Ross og Specht, 2008). Í 

skýrslu Akureyrabæjar eru vangaveltur um hvort það verði að setja kröfur um grunnþekkingu 

í notkun spjaldtölva þegar starfsfólk er ráðið í vinnu á leikskóla (Bergþóra Þórhallsdóttir, 2016). 

Þegar talað er um hæfni í notkun spjaldtölva sem skráningartækis er áhugavert að velta 

fyrir sér tæknilegu viðhaldi og þjónustu við tækin. Borð- og fartölvur eru venjulega keyptar frá 

fyrirtækjum sem sjá um tengingu, uppsetning forrita og viðhald tækisins. Þegar 

spjaldtölvunnar eru keyptar er venjulega leitast eftir ódýrari leiðum og fylgir þeim yfirleitt 

engin þjónusta. Í þessari rannsókn leit starfsfólkið á mig sem sérfræðinginn og leiðbeinanda 

þeirra við notkun spjaldtölvunnar. Þó ég væri áhugasöm og vön spjaldtölvunni vantaði mig 

meiri þekkingu í notkun spjaldtölvunnar og gerð skráninganna m.a. við að velja rétt forrit og 

setja þau inn. Í umfjöllun leikskólakennara í skýrslu Akureyrarbæjar kemur fram að leikskólum 

sé veittur lítill stuðningur og þjónusta við gerð heimasíðu og ýmis önnur mál sem tengjast 

tæknibúnaði, t.d. hvað varðar tengingu, internet o.s.frv. Vinna við heimasíðu, innleiðingu og 

notkun spjaldtölvunnar í leikskóla veltur á áhuga starfsmanna. Leikskólakennarar telja að 

nauðsynlegt sé að hafa stöðu verkefnastjóra í UST í leikskóla svo að notkun tæknibúnaðar verði 

markvissari og faglegri (Bergþóra Þórhallsdóttir, 2016). Það sama má segja um gerð rafrænna 

persónumappa. Að mínu mati væri það mjög hentugt að hafa sérfræðing á leikskólanum sem 

getur leiðbeint starfsfólkinu í þessum málum. 
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Þegar horft er á þessar hindranir má segja að þær séu ekki óyfirstíganlegar. Ef áhugi 

starfsmanna er til staðar er öll vinna léttari. Stuðningur frá jafningjum virðist mikilvægur við 

að finna lausnir saman, sem gerir það að verkum að starfsfólkið upplifir sig ekki sem minni 

máttar. Eins og áður hefur komið fram krefst gerð rafrænna persónumappa þó nauðsynlegs 

búnaðar og endurmenntunar starfsfólks. Rintakorpi (2016) bendir réttilega á að fjármagn og 

tími birtist ekki að sjálfu sér. Mikilvægt er að leikskólakennarar, leikskólastjórar og yfirvöld séu 

meðvituð um þarfir leikskóla og setji nauðsynlegt fjármagn til að efla notkun UST í leikskóla, 

m.a. fyrir rafrænar persónumöppur. 

5.4 Mentor sem hugbúnaður fyrir rafrænar námsmöppur 

Í rannsóknum fræðimanna kemur fram mikilvægi þess að velja rétta hugbúnað fyrir rafrænar 

námsmöppur sem svarar þörfum notenda. Í þessari rannsókn var augunum beint að notkun 

námsmappa í Mentor. Aðrir möguleikar sem Mentor hefur upp á að bjóða eru ekki ræddir hér. 

Einnig má taka það fram að greining á kostum og göllum sem kemur hér á eftir byggist á 

upplifun þátttakenda. Nothæfi hugbúnaðarins fyrir rafrænar námsmöppur skiptist í nokkur 

atriði: auðvelt að í notkun, lausnir við tæknilegum vandamálum og að notendur geti 

auðveldlega lært á hann (Jafari, 2004). 

Upplifun starfsfólks og foreldra var yfirhöfuð sú að Mentor væri ekki þægilegur í notkun þó 

ánægja væri með að reyna rafrænar skráningar sem slíkar. Minnst var á ýmis vandamál, t.d. 

að myndir hlaðist hægt, myndskeið spilist ekki, ferlið við að setja skráningarnar sé alltof langt, 

ekki hægt að skrifa stakan texta o.s.frv. Þó má benda á að námsmöppur á Mentor bjóða upp 

á öruggt svæði til að miðla upplýsingum til foreldra um barnið í ýmsum sniðum, eins og með 

myndum, skjölum, myndböndum, og foreldrar og aðrir leikskólakennarar geta brugðist við 

skráningunum. 

Ákvörðunin um að nota Mentor í okkar leikskóla var tekin með kostnað í huga og einnig 

vegna þess að sami hugbúnaður var einnig í notkun í grunnskóla sveitafélagsins. Það getur 

verið þægilegt fyrir foreldra sem eiga börn í báðum skólum að bæði grunnskólinn og 

leikskólinn í sveitafélaginu noti sama kerfi. Við í leikskólanum sáum að kosturinn við að nota 

sama kerfið og grunnskólinn var að námsmappa barnsins á Mentor gæti stutt við tengslin á 

milli leikskóla og grunnskóla. Í námskrá bæði leikskóla og grunnskóla á Íslandi kemur fram að 

mikilvægt sé að nám barnanna byggist á fyrri námi og reynslu þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla 

2011, 2011; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Gott upplýsingaflæði á milli þessara 

skólastiga, m.a. um hæfni sem börnin öðlast á leikskólaárum, er nauðsynlegt. Því miður 

komumst við þó að því að námsmöppurnar sem við gerðum fyrir börnin á Mentor verða ekki 

sýnilegar grunnskólakennurunum. Því má segja að námsmappan á Mentor styðji ekki við 

upplýsingaflæðið á milli skólastiga eins og mælt er með í rannsóknum um rafrænar 
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persónumöppur (Peters, Hartley, Rogers, Smith og Carr, 2009; Schallhart og Wieden-Bischof, 

2010). 

Á Íslandi er eingöngu eitt hugbúnaðarfyrirtæki, InfoMentor, sem býður upp á kerfi fyrir 

gerð rafrænna persónumappa fyrir börn á leikskólastigi. Á vefsíðu Mentor kemur fram að 

persónumöppur séu svæði „þar sem hægt er að setja inn myndir, myndbönd og skjöl tengd 

barninu“ (InfoMentor, 2013-2015). Annað hugbúnaðarfyrirtæki, Karellen, býður upp á svipað 

rekstrarkerfi fyrir leikskóla, en eftir því sem ég best veit er einungis hægt að vera með 

myndaalbúm í því kerfi, þar sem hægt er að vista og deila myndunum úr starfinu (Karellen. 

Eiginleikar kerfisins, án dags.). Hugsanlegt er að þessi eiginleiki, námsmappa, hjálpi starfsfólki 

leikskóla við að velja skráningar með hliðsjón af námi og vellíðan einstaks barns, en sé ekki til 

þess fallinn að miðla upplýsingum um daglegt starf deildarinnar og kennaranna. Til 

samanburðar má skoða reynsluna á notkun samfélagsmiðla í leikskólum (Dagbjört Svava 

Jónsdóttir, 2016) þar sem tilgangurinn með skráningunum var að gera leikskólastarfið sýnilegt. 

Það má sjá að markmiðið skráninganna sem voru settar á samfélagsmiðlana var kannski frekar 

til þess að gera foreldrana meðvitaðri um það sem börnin voru að gera á leikskólanum 

dagsdaglega. Foreldarnir sáu þá mögulega að börn þeirra voru að gera ánægjulega hluti og að 

þeim leið vel, en að markmið uppeldisfræðilegra skráninga sem settar er í námsmöppur 

barnanna sé frekar að skrá og ígrunda nám þeirra og þroska (Dahlberg , Moss og Pence, 1999; 

Dunphy, 2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013; Seitz og Bartholomew, 2008). 

Það má svo benda á þann möguleika hjá Mentor að nota tímalínu en hún nýtist starfsfólkinu 

einmitt til þess að setja inn myndir og frásagnir úr daglegu starfi í þeim tilgangi að upplýsa 

foreldra um það sem er að gerast á deildinni. Því er ljóst að Mentor gefur möguleikann á því 

að upplýsa foreldrana um starfsemi deildarinnar og nám einstaklingins á viðeigandi hátt. 

Í ritum fræðimanna kemur fram að rafrænar persónumöppur hafi einn kost fram yfir 

hefðbundnu pappírsmöppuna, möguleikann á því að tengja skráningar einstaklinga við 

markmið, viðmið og námskrá með krækjum (Barrett, 2005; 2006; Banks, 2004). Á veðsíðu 

Mentor kemur fram að hægt sé að tengja skráningarnar og áætlanir við aðalnámskrá leikskóla 

og/eða námskrá leikskólans (InfoMentor, 2013-2015). Eins og kom fram í niðurstöðunum gátu 

þátttakendur merkt skráningarnar með tilbúnum merkimiðum (e. tag) sem eru innbyggðir í 

kerfið og eru undir heitinu „námsgreinar“. Þó má benda á hér að í leikskólum eru ekki 

námsgreinar heldur er talað um „grunnþætti menntunar“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Það er ekki hægt að tengja hverja skráninguna með 

merkimiðunum í viðmið frá Aðalnámskrá leikskóla. Starfsfólkið handskráði inn viðmið eins og 

t.d. um sköpun eða læsi, ef það vildi tengja skráninguna við Aðalnámskrána. Þessir merkimiðar 

voru því lítið notaðir þar sem ekki var hægt útskýra nægilega tilgang þeirra. 
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Þátttakendurnir vildu þann möguleikann að nota formhönnun til að setja nokkrar myndir 

inn í einu með texta, en þetta er ekki í boði á Mentor. Í rannsókn Beaumont-Bates (2017) 

kemur fram umræða um notkun formhönnunar og merkimiða og ánægju leikskólakennara 

með þær. Í þessari rannsókn er bent á að merkimiðar hjálpi leikskólakennurum að tengja nám 

barnsins við það sem þau lýsa í skráningum við viðmið úr námskrá. Að þeirra mati auðveldar 

það gerð skráninganna og styttir tímann við það. Vonandi kemur Mentor með formhönnun 

fyrir námsmöppur og skilvirkari merkismiða til að auðvelda leikskólakennaranum að ígrunda 

skráningarnar og tengja þær við námskrána. 

Mentor er íslenskt fyrirtæki og það má segja að þetta sé einn að kostum þess. Notendur 

geta auðveldlega sótt aðstoð og fengið ráð. Á meðan rannsókninni stóð fór ég á fund ásamt 

verkefnastjóra leikskólans til að ræða við verkfræðinga Mentors um ýmis mál, m.a. app fyrir 

foreldra. Einnig voru sendir tölvupóstar með fyrirspurnum og má segja að upplifunin á 

samskiptunum við Mentor hafi verið jákvæð. Mentor býður upp á námskeið í notkun og 

kerfistjórn, en kostnaður fylgir þeim. Eins og áður kom fram sýnir þetta mikilvægi 

verkefnastjórastöðu í leikskóla til að sinna þessum málum. 

Eins og kemur fram í kaflanum Error! Reference source not found. þátttakendurnir að 

helsti ókosturinn við rafræna námsmöppu á Mentor væri hversu erfitt það er fyrir börnin að 

komast í sína eigin námsmöppu, og var viðmót Mentor nefnt í þessu samhengi. Hooker (2016) 

bendir á að mikilvægt sé að hugbúnaðurinn fyrir rafrænar persónumöppur sé hannaður með 

hliðsjón af hugmyndafræði og rannsóknum um nám ungra barna og matsaðferðir á 

leikskólastigi. Á heimasíðu Mentor um notkun hugbúnaðarins á leikskólastigi er ekki minnst á 

þátttöku barna í gerð námsmappa sinna. Til samanburðar má benda á hugbúnaðinn Story Park 

(Story Park, án dags.), sem ég kynntist nýlega, sem leggur mikla áherslu á þennan þátt á 

heimasíðu sinni. 

Á meðan rannsókninni stóð komu ýmsar viðbætur í Mentorkerfið, t.d. myndaapp fyrir 

leikskóla sem auðveldaði notkun kerfisins að nokkru leyti. Það má segja að góðir hlutir gerist 

hægt, en Mentor er að þróast og bæta við nýjum verkfærum í kerfið fyrir bæði leik- og 

grunnskóla, og vonandi fáum við að lokum fullnægjandi hugbúnað sem svarar þörfum leikskóla 

við gerð rafrænna námsmappa. 
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6 Lokaorð 

Tilgangurinn með þessari starfendarannsókn var að innleiða rafrænar persónumöppur barna 

á elstu deild leikskólans sem ég hef unnið á síðastliðin 12 ár. Markmiðið var að skoða hvernig 

þessi leið skráninga gæti stutt starfsfólkið við að halda utan um nám og vellíðan barnanna og 

um leið miðla upplýsinganna um það til foreldra. Einnig var skoðað hvort Mentor, sem er 

íslenskt fyrirtæki, svari þörfum starfsmanna og foreldra við ferli rafrænna persónumappa. Að 

vera rannsakandi og kennari á sínum eigin vinnustað var bæði gefandi og gagnlegt, en einnig 

krefjandi. Ég viðurkenni að viðhorf mitt til rafrænna persónumappa og notkun UST í leikskóla 

gat haft áhrif á gengi verkefnisins. Á sama tíma tel ég að ég hafi bætt þekkingu mína sem 

fagmaður á sviði rafrænna persónumappa. 

Niðurstöður þessarar starfendarannsóknar gefa til kynna að rafrænar námsmöppur á 

Mentor styðji starfsfólkið að einhverju leyti við gerð skráninga á námi og vellíðan barna. Það 

gerir þeim kleift að halda betur utan um skráningarnar og gera þær um leið mun persónulegri. 

Með notkun á mismunandi sniðum er hægt að gera skráningarnar meira lifandi og aðlaðandi 

fyrir börn og foreldra. Í niðurstöðunum má lesa að rafrænar námsmöppur á Mentor auki 

aðgengi foreldra að skráningum á námi og vellíðan barna sinna. Foreldrarnir voru þó 

misjafnlega ánægðir með rafrænu námsmöppuna, en það var að mestu leyti tengt 

hugbúnaðinum sem var notaður. Foreldrarnir vildu að skráningar birtust oftar en einu sinni í 

viku og að þær innihéldu ítarlegri skýringar um það sem væri að gerast hjá barninu. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að Mentor hugbúnaður fyrir rafrænar 

námsmöppur svaraði ekki öllum þörfum notenda: starfsfólk leikskólans, foreldrar og ekki síst 

börnin voru ekki mjög ánægð með hugbúnaðinn. 

Mörg skilyrði þurfa að vera til staðar til þess að rafrænar persónumöppur verði gagnlegar 

fyrir alla. Leikskólar sem hefja innleiðingu á rafrænum skráningum þurfa því að hafa það 

hugfast að börn og foreldrar verði meðvitaðri um rafrænu skráningarnar. Nauðsynlegt er að 

fjölga tækjum, aðallega spjaldtölvum, svo að börnin í leikskólanum geti sótt þær sjálf til að 

sýna og ræða skráningar sínar við jafnaldra sína og fullorðna. Einnig þurfa leikskólakennararnir 

að vera meðvitaðir um mikilvægi þátttöku barnanna og leita leiða til að efla hana. Að sama 

skapi þarf að finna leiðir til þess að gera foreldra meðvitaðri um skráningarnar. Hugsanlega 

þarf hefðbundnari leiðir fyrst um sinn, til dæmis að setja miða í fataklefa, senda tölvupósta og 

með (aukinni notkun á) appi sem gæfi foreldrum tilkynningar um nýjar skráningar. Þannig væri 

mögulegt að gera foreldra hægt og rólega virkari og stuðla að því að þeir ræðu skráningar við 

börnin sín. 

Niðurstöðurnar og reynsluna sem ég fékk frá þessu verkefni mun vafalaust nýtast mér vel 

í starfi og vonandi öðrum leikskólum. Við í leikskólanum héldum áfram að nota Mentor sem 
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samskiptamiðil við foreldra og við gerð námsmappa barna. Framundan eru mörg verkefni sem 

má tengja við þessa rannsókn. Starfendarannsóknir eru þess eðlis að þær koma ekki með „já“ 

eða „nei“ svör við rannsóknarspurningum heldur safna þær fjölbreyttum gögnum sem geta 

nýst við að varpa nýju ljósi á viðfangsefnið. Þetta leiðir oftast til nýrra spurninga og opnast þá 

möguleikar fyrir áframhaldandi rannsóknir. Út frá því sem hér hefur komið fram þarf fyrst og 

fremst að finna leiðir til að bæta aðgengi barnanna að námsmöppum sínum á Mentor. 
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Viðauki A: Leyfi leikskólastjóra fyrir verkefni 

Leyfi leikskólastjóra 

Leyfi fyrir vinnslu verkefnisins „Rafrænar persónumöppur í leikskóla“ 

Ég gef Jelenu Kuzminovu, meistaranema við Háskóla Íslands, leyfi til að vinna meistara-

verkefni sitt hér í Leikskóla Seltjarnarness og safna þeim gögnum sem hún þarf er varða 

rannsókn hennar.  

Leikskólastjóri ________________________  
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Viðauki Á: Tölvupóst til starfsmenn deildarinnar 

Kæri viðtakandi 

Ég heiti Jelena Kuzminova og er deildarstjóri á Bakka. Ég stunda meistaranám í 

leikskólafræðum við Háskóla Íslands og er komin á loka ár. Leiðbeinandi minn er Svava 

Pétursdóttir. 

Lokaverkefni mitt er starfendarannsókn sem snýr að rafrænum skráningum um nám og 

vellíðan barna á leikskólaaldri. Markmið hennar er að innleiða rafrænar persónumöppur barna 

(e. e-portfolio) á elstu deild leikskóla. Meta svo ávinning og ókosti þessarar nýju leiðar til að 

skrá og ígrunda nám og vellíðan leikskólabarns. Einnig vil ég meta Mentor sem kerfi fyrir 

rafrænar möppur í leikskóla.  

Þáttaka í rannsókn verður tvíþætt. Í fyrsta lagi óska ég eftir virkri þátttöku ykkar í 

innleiðingu rafrænna persónumappna á deild. Með virkri þátttöku er meint að innleiða og 

meta nýja aðferð (fyrir okkur) á námi og vellíðan barna. Í öðru lagi að eiga samtal við 

rannsakanda (Jelenu Kuzminovu) að verkefni loknu til að koma á framfæri skoðunum og 

hugmyndum sínum um þessa aðferð. 

Við meðferð gagna verður öryggis og fullum trúnaði gætt. Notast verður við gervinöfn og 

þess gætt að ekki verði hægt að rekja upplýsingar til einstaklinga. Eftir gagnagreiningu verður 

öllum gögnum eytt. Þátttakendur geta hætt við þátttöku hvenær sem er án þess að gefa upp 

ástæðu. 

Endilega hafið samband við mig í gegnum netfangið jek5@hi.is ef einhverjar spurningar 

vakna.  

Með kveðju og von um þátttöku. 

Jelena Kuzminova 

mailto:jek5@hi.is
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Viðauki B: Eyðublað fyrir upplýst samþykki 

Upplýst samþykki vegna þátttöku í starfendarannsókn um rafrænar persónumöppur barna. 

 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki hér með þátttöku mína í starfendarannsókn Jelenu 

Kuzminovu um rafrænar persónumöppur barna. Ég hef lesið kynningu um þessa rannsókn, skil 

hvað hún felur í sér og samþykki þátttöku mína í henni. Þátttaka er tvíþætt og felur í sér virka 

þátttöku í gerð rafrænna persónumappna barna og að lokum eiga samtal við rannsakanda, 

Jelenu Kuzminovu, um verkefnið. 

Ég skil rétt minn til að hætta þátttöku minni í rannsókninni ef mér sýnist svo, án frekari 

útskýringa, og treysti að nafnleynd varðandi þátttöku mína í rannsókninni verði virt. 

 

Nafn og dagsetning ___________________________ 
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Viðauki D: Upplýsingar til foreldra 

Kæru foreldrar 

Í vetur er ég að vina lokaverkefni í meistaranámi við HÍ hér á deildinni. Lokaverkefni mitt 

er starfendarannsókn sem snýr að rafrænum skráningum um nám og vellíðan barna á 

leikskólaaldri. Markmið hennar er að innleiða rafrænar persónumöppur barna (e. e-portfolio) 

á elstu deild leikskóla. Meta svo ávinning og ókosti þessarar nýju leiðar til að skrá og ígrunda 

nám og vellíðan leikskólabarna. Einnig vil ég meta Mentor sem kerfi fyrir rafrænar möppur í 

leikskóla.  

Ferli verkefnisins felst í því að við kennarar gerum einstaklings skráningar um nám, 

áhugasvið og líðan barnanna hér á deildinni. Skráningar settir svo í námsmöppu barnsins á 

Mentor þar sem þið með barninu geta lesið þær.  

Þar sem þið, kæru foreldrar, eru virkir þátttakandi í námi barna ykkar og viðtakandi 

skráninganna sem við gerum hér í leikskóla það er mikilvægt að vita ykkur álit að þessari 

aðferð. Á verkefni lokið (u.þ.b. apríl-maí) langar mér að biðja ykkur að svara stutta 

spurningakönnun. 

Við skrift niðurstöðuna í þessari verkefni verður farið með allar persónulegar upplýsingar 

sem trúnaðarmál og í samræmi við reglur um persónuvernd. Ykkur er velkomið að hafa 

samband við mig ef þið óskið frekari upplýsinga um verkefni. 

Með von um stuðning og ánægjulegt samstarf í verkefninu, 

Jelena Kuzminova (lena@nesid.is) 
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Viðauki E: Viðtal við starfsfólk deildarinnar 

1. Almennt viðhorf og líðan í verkefninu 

2. Staða hefðbundinna persónumappna á deildinni 

Notkun (hver, hvernig) 

Tíðni skráninganna 

3. Staða rafrænna námsmappna á Mentor á deildinni 

Notkun (hver, hvernig) 

Tíðni skráninganna 

4. Notkun rafrænna námsmappna í leikskólastarfi 

Foreldraviðtöl 

Kynnast barninu 

Sýna leikskólastarf 

5. Samskipti við foreldra 

Athugasemdir foreldra við skráningarnar 

Virkni foreldra í skráningum 

6. Samskipti við börn 

Við gerð skráninganna 

Við lestur skráninganna 

7. Samskipti starfsmanna 

Eykst samtal um börn? 

8. Innihald persónumappna 

Hvað ertu sátt/ur með? 

Hvað vantar? 

Hvort skráningar gagnist í starfi og hvernig 

9. Mentor sem hugbúnaður við gerð rafrænna námsmappna barna 

Er hann auðveldur í notkun? Fyrir börn, kennara, foreldra? 

Vandamál sem kom upp 

10. Mentor sem samskiptaleið fyrir kennara og foreldra 

Aukast samskiptin? 

Breytast þau? 

11. Viðhorf til skráninga á námi og vellíðan barna að verkefni loknu. 
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Viðauki F: Spurningakönnun til foreldra 

Kæru foreldrar 

Markmið þessarar könnunar er að leita áliti ykkur foreldra á námsmöppur barna í rafrænu 

formi og skráningum sem við kennarar setjum á Mentor. Einnig könnum við reynslu ykkar í 

notkun Mentor sem upplýsingamiðil. 

Eins og kom fram í bréfi í nóvember taka kennarar á Bakka þátt í rannsókninni. Rannsóknin 

er lokaverkefni mitt til meistaraprófs í leikskólafræðum við Háskóla Íslands. Lokaverkefni mitt 

er starfendarannsókn sem snýr að rafrænum skráningum um nám og vellíðan barna á 

leikskólaaldri. Markmið með rannsókninni er að innleiða rafrænar persónumöppur barna (e. 

e-portfolio) á elstu deildum í leikskóla og meta svo ávinning þessarar nýju leiðar til að skrá og 

ígrunda nám og vellíðan leikskólabarna. Einnig vil ég meta Mentor sem kerfi fyrir rafrænar 

möppur í leikskóla.  

Allar upplýsingar úr könnuninni verða meðhöndlaðar samkvæmt reglum og lögum um 

trúnað, nafnleynd og persónuvernd. Ekki verður hægt að rekja svör einstaklinga og nafn ykkar 

mun hvergi koma fram við úrvinnslu könnunarinnar.  

Ykkur er ekki skylt að svara einstökum spurningum né spurningalistanum í heild. Mér þætti 

hins vegar vænt um ef þið gætið séð ykkur fært að svara öllum spurningunum. Því fleiri sem 

svara þeim mun skýrari verða niðurstöðurnar og því betri mynd fæst af reynslu foreldra. 

Ekki hika við að hafa samband ef vakna fram spurningar 

Með fyrir fram þökk 

Jelena Kuzminova 

(lena @nesid.is) 

 

Það eru 20 spurningar í þessari könnun 

1. Hver svarar könnuninni? 

 Móðir  

 Faðir 

 Báðir foreldrar 

 Aðrir (skilgreina hver) 

 

2. Hversu oft skoðar þú Mentor til að fá upplýsingar um leikskólagöngu barnsins? 

 Oftar en 5 sinnum í viku 

 3-5 sinnum í viku 

 1-2 sinnum í viku 

 sjaldan en 1 sinni í viku 
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 Aldrei 

 

3. Hvernig nýtir þú Mentor kerfið sem foreldri (merktu allt sem á við) 

 að senda skilaboð til leikskóla 

 fá tölvupóst frá leikskóla 

 til samskipta við aðra foreldra á deildinni 

 lesa námsmöppu barnsins 

 

4. Hversu oft skoðar þú námsmöppu barnsins á Mentor? 

 Oftar er 5 sinum í viku 

 3-5 sinnum í viku 

 1-2 sinnum í viku 

 sjaldnar en 1 sinni í viku 

 Aldrei 

 

5. Hvar lest þú skráningar/færslur í rafrænni námsmöppu barnsins á Mentor? 

 Heima 

 Í vinnunni 

 Annað 

 

6. Hvaða tæki notar þú til að lesa skráningarnar/færslurnar? 

 Tölva 

 Spjaldtölva 

 Sími  

 Annað 

 

7. Með hverjum lest þú námsmöppu barnsins? 

 með barninu 

 með öðrum fjölskyldumeðlimi (skilgreindu nánar: systkini, annað foreldri, amma, 

afi) 

 

8. Skrifar þú athugasemdir við skráningar um barnið þitt í námsmöppu þess á Mentor? 

 já 

 nei 

 

9. Hversu oft myndir þú vilja að skráningarnar um barnið þitt komi í námsmöppu á 

Mentor? 

 oftar en einu sinni í viku 

 einu sinni í viku 

 skiptir ekki máli 
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10. Hafa rafrænar skráningar haft áhrif á samskipti ykkar við starfsfólkið?  

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

 Ef já, hvernig þá? Gefðu dæmi 

 

11. Ræðið þið skráningarnar í námsmöppu barnsins við starfsfólkið á deildinni? 

 já, oft 

 já, stundum 

 nei 

 Skilgreina af hverju 

 

12. Færslur/skráningar í námsmöppunni eru í mismunandi format: myndir, vídeó, Word 

skjal. Merktu það sem þér finnst gagnlegt og skemmtilegast að sjá í námsmöppunni á 

Mentor 

 Mynd 

 Mynd með athugasemdir kennara 

 Vídeó 

 Word skjal 

 

13. Hafa rafrænar skráningar breytt hugmyndum þínum um nám barnanna 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

 Ef já, hvernig þá? Gefðu dæmi 

Hér á eftir koma nokkrar fullyrðingar. Hversu sammála/ósammála ertu þeim? 

14. Mér finnst að námsmappan gefi innsýn hvað gerist í leikskólanum. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

15. Mér finnst að námsmappa barnsins á Mentor gefur skýra mynd um hæfni og hæfileika 

barnsins. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 
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 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

16. Færslur/skráningar í námsmöppunni ýta undir umræður heima um hvað gerist í 

leikskólanum. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

17. Mér finnst Mentor-kerfið auðvelt að nota 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

18.  Mér finnst magn á færslum/skráningum í námsmöppunni á Mentor nægilegt. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

19. Mér finnst mikilvæg frásögn kennara með myndum á barninu til að skilja hvað gerist á 

myndinni. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

20. Hér geturðu skrifað allt sem þú vilt koma á framfæri um námsmöppu barnsins á 

Mentor. 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 

 


