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Formáli 

Hér er lögð fram meistararitgerð til M.Ed.- prófs í tómstunda- og félagsmálafræði. 

Ritgerðin heitir „Gæðastund- Samþætting á skóla- og frístundastarfi í Snælandsskóla, 

Kópavogi“. Vægi ritgerðarinnar er 30 ETCS. 

Gæðastund er þróunarverkefni sem hefur fylgt mér í mínu daglega starfi sem 

forstöðumaður í dægradvöl, sem er frístundaheimili Snælandsskóla, undanfarin fjögur 

ár. Fyrir tveimur árum síðan byrjaði ég að skrifa ritgerðina en mesta áskorunin við 

ritgerðarskrifin var að skrifa hana á íslensku sem er ekki móðurmálið mitt. Ég tók þá 

ákvörðun haustið 2015 þegar ég var nýbúin að lesa annað meistaraverkefni eftir þýskan 

höfund sem var skrifað á íslensku. Ákvörðuninni var því tekið fagnandi, enda er ég að 

skrifa um íslenska menntakerfið og þess vegna fannst mér líka eðlilegra að skrifa á sama 

tungumáli. Þó gerði ég mér ekki grein fyrir því hversu erfitt það er. Oft vantaði mig orð 

og íslenskan er svo rík af orðatiltækjum sem aðeins eru notuð í ritmáli. Þó hafðist þetta 

í lokin. Von mín er að verkefnið verði hvatning öðrum sem vilja framkvæma sambærileg 

verkefni um samþættingu skóla- og frístundastarfs. 

Leiðbeinendur við þetta verkefni voru Dr. Kolbrún Þorbjörg Pálsdóttir og Ruth 

Jörgensdóttir Rauterberg. Ég vil þakka þeim fyrir góða leiðsögn, gagnlegar ábendingar 

og þolinmæði undanfarin ár. Einnig vil ég þakka öllum starfsmönnum Snælandsskóla 

sem hafa komið að framkvæmd verkefnisins og vinum mínum og vandamönnum fyrir 

að hafa sýnt mér einstaka þolinmæði. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér, Ulrike Schubert. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og 

fyllstu ráðvendni 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, 05. september 2017 

 

Ulrike Schubert 
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Ágrip  

Gæðastund er þróunarverkefni í Snælandsskóla þar sem skóla- og frístundastarf er 

samþætt og skóladagur barna í 1. og 2. bekk brotinn upp tvisvar í viku með þeim hætti 

að börnin fá tækifæri til að taka þátt bæði í skipulögðum og frjálsum leik á skólatíma á 

vegum dægradvalar (frístundaheimili). Gæðastund er ein fyrsta starfendarannsóknin á 

Íslandi sem gefur innsýn í frístundastarf fyrir börn á yngsta stigi grunnskólans og 

samþættingu skóla- og frístundastarfs út frá sjónarhóli þátttakandans, þ.e. 

forstöðumanns dægradvalar sem er einnig rannsakandi.  

Markmið ritgerðarinnar er að lýsa Gæðastund, ígrunda framvindu hennar með það 

að markmiði að komast að því hvernig gekk að innleiða samþættingu skóla- og 

frístundastarfs í formi Gæðastundar í Snælandsskóla. Þar mun koma fram hvaða 

tækifæri til menntunar Gæðastund býður upp á, hvernig samstarfið hefur breyst síðan 

verkefnið varð til og hvaða áskoranir hafa komið upp. 

Verkefnið er starfendarannsókn þar sem rannsakandi er einnig þátttakandi í 

verkefninu og styðst við kenningar um félagsuppeldisfræði, óformlegt nám, frjálsan leik, 

gildi hópleikja og samvinnu milli ólíkra fagstétta. Gagnaöflun fólst meðal annars í því að 

rannsakandi hélt dagbók yfir tvö skólaár um starf sitt. Einnig tók rannsakandi viðtöl við 

skólastjóra, þrjá kennara og þrjá frístundaleiðbeinendur sem hafa unnið í Gæðastund 

og í dægradvöl. 

Niðurstöður leiða í ljós að Gæðastund býður upp á fjölda óformlegra og hálf-

formlegra námstækifæra sem gefur börnum framkvæmdavald til þess að skapa sína 

eigin námsferla og læra af reynslunni. Gæðastund styrkir samband barna og 

frístundaleiðbeinenda. Börnin treysta frístundaleiðbeinendum betur síðan verkefnið 

varð til og þeir upplifa sig sem mikilvægan þátt í lífi barnanna. Á meðan kennarar horfa 

með gagnrýnum augum á lengingu skóladagsins, hefur samstarf milli þeirra og 

frístundaleiðbeinenda aukist og dýpkað, sérstaklega samstarf sem tengist einstaka 

börnum.  
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Abstract 

Quality Hour: Integrating the After School Program into the Regular School Day at 

Snælandsskóli, Kópavogur 

Quality hour is a development project at Snælandsskóli where school and after school 

programs are integrated into the first and second graders‘ school day. The school 

program is interrupted twice a week in order to give children the chance to participate 

both in organised and free play in cooperation with the after school center. This study 

is the first to look at the cooperation between after school care and the school program 

from the perspective of the manager of the after school center, who is also the 

reseracher. 

The goal of this study is to describe quality hour and to reflect on its development in 

order to investigate how the integration between school and after school occurred. 

This includes the educational opportunities that quality hour provides, how the 

cooperation within Snælandsskoli was effected by the project, and what challenges had 

to be met. 

The study represents action research where the researcher is also one of the 

participants in the project and is supported by theories about social pedagogy, informal 

learining, the value of play, and the cooperation between different professions. Data 

collection involved a diary that the researcher kept during the project and interviews 

that were taken with the school principle, three teachers, and three recreational 

professionals.  

Results show that quality hour offers a number of nonformal and informal 

educational opportunities that give children the agency to create their own educational 

trajectories and learn from their own experiences. Quality hour supports the 

connection between children and after school staff. Children trust them more, and the 

personal experiences that they have are an improtant part in the childrens‘ lives. While 

teachers reported not liking the longer school day, the cooperation between after 

school staff and school teachers improved, espeacially around individual cases. 
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1 Inngangur 

Ulrike heiti ég og er forstöðumaður dægradvalar Snælandsskóla í Kópavogi, sem heitir 

Krakkaland, síðan haustið 2015. Undanfarin þrjú skólaár hefur þróunarverkefnið 

Gæðastund verið vinna mín sem forstöðumaður, það hefur breytt miklu bæði í vinnu 

með börnum og samstarfi með kennurum skólans. Á sama tíma hef ég mætt ýmsum 

krefjandi áskorunum. Ritgerð þessi fjallar um Gæðastundina og það ferli sem verkefnið 

hefur farið í gegnum undanfarin þrjú skólaár. 

Gæðastund er þróunarverkefni í Snælandsskóla þar sem frístundastarf og 

hefðbundið skólastarf fyrir börn í 1. og 2. bekk er samþætt. Verkefnið hófst í byrjun 

skólaárs 2014- 2015 og hefur verið hluti af skólastarfinu síðan þá. Á þessum tíma hefur 

Gæðastund þróast og breytt skólastarfinu, sérstaklega hvað varðar hlutverk 

frístundaleiðbeinenda og samband þeirra við börnin. Einnig hefur samstarf milli 

frístundaleiðbeinenda og kennara þróast áfram. Þó hefur verkefnið líka verið gagnrýnt 

og þá sérstaklega fyrir það að lengja skóladag barna og gera þar af leiðandi starf 

kennara erfiðara.  

Tilgangur ritgerðarinnar er að lýsa þróunarverkefninu Gæðastund. Ég sem 

rannsakandi og forstöðumaður Krakkalands fylgist með daglegu starfi í Gæðastund og 

ígrunda framvindu þess með það að markmiði að efla starfið og vinna úr þeim 

áskorunum sem hafa komið upp. Þannig ætla ég einnig að komast að því hvaða reynsla 

hefur skapast bæði hjá mér og í skólasamfélagi Snælandsskóla sem heildar. 

Til þess að ná þessu markmiði mínu styðst ég við aðferðafræði starfendarannsókna 

(e. action research). Hugmyndir um félagsuppeldisfræði (e. social pedagogy) mynda 

hugmyndafræðilega undirstöðu ritgerðarinnar en kenningar um uppeldishlutverk leiks 

og ólík menntahugtök gera ráð fyrir þeirri menntun sem fram fer á frístundaheimilum. 

Ég mun ræða ólík hlutverk kennara og frístundaleiðbeinenda gagnvart börnum. 

Kenningar um samstarf ólíkra fagstétta varpa ljósi á það ferli sem er í gangi þegar 

fagfólk með ólíkar áherslur eða gildi er að vinna á sama vettvangi til að ná sameiginlegu 

markmiði eins og að mennta og aðstoða börnin á leið þeirra í samfélaginu sem 

sjálfstæðir og ábyrgir einstaklingar.  

1.1 Markmið, gildi og rannsóknarspurningar 

Markmið ritgerðarinnar er að lýsa Gæðastund, framkvæmd hennar og segja frá þeirri 

reynslu sem verkefnið hefur skapað bæði hvað varðar starfið með börnunum og líka 

samstarfið innan skólans. Rannsóknin er mikilvæg þar sem hún er fyrsta 
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starfendarannsóknin á Íslandi sem gefur innsýn í verkefni um samþættingu milli skóla- 

og frístundastarfs út frá sjónahóli þátttakandans, þ.e. mér, sem er bæði ábyrg fyrir 

verkefninu og rannsakandi.  

Ritgerðin gefur einnig innsýn í starfsvettvang frístundaheimila og þau gildi sem 

skapa starfið með börnunum. Þannig sýnir verkefnið fram á mikilvægi frístundastarfs 

fyrir yngstu börnin í grunnskóla og þau tækifæri sem starfið hefur upp á að bjóða fyrir 

menntun barna fyrir utan hefðbundnar kennslustundir. Hlutverk frístundaleiðbeinenda 

er mikilvægt og krefjandi. Gæðastund er verkefni sem gefur tækifæri til þess að náin 

tengsl skapist milli leiðbeinenda og barna. Frístundaleiðbeinendur urðu að mikilvægum 

einstaklingum sem upplifa börn í öðru samhengi en í kennslu og stuðla að öðruvísi 

viðhorfi gagnvart börnunum. Í samvinnu við umsjónarkennara verður þannig til 

heildstæð nálgun á lífsheim barna og kennarar og frístundaleiðbeinendur geta komið 

betur til móts við þarfir þeirra. Því er Gæðastund líka mikilvægt framlag til samstarfs 

milli ólíkra fagstétta, s.s. kennara og frístundaleiðbeinenda. Ritgerðin mun sýna hvaða 

merkingu kennararnir leggja í verkefnið og hvaða ágreiningur kom upp milli skóla- og 

frístundastarfs.  

Síðast en ekki síst bætir verkefnið við fræðilega þekkingu á sviði tómstunda- og 

félagsmálafræði og menntarannsókna á Íslandi. Samþætting skóla- og frístundastarfs er 

tiltölulega nýtt fyrirbæri á Íslandi sem hefur lítið verið rannsakað. Þróunin er þó komin 

lengra í Svíþjóð, Danmörku og Þýskalandi. Rannsóknin mun einnig auka þekkingu á 

kenningum og aðferðafræði. Verkefni sem nota aðferðafræði starfendarannsókna á 

sviði tómstunda eru fá og félagsuppeldisfræði er ekki eins vel þekkt hér á Íslandi og á 

hinum Norðurlöndunum eða í Þýskalandi þrátt fyrir að undirkenningar, t.d. um 

reynslunám eða óformlega menntun, séu vel þekktar hér innan þroskaþjálfafræði og 

tómstunda- og félagsmálafræði.  

Til að ná þessum markmiðum ætla ég að varpa fram rannsóknarspurningu sem er 

eftirfarandi: Hvernig gengur að samþætta skóla- og frístundastarf í formi Gæðastundar? 

Þar sem spurningin er mjög yfirgripsmikil ætla ég að skipta henni niður í þrjár 

undirspurningar:  

Hvaða námstækifæri felast í Gæðastund? 

Hvernig styður Gæðastundin við samstarf í skólanum? 

Hvaða áskoranir komu upp við innleiðingu Gæðastundar? 
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1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt í sjö kafla. Í öðrum kafla mun ég skrifa um bakgrunn rannsóknar og 

setja dægradvölina Krakkaland í stærra samhengi, segja frá þróun frístundaheimila og 

lagaramma þeirra á Íslandi. Í þriðja kafla ræði ég um þekkingu og rannsóknir á 

frístundaheimilum og samþættingu á skóla- og frístundastarfi. Ég legg sérstaka áherslu 

á umræðu um frístundaheimili og samþættingu í Svíþjóð og Þýskalandi þar sem 

áhugaverð umræða hefur skapast í báðum löndum og Þýskaland er jafnframt 

heimaland mitt.  

Fjórði kafli varpar ljósi á félagsuppeldisfræði sem er fræðileg undirstaða 

verkefnisins. Kenningar um ólík menntahugtök og hlutverk leiks fyrir menntun og 

uppeldi barna er hluti félagsuppeldisfræðinnar. Ólík menntahugtök hafa í för með sér 

ólík hlutverk fagmanna, sem ég mun ræða þar á eftir. Í lok kaflans geri ég grein fyrir 

kenningum um samstarf milli ólíkra fagstétta, það eru ólíkar samstarfsleiðir og þær 

áskoranir sem komið geta upp í slíku samstarfi.  

Í fimmta kafla ræði ég aðferðafræði verkefnisins. Gæðastund er þróunarverkefni og 

styðst ég við aðferðafræði starfendarannsókna (e. action research). Sérkenni 

starfendarannsókna er að rannsakandi er markvisst að skoða daglegt starf sitt með það 

að markmiði að skilja það betur og bæta það um leið. Aðferðir eru í fyrsta lagi dagbók 

sem ég hélt utan um, fundargerðir af fundum með frístundaleiðbeinendum og viðtöl við 

kennara, frístundaleiðbeinendur og skólastjóra sem ég tók í febrúar 2017 til að fá fram 

viðhorf þeirra til verkefnisins. Í lok kaflans mun ég ígrunda hlutverk mitt í verkefninu og 

segja frá þeim siðfræðilega ágreiningi sem þarf að hafa í huga.  

Í sjötta kafla eru settar fram niðurstöður. Kaflanum er skipt niður í fimm þemu. Fyrst 

mun ég segja frá þróun Gæðastundarinnar, það er tímaás Gæðastundarinnar, 

örðugleika í byrjun og skipulagsbreytingar í skólastarfi sem urðu í kjölfar 

Gæðastundarinnar. Annar hluti er um innra starf í Gæðastund. Ég lýsi þeim áherslum 

sem hafa skapað Gæðastund, sem eru skipulagðir hópleikir annars vegar og frjáls leikur 

hins vegar. Þriðja þemað er hlutverk frístundaleiðbeinanda en einn helsti kostur 

verkefnisins liggur í því að hlutverk þeirra er skýrara en áður. Fjórða þemað snýst um 

samstarfið í skólanum og hvernig það hefur þróast undanfarin ár. Fimmti hlutinn er um 

viðhorf til verkefnisins sem og til samstarfsins.  

Sjöundi kaflinn er umræðukafli þar sem niðurstöður eru ræddar í ljósi  kenninga um 

félagsuppeldisfræði, óformlegt nám, frjálsan leik, hópleiki og samvinnu ólíkra fagstétta. 

Markmiðið er að svara rannsóknarspurningunum í þessum kafla og ígrunda þann 

lærdóm sem draga má af verkefninu.  
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2 Bakgrunnur rannsóknar 

Í þessum kafla ætla ég setja dægradvölina Krakkaland í stærra samhengi. Ég mun lýsa 

því rými sem Krakkaland hefur aðgang að og er notað í Gæðastund. Þar á eftir mun ég 

gera grein fyrir umræðu um dægradvöl í Kópavogi og enda kaflann á því að segja 

almennt frá þróun frístundaheimila á Íslandi undanfarin ár og þau lög sem skapa 

vettvanginn.  

2.1 Krakkaland 

Dægradvölin Krakkaland er staðsett í þremur samliggjandi kennslustofum á jarðhæð í 

vesturenda Snælandsskóla. Vesturálman var byggð í kringum árið 2004 til að koma til 

móts við aukinn fjölda nemenda sem sótti skólann. Dægradvöl fékk í fyrsta skipti 

sérstofur en áður var hún staðsett í skúrum á skólalóðinni. Fyrstu tvö herbergin heita 

Krakkahjarta en þar geta börnin valið sé að lita, pússla, leika sér með kubba eða fara í 

búðarleik svo dæmi séu nefnd. Í þriðja herberginu er hægt að perla og föndra undir 

leiðsögn frístundaleiðbeinanda. Þar að auki er gamall íþróttasalur, matsalur, tölvustofa, 

útisvæði, bókasafn og tónmenntastofa notuð fyrir hópastarf eftir hádegi. Í anddyri 

Krakkalands er stór hvít tafla sem er notuð sem skráningarkerfi fyrir börnin. Í 

Gæðastund er Krakkahjarta notað mest en þar að auki íþróttasalurinn eða útisvæðið en 

það fer eftir veðri. 

Í Krakkalandi vinna sjö til átta frístundaleiðbeinendur ásamt mér í daglegu starfi 

með 120 til 130 börn í 1.- 3. bekk. Undanfarin tvö ár höfum við boðið upp á sérstakt 

klúbbastarf fyrir börn í 4. bekk en það var í umsjón stuðningsfulltrúa skólans. Tveir til 

fjórir starfsmenn vinna einnig í Gæðastund þannig að starfshlutfall þeirra hefur aukist 

úr 50% í 62–75%. Samtals hafa 14 einstaklingar unnið í lengri eða skemmri tíma sem 

frístundaleiðbeinendur í Gæðastund  síðan hún var sett á laggirnar. 

2.2 Frístundastarf í Kópavogi 

Í Kópavogi er orðið dægradvöl notað yfir frístundastarf fyrir börn á yngsta stigi 

grunnskólans. Dægradvöl er sett undir stjórn grunnskólanna. Skólastjórar eru yfirmenn 

en forstöðumenn sjá um daglegan rekstur þeirra. Slíkt fyrirkomulag hefur í för með sér 

að daglegt skipulag er mjög ólíkt milli skóla og háð þeim ytri aðstæðum sem 

skólabyggingin býður upp á. Á meðan dægradvöl í sumum skólum er í sérhúsnæði, 

þurfa aðrir skólar að nota skólastofur fyrir starfið. Þó sumir skólar í Kópavogi bjóði upp 
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á morgunfrístund áður en skóladagurinn byrjar, samþætta engir skólar skóla- og 

frístundastarf með sama hætti og Snælandsskóli. 

Starfsheiti starfsmanna í dægradvölum í Kópavogi hefur lengi verið „skólaliði í 

dægradvöl“ en síðan sumarið 2017 hefur starfsheitið frístundaleiðbeinandi verið notað. 

Yfirleitt eru frístundaleiðbeinendur ráðnir í 50% stöðu frá klukkan eitt til fimm en sumir  

vinna bæði í frístundastarfi og í skólanum sem stuðningsfulltrúar eða skólaliðar. 

Frístundaleiðbeinendur sem vinna aðeins eftir hádegi eru oft ungir háskólanemar sem 

hafa nýlokið stúdentsprófi eða vinna með námi. Þannig hætta þeir oft í lok skólaárs þar 

sem aðstæður í lífi þeirra breytast.  

Ég byrjaði að vinna sem forstöðumaður Krakkalands haustið 2012 og var samráð 

milli forstöðumanna lítið á þeim tíma. Samráðsfundir voru fáir og nýttust lítið til að 

styðja við faglegt frístundastarf. Það byrjaði að breytast vorið 2014 þegar menntasvið 

Kópavogsbæjar hugðist innleiða svokallaða sumardvöl fyrir börn á leið í 1. bekk (Ulrike 

Schubert, 2016). Við forstöðumenn byrjuðum að efla samskipti okkar á milli og ræddum 

fyrirhugaðar breytingar en einnig daglegt starf í skólunum ásamt hlutverki og ímynd 

frístundastarfs innan skólasamfélagsins og það álag sem aukin aðsókn að þjónustunni 

hefur haft í för með sér.  

Á sama tíma og hópur forstöðumanna dægradvala Kópavogsbæjar varð 

samheldnari, fór einnig af stað umræða innan menntasviðs Kópavogs um að bæta 

faglegt starf með því að skrifa niður og birta opinberlega stefnu þeirra. Þar er meðal 

annars gert ráð fyrir að hver dægradvöl geri starfsáætlun á sama hátt og grunnskólar, 

vinni markvisst með óformlegt nám og frjálsan leik og að grunnþættir menntunar; læsi, 

lýðræði, jafnrétti, menntun til sjálfbærni og skapandi starf, séu grundvöllur faglegs 

starfs í dægradvölum (Menntasvið Kópavogsbæjar, 2016b). Fyrsta starfsáætlun 

Krakkalands var gerð á skólaárinu 2016-2017. Þar lagði ég mikla áherslu á að lýsa 

frístundastarfinu í Snælandsskóla og gerði grein fyrir því hvernig börnin læra að taka 

ábyrgð á að móta frítíma sinn í Krakkalandi með því að velja sér verkefni og skrá sig á 

töflu. 

Í kjölfar umræðu um faglegt frístundastarf í Kópavogi var einnig skrifuð handbók til 

að hjálpa almennu starfsfólki að aðlagast vinnuumhverfi sínu (Menntasvið 

Kópavogsbæjar, 2016a). Í stuttu máli koma þar fram meðal annars almennar 

upplýsingar eins og opnunartími og skráningarferlar, upplýsingar um stuðning við börn 

með sérþarfir, öryggis- og verkferla og samstarf við foreldra og íþróttafélög. Handbókin 

endar á kafla um agastjórnun en þar eru gefnar nokkuð hnitmiðaðar leiðbeiningar til 

frístundaleiðbeinenda um hlutverk þeirra gagnvart börnum. Meðal annars er bent á að 
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móta skal skýran ramma með fáum, góðum reglum sem er sýnilegur í dægradvöl. 

Frístundaleiðbeinendur eiga að hafa fulla stjórn á eigin tilfinningum, vanda orðaval og 

raddbeitingu í samskiptum við börnin og sýna fagmennsku við lausn deilna (Menntasvið 

Kópavogsbæjar, 2016a, bls. 8). 

2.3 Frístundaheimili á Íslandi 

Á meðan orðið dægradvöl er notað í Kópavogi, er frístundaheimili almennt hugtak yfir 

frístundastarf fyrir börn á yngsta stigi grunnskóla. Fleiri hugtök, s.s. skóladagvist, 

frístundasel eða tómstundaheimili, eru einnig notuð í sveitarfélögum um allt land 

(Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2014a). Almennt er saga frístundaheimila á Íslandi frekar stutt. 

Fyrsta frístundaheimilið var stofnað 1971 af samtökunum „Sumargjöf“ í Reykjavík 

(Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2012). Á næstu árum tók Dagvist barna yfir rekstur á heimilinu, 

fleiri voru stofnuð en aðgangur barna að slíkri þjónustu var takmarkaður. Aðeins 5-6% 

allra barna gátu dvalið þar, mest börn einstæðra foreldra. Aðrar fjölskyldur þurftu að 

bjarga sér þar sem skólinn var tvísetinn á þeim tíma. Fyrirkomulagið breyttist 1993 

þegar frístundaheimilin voru færð undir stjórn grunnskóla og aftur 2002 þegar ÍTR tók 

yfir rekstur þeirra í Reykjavík.  

Í dag er frístundaþjónusta til staðar í langflestum sveitarfélögum á Íslandi og mikil 

gróska hefur átt sér stað á því sviði undanfarinn áratug (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). Þó hefur til skamms tíma ekki verið til lagarammi 

sem skilgreinir hlutverk frístundaheimila nánar. Skólastjórnendum var leyft að bjóða 

upp á „lengda viðveru“ og taka greiðslu fyrir slíka þjónustu (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008, eldri útgáfa). En starfið í frístundaheimilum var ekki skilgreint nánar í lögum 

og reglum hvað varðar vinnuumhverfi, menntun starfsmanna eða faglegar áherslur.  

Til tíðinda dró sumarið 2016 þegar samþykkt var breyting á grunnskólalögum og sett 

inn sérstök lagagrein um frístundaheimili. Þar eru frístundaheimilin skilgreind sem 

frístundavettvangur barna „með áherslu á val barna, frjálsan leik og fjölbreytileika í 

viðfangsefnum og umhverfi (Lög um breytingu á lögum um grunnskóla, 91/2008, með 

síðari breytingum nr. 76/2016, gr.5)“. Í breyttri grein er einnig talað um samþættingu á 

skóla- og frístundastarfi en ekki kemur nánar fram í hverju samþættingin felst. Þar að 

auki eru til æskulýðslög sem skilgreina allt skipulagt félags- og tómstundastarf fyrir börn 

og ungmenni á aldrinum 6-25 ára. Í lögunum er skilgreint hvers konar starfsemi er 

styrkt af ríkinu og hvaða gildi slíkt starf þarf að uppfylla. Tilgangur laganna er að styðja 

við börn og ungmenni og gefa þeim kost á að „starfa saman í frístundum sínum að 
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hugsjónum, markmiðum og áhugamálum sem þau sjálf meta að verðleikum 

(Æskulýðslögin nr. 70/2007, gr.1)“. 

Þannig má sjá að ýmsar breytingar á málefnum frístundaheimila hafa átt sér stað 

bæði í Kópavogi og á Íslandi í heild, en einnig kemur fram að vettvangurinn er ennþá 

mjög ungur sem er greinilegt þegar rætt er um rannsóknir á þessu sviði sem er efni 

næsta kafla.  
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3 Fyrri þekking  

Eins og fram kom í kaflanum á undan hafa ýmsar breytingar átt sér stað undanfarin ár 

varðandi frístundaheimili á Íslandi. Áður fyrr var megináhersla í starfi frístundaheimila 

að koma til móts við þarfir foreldra sem þurftu á öruggum stað að halda fyrir börnin sín 

í lok skóladags (Kolbrún Þ. Pálsdóttir og Valgerður F. Ágústsdóttir, 2011). Í dag er meiri 

áhersla lögð á börnin sjálf og þarfir þeirra fyrir leik og félagsskap og gerðar eru meiri 

kröfur um gæði starfsins.  

Í þessum kafla ætla ég að lýsa rannsóknum á frístundaheimilum bæði hér á Íslandi 

og í hinum vestræna heimi almennt og sérstaklega er varðar samþættingu á skóla- og 

frístundastarfi. Ég ætla að kynna umræðu um frístundaheimili í Þýskalandi sem dæmi 

þar sem áhugaverð umræða um hlutverk þeirra og samþættingu á frístunda- og 

skólastarfi hefur átt sér stað undanfarin áratug og nær til þeirrar spurningar hvort 

frístundaheimilin eigi að vera sjálfstæð stofnun innan velferðarsviðs eða tilheyra frekar 

menntakerfinu. Þar að auki er ég uppalin í Þýskalandi og hef sjálf sótt frístundaheimili á 

fyrstu árum skólagöngu minnar. Þannig hefur persónuleg reynsla mín á 

frístundaheimilum mikil áhrif á það hvernig ég kom verkefninu Gæðastund í 

framkvæmd.  

3.1 Rannsóknir á frístundaheimilum 

Frístundaheimili eiga rætur að rekja til loka 19. aldar þegar skólaskylda og skólasókn 

barna jókst um leið og þörf fyrir vinnuafl barna minnkaði (Durlak et.al., 2010; Halpern, 

2002). Þó að mörg börn þyrftu ennþá að hjálpa til á heimilinu fengu þau meira frelsi 

eftir hádegi. Þessi frítími var andstæður tímanum í skóla eða heima sem var stjórnað af 

foreldrum og kennaranum og einkenndist af aga og skipulagi. Á meðan börnin nutu 

þessa frelsis og margbreytileika sem göturnar höfðu upp á að bjóða, fannst mörgum 

fullorðnum að tíminn eftir skóla væri hættulegur og höfðu áhyggjur af því að börnin 

leiddust út í glæpi (Halpern, 2002). 

Þannig voru fyrstu frístundaheimilin (þ. Hort) stofnuð í Þýskalandi. Þau náðu fyrst 

einungis til stráka og áhersla var lögð á að bjóða upp á skipulagt starf til að styðja við 

fjölskyldur sem áttu erfitt með að uppfylla uppeldishlutverk sitt (Gängler et.al., 2013). 

Sambærileg þróun átti sér einnig stað í Bandaríkjunum en þar voru stofnaðir 

strákaklúbbar (e. boy clubs). Þar fengu strákarnir að slaka á, leika sér eða að lesa 

(Halpern, 2002). Þeir máttu koma og fara eins og þeim hentaði og væntingar til þeirra 
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voru litlar. Megináhersla var lögð á að vernda börnin fyrir hættum götulífsins og koma í 

veg fyrir glæpi.  

Í dag eru frístundaheimili til staðar í flestum löndum vestanhafs en þróun þeirra, 

hlutverk og skipulag getur verið mjög mismunandi milli landa. Almennt er hægt að segja 

að frístundaþjónusta sé að miklu leyti háð tveimur þáttum; skipulagi skólakerfis annars 

vegar og atvinnuþátttöku mæðra hins vegar (Calander, 2000; Hank et.al., 2001; 

Meijvogel, 2007). Í löndum eins og Póllandi eða Kýpur er hlutverk frístundaheimila fyrst 

og fremst að veita námslegan stuðning þar sem börnin fá tækifæri til að sinna 

heimanámi, vinna upp námsefni eða fá aukakennslu. Á Norðurlöndum er hins vegar 

lögð áhersla á frítíma og frjálsan leik á frístundaheimilum og í sumum löndum er lögð 

áhersla á hvoru tveggja. Sameiginlegt hlutverk frístundaheimila í öllum löndum er þó að 

mæta efnahagslegum þörfum samfélags, styðja við jafnan aðgang kvenna og karla að 

vinnumarkaðinum og aðstoða fjölskyldur við að sameina fjölskyldu- og atvinnulíf 

(Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, 2014; EFILWC, 2006; Kolbrún Þ. Pálsdóttir og 

Valgerður F. Ágústsdóttir, 2011).  

Þegar hlutverk frístundaheimila er rannsakað út frá sjónarhóli barna kemur í ljós að 

þau eru áhrifamikil stofnun í lífi þeirra. Börnin fá tækifæri til að læra og þroska 

félagsfærni í gegnum leik; þau eiga samskipti við jafningja sína, vini og 

frístundaleiðbeinanda og taka út vissan þroska í kjölfarið (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2012). 

Slíkt nám er ekki sambærilegt við bóklegt nám á borð við stærðfræði eða íslensku sem 

fer yfirleitt fram innan skólans. Frístundaheimilin bætast við sem mikilvægur þáttur í lífi 

barna fyrir utan fjölskyldu og skóla og þar myndast ákveðin barnamenning.  

Í Svíþjóð og Danmörku eru frístundaheimili viðurkennd stofnun innan 

menntakerfisins sem byggir faglega vinnu sína með börnum á lýðræði. Börn og 

frístundaleiðbeinendur mætast á jafningjagrundvelli (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2012). Í 

Svíþjóð eru um 80% nemenda á yngsta stigi grunnskólans skráð á frístundaheimili og 

mikil áhersla er lögð á að starfið taki mið af þörfum barnanna (Lindström, 2012). 

Frístundaheimilin eiga að veita börnum góða umönnun, áhugavert tómstundastarf og 

styðja við félagsþroska þeirra. Markmiðið er að tekið sé tillit til þarfa og áhuga hvers 

barns þannig að þau finni sig í starfinu og fái sem mest út úr því hvað varðar vellíðan og 

þroska.  

Í Danmörku eru til tvær tegundir af frístundaheimilum. Annars vegar eru það 

frístundaheimili sem starfa fyrir utan skóla (d.fritidshjem) og hins vegar frístundaheimili 

sem eru rekin af grunnskólunum sjálfum (d.skolefritidsordning) (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 

2012). Þeim hefur fjölgað mikið undanfarinn áratug á meðan sjálfstæðum 
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frístundaheimilum hefur fækkað. Þó að þróunin hafi haft í för með sér að fleiri börn 

gátu sótt slíka þjónusta, má segja að í dag sé litill munur á þessum tveimur stofnunum. 

Á Íslandi eru rannsóknir á hlutverki frístundaheimila mjög takmarkaðar. Stærsta 

rannsóknin á því sviði er doktorsritgerð Kolbrúnar Pálsdóttur (2012) þar sem hún 

rannsakar hvaða hlutverk frístundaheimilin í Reykjavík hafa fyrir mismunandi 

hagsmunaaðila, það er fyrir börnin sjálf og fjölskyldur þeirra, fyrir 

frístundaleiðbeinendur og fyrir samfélagið. Í rannsókninni kemst hún að þeirri 

niðurstöðu að hlutverk frístundaheimila fyrir samfélagið sé ekki nógu vel viðurkennt. 

Síðan þau voru fyrst stofnuð í Reykjavík hafa frístundaheimilin tilheyrt þremur 

mismunandi yfirvöldum, en ákvarðanir um þessar breytingar hafa alltaf verið pólitískar 

án aðkomu fagaðila sem unnu á frístundaheimilunum. Á sama tíma eru 

frístundaheimilin mikilvægar stofnanir í lífi barna. Þau fá tækifæri til leiks og 

félagslegrar þátttöku og búa til sitt eigið starfsfélag með því að byggja upp félagstengsl 

sín á milli. Þannig skapa börnin þekkingu og reynsluheimur verður til. Hins vegar upplifa 

frístundaleiðbeinendur að hlutverk þeirra sé almennt ekki viðurkennt. Þeir vinna í 

takmarkaðan tíma og í hlutastörfum á frístundaheimilum, njóta þess að fá ákveðið frelsi 

í starfi sínu, t.d. að bjóða upp á klúbba sem endurspegla áhugamál þeirra en flestir 

upplifa starfið ekki sem framtíðarstarf. Kolbrún bendir einnig á að hlutverk 

forstöðumanna sé sérstaklega mikilvægt þar sem þeir styðja við starfsmenn sína og 

mennta þá.  

Ruth Jörgensdóttir Rauterberg (2015) hefur framkvæmt þátttökustarfenda-

rannsókn um þróun tómstundastarfs með margbreytilegan hóp fyrir 10- 12 ára börn. 

Markmið rannsóknarinnar er að þróa í samvinnu með leiðbeinendum og börnum 

tómstundastarf þar sem öll börn geta tekið þátt óháð fötlun, uppruna eða annarra 

áskorana sem börn þurfa að takast á við í lífinu. Einn mikilvægur lærdómur í verkefninu 

er hve hlutverk leiðbeinenda sem vinna með börnum er mikilvægt. Að hennar mati geta 

leiðbeinendur bæði verið tækifæri og hindrun fyrir þátttöku barna í starfinu. Það er ekki 

nóg að skapa vettvang heldur skiptir framkoma leiðbeinenda, starfshættir og atferli 

gagnvart börnum höfuðmáli. Leiðbeinendur eru að aðstoða börnin við að ná 

markmiðum sínum en eiga ekki að stýra þeim of mikið. Að finna jafnvægi þar á milli er 

mjög krefjandi fyrir leiðbeinendur. 

3.2 Frístundaheimil í Þýskalandi 

Frístundaheimili eiga sér langa sögu í Þýskalandi og eru í sumum landshlutum mjög 

vinsælar og vel sóttar stofnanir. Umræðan um frístundaheimili í Þýskalandi mótast af 
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tveimur grunnhugmyndum, annars vegar áherslunni á frístundaheimilin sem hluta af 

barna- og ungmennavelferð og hins vegar af heildstæðri skólastefnu sem sett var árið 

2002 í kjölfar slakrar útkomu úr PISA könnun. 

Í Þýskalandi eru til tvær opinberar stofnir, skólakerfi (þ. Bildungssystem) og barna- 

og ungmannavelferð (þ. Kinder- und Jugendhilfe), sem eru ábyrgar fyrir að ala upp og 

mennta börn og unglinga í samfélaginu (Mack, 2014). Lögð er áhersla á að opinberar 

stofnanir og samtök bjóði upp á aðstoð og stuðning sem miðast við lífsaðstæður og 

lífsheim barna og taka tillit til þarfa þeirra, áhugamála og áskorana sem hver og einn 

mætir (Speck og Jensen, 2014). Frístundaheimilin tilheyra síðarnefndu stofnuninni en 

útbreiðsla þeirra er mjög mismunandi eftir landshlutum. Á meðan frístundaheimilin 

eiga sér langa sögu sem viðurkenndar og vel sóttar stofnanir í austurhluta landsins, voru 

þau meira hugsuð sem neyðarúrræði fyrir einstæða foreldra í vesturhluta landsins 

(Gängler et al., 2013). 

Hlutverk frístundaheimila í Þýskalandi er samkvæmt lögum að sinna umönnun, 

uppeldi og menntun barna og taka mið af þörfum þeirra og fjölskyldna þeirra. Þannig 

byggist faglegt starf á frístundaheimilum á gildum félagsuppeldisfræðinnar um sjálfræði 

og lýðræði barna (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, 2014). Að mati Thomas 

Markerts (2014, bls. 373) liggur helsti kostur frístundaheimila í því að faglegar áherslur 

eru annars konar en í skólastarfi þannig að börnin eru ekki allan tímann sem þau dvelja í 

opinberum stofnunum í kennslu.  

Fram undir lok síðustu aldar var hálfs dags skóli mjög algengur í Þýskalandi þar sem 

kennt var til hádegis og börnin fóru svo annað hvort heim eða á frístundaheimili þar 

sem það var í boði. Það breyttist árið 2002 þegar ný mennta- og félagsstefna um 

heildstæðan skóla var kynnt. Hún er stærsta og áhrifamesta breytingin í þýsku 

menntakerfi. Markmið stefnunnar var að bæta námsárangur nemenda með því að 

bjóða upp á fleiri námstækifæri fyrir utan hefðbundinn skólatíma (Wiere, 2011). Þannig 

er stuðst við jafnrétti barna til menntunar og fjölskyldum gert betur kleift að sameina 

fjölskyldu- og atvinnulíf.  

Heildstæður skóli er skóli sem býður upp á skipulagða dagskrá af ýmsum toga í 

a.m.k. sjö tíma á dag, þrisvar í viku eða oftar þar sem einnig er boðið upp á heitan 

hádegisverð fyrir börnin. Einnig þarf framboð eftir hádegi að tengjast að einhverju leyti 

kennsluefninu fyrir hádegi (Fischer og Klieme, 2013). Þó er hugtakið um heildstæðan 

skóla mjög vítt og framkvæmd stefnunnar liggur í höndum sambandsríkjanna sem hefur 

í för með sér að fyrirkomulag getur verið mjög mismunandi milli landsvæða. Í sumum 

svæðum, t.d. í Berlín voru frístundaheimili sett í umsjón skólanna en í öðrum 
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sambandslöndum t.d. Saxlandi var farin sú leið að efla samstarf milli menntakerfis og 

barna- og ungmennavelferðar og að halda frístundaheimilunum starfandi (Markert, 

2011). Umræðan um frístundaheimili snýst í dag mikið um það hvort slík stofnun ætti 

að tilheyra menntakerfinu og vera stjórnað af skólunum sjálfum eða hvort hún eigi 

heima innan barna- og ungmennavelferðar. Ég ætla að taka upp þessa umræðu í næsta 

kafla sem fjallar um samþættingu á skóla- og frístundastarfi í Svíþjóð, Þýskalandi og á 

Íslandi.  

3.3 Samþætting á skóla- og frístundastarfi 

Rannsóknir sem beinast að samþættingu skóla- og frístundastarfs eru afar takmarkaðar, 

bæði hér á Íslandi en einnig í Þýskalandi. Kostir samþættingar eru meðal annars 

samnýting húsnæðis og starfsfólks, aukin þekking á félagslegu umhverfi barna innan 

skólans og að frístundaleiðbeinendur geti einbeitt sér meira að félagsfærni barna ásamt 

því að draga úr einelti (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2014b). Í skýrslu rannsóknarhóps um 

þróun heildstæðra skóla í Þýskalandi (StEG, 2016) kemur fram að heildstæð nálgun á 

skóladegi barna hefur góð áhrif á félagsfærni barna og unglinga, ýtir undir almennan 

áhuga og hefur jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra. Í þessum kafla ætla ég að ræða 

samþættingu á skóla- og frístundastarfi í Svíþjóð, Þýskalandi og á Íslandi, hvernig 

fyrirkomulaginu er háttað í þessum þremur löndum og hvaða skoðun mismunandi 

hagsmunaaðilar hafa á fyrirkomulaginu.  

3.3.1 Svíþjóð 

Í Svíþjóð er samþætting milli skóla- og frístundaheimila langt komin og hefur verið hluti 

af sænska menntakerfinu síðan á níunda áratug síðustu aldar (Kolbrún Pálsdóttir, 2017). 

Frístundakennarar starfa samhliða bekkjarkennara í bekk og sjá um myndlistar-, 

tónlistar- eða íþróttakennslu (Linköbings Universitet, 2017). Svo taka þeir yfir þegar 

hefðbundnum skóladegi lýkur og sjá um frístundastarf. Starfið sem fram fer eftir hádegi 

er að einhverju leyti tengt starfinu fyrir hádegi og bætir það upp.  

Hins vegar sýna rannsóknir í Svíþjóð að fyrirkomulagið hefur einnig ákveðna galla. 

Finn Calanders (2000) bendir á að slík samvinna milli kennara og frístundakennara leiði 

til þess að frístundakennarar þurfi oftar en ekki að víkja frá sínum eigin faglegu 

áherslum þegar unnið er með kennurum. Þeir mæta kennurum ekki á 

jafningjagrundvelli heldur eru frístundakennarar bekkjarkennaranum fyrst og fremst til 

aðstoðar. Einnig hafa hugmyndir um menntun og lærdóm í formlegum skilning áhrif á 

umhverfi frístundaheimila þannig að litið er svo á að frístundaheimili séu vettvangur til 
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þess að halda áfram að læra í formlegum skilningi. Þess vegna kallar Calander eftir því 

að frístundaheimilin slíti sig úr þessu nána samstarfi við skólann til þess að koma 

áherslum sínum um óformlegt nám, vináttu og afþreyingu til leiðar. 

3.3.2 Þýskaland  

Eins og fram kom í kaflanum á undan hefur ný menntastefna um heildstæðan skóla sett 

umræðuna um samþættingu á skóla- og frístundastarf í sviðsljósið. Skólinn sem stofnun 

breytist frá því að vera hálfs dags skóli með nánast eingöngu kennara sem starfsmenn í 

það að vera heildstæður skóli þar sem fjölbreyttur hópur starfar með börnum samhliða 

kennaranum (Arnoldt og Steiner, 2016). Skólarnir þurftu að opna sig og veita fleiri 

starfsgreinum aðgang að nemendum svo sem þroskaþjálfara, námsráðgjafa eða jafnvel 

foreldrum sem vinna sem sjálfboðliðar í skólanum.  

Barna- og ungmennavelferð er einn af mikilvægustu samstarfsaðilunum sem kemur 

með ýmsum hætti að samstarfi með skólum og eru frístundaheimilin eitt dæmi um slíkt 

samstarf (Speck og Jensen, 2014). Nýja stefnan býður upp á tækifæri til að efla samstarf 

milli skóla og frístundaheimila en til þess að slíkt fyrirkomulag teljist sem heildstæður 

skóli þurfa að vera til efnisleg tengsl milli stofnananna. Skólinn og frístundaheimilin 

þurfa að útbúa heils dags áætlun þar sem báðir aðilar koma að framkvæmd hennar sem 

sjálfstæðar og jafnar stofnanir (Markert, 2011). Slík stefna beri mestan árangur þegar 

frístundaheimilið er sterkur, sjálfstæður og hæfur aðili sem byggir faglega vinnu á 

öðruvísi viðhorfi til uppeldis barna en skóli og bæði krefst þess og tryggir tækifæri barna 

til óformlegs náms.  

Þó er ekki alltaf hægt að segja að samstarf milli þessara stofnana sé á jafningja-

grundvelli. Thomas Markert (2011) vísar í dæmi þar sem frístundaheimilið er aðeins að 

passa börnin þangað til námskeið á vegum skólans hefjast og sjá um að senda þau á 

réttan stað hverju sinni. Bloße, Böttcher og Förster (2011) komast einnig að þeirri 

niðurstöðu að samstarfsaðilar, eins og barna- og ungmennavelferð, tónlistaskólar eða 

íþróttafélög upplifi sig yfirleitt meira sem þjónustuaðila inni í skólum sem bjóða upp á 

ákveðin námskeið eða verkefni en víkja undan vinnumenningu skólans. Tækifæri til að 

móta heildstæða skólastefnu eru almennt ekki nógu vel nýtt og því er erfitt að tala um 

samstarf milli þessara aðila. 

Þegar hagsmunaaðilar, svo sem skólastjórnendur, samstarfsaðilar og kennarar eru 

spurðir um framkvæmd stefnunnar kemur í ljós að kennarar styðja nýju stefnuna ekki 

eins mikið og skólastjórnendur eða utanaðkomandi aðilar (Bloße og Böttcher, 2011). 

Munur á viðhorfum gagnvart stefnunni skýrir mismunandi hlutverk þessara aðila í 
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skólasamfélaginu. Skólastjórnendur eru í raun að meta hvernig þeir framkvæma nýja 

stefnu og ekki kemur á óvart að þeir meti vinnu sína sem jákvæða. Samstarfsaðilar 

koma hins vegar í mörgum tilfellum aðeins tímabundið inn í skólastarfið og hafa ekki 

sömu innsýn í daglegt starf skólans og kennarar.  

Þannig sýnir það sig að heildstæður skóli býður upp á tækifæri til að efla samstarf 

milli skóla og utanaðkomandi aðila eins og frístundaheimili en framkvæmd þess krefst 

þess að tveir hæfir aðilar sem gæta þess að réttur barna til afþreyingar og óformlegs 

náms sé tryggður. Mikil hætta er á því að utanaðkomandi aðilar verði að 

þjónustuaðilum sem sjá um afmarkað verkefni en eru ekki hluti af heildstæðu 

stefnunni. Einnig er aðkoma kennara að slíkri stefnu óskýr sem leiðir til togstreitu og 

getur komið í veg fyrir farsælt samstarf. 

3.3.3 Ísland 

Reynsla af samþættingu skóla- og frístundastarfs er minni á Íslandi en í Svíþjóð eða 

Þýskalandi. Þrátt fyrir að flest sveitarfélög telji að samþætting sé til staðar virðist 

skilgreining á því vera mjög mismunandi. Margir telja að samnýting á húsnæði eða 

starfsfólki uppfylli skilyrði um slíka samþættingu (Kolbrún Pálsdóttir, 2014a). Þrátt fyrir 

það eru nokkur dæmi um að samþætting skóla- og frístundastarfs sé til staðar. Kolbrún 

Pálsdóttir (2014b) nefnir annars vegar verkefni Ísafjarðarbæjar þar sem börnum á 

yngsta stigi skólans býðst að fara á æfingar og í aðra frístund í tvo tíma á miðjum degi. 

Hins vegar er það verkefnið „Dagur barnsins“ í Reykjavík þar sem fimm grunnskólar 

samþætta skóla- og frístundastarf sitt á mismunandi vegu. Í námsferð með 

forstöðumönnum í Kópavogi um Norðurland vorið 2015 fengum við kynningu á 

svokallaðri tómstundahringekju í Hrafnagilsskóla í Eyjafjarðasveit. Þar fara börn í 1.- 4. 

bekk í skipulagt tómstundastarf tvisvar í viku í 100 mínútur í lok skóladags. 

Í skýrslu um verkefnið „Dagur barnsins“ tekur Kolbrún Pálsdóttir (2016) fram að 

samþætting á skóla- og frístundastarfi hafi marga kosti en einnig nokkra galla sem þarf 

að hafa í huga. Frístundastarf á skólatíma og faglærðir tómstundafræðingar geta stutt 

við hefðbundið skólastarf með því að efla félagsfærni barna. Þannig verður til heildræn 

sýn á börnin og skólastarfið verður sveigjanlegra. Einnig gefur fyrirkomulagið kost á að 

bjóða tómstundaleiðbeinendum upp á 100% starf innan skólans sem ýtir undir meiri 

stöðugleika í starfsmannahópnum og þannig faglegra starfs á frístundaheimilum. Helsti 

galli verkefnisins er að skortur er á faglegum stuðningi bæði forstöðumanna og 

almennra starfsmanna sem vinna í frístundastarfi á skólatíma eða sem 

stuðningsfulltrúar. Með því að færa frístundaheimili undir stjórn skólans minnkaði sá 
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faglegi stuðningur sem forstöðumenn fengu áður í gegnum félagsmiðstöðvar. Einnig 

fóru skólarnir fimm mjög ólíkar leiðir að því að samþætta skóla- og frístundastarfið og 

aðferðir sem virkuðu vel í einum skóla virkuðu ekki eins vel í öðrum.  

Þátttakendur í verkefninu „Dagur barnsins“, skólastjórar, forstöðumenn og kennarar 

benda á að heildstæð sýn á menntun barna verður til innan skólasamfélagsins með því 

að samþætta skóla- og frístundastarf, ýtt er undir vellíðan barna í skólanum og stutt er 

við félagsfærni barna (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017). Þó bendir Kolbrún einnig á að full 

samþætting hafi ekki náðst í skólunum þar sem frístundaleiðbeinendur eru að aðstoða 

kennara þegar báðar fagstéttir vinna saman með börnin. Að hennar mati vantar 

sérstaklega meiri sameiginlegan undirbúningstíma kennara og frístundaleiðbeinenda og 

betri menntunartækifæri fyrir frístundaleiðbeinendur sem eru yfirleitt ófaglærðir og 

geta þar af leiðandi ekki tekið eins mikla ábyrgð og nauðsynlegt er. 

Fellaskóli í Breiðholti er einn þeirra fimm skóla sem tóku þátt í verkefninu. Meirihluti 

nemenda í Fellaskóla er af erlendu bergi brotnir og var markmið verkefnisins að auka 

tímann sem börn í 1. og 2. bekk dvelja í umhverfi þar sem íslenska er töluð með því að 

samþætta skóla- og frístundastarf skólans, styrkja þannig frístundastarfið og ýta undir 

skilning og læsi barna á íslensku (Kolbrún Þ. Pálsdóttir et.al., 2014). Þessu markmiði var 

náð og læsi barna hefur batnað síðan verkefnið varð til. Einnig hefur samþættingin 

aukið skilning á fjölmenningarlegu samfélagi innan skólans og haft góð áhrif á 

félagsfærni barnanna og vinatengsl þeirra á milli. Helsta áskorunin var að starfsmenn 

fengu ekki nægan tíma í undirbúning og hlutverk frístundaleiðbeinenda í 

skólasamfélaginu var óskýrt.  

Þannig sýnir sig bæði í rannsóknum í Svíþjóð, Þýskalandi og á Íslandi að samþætting 

á skóla- og frístundastarfi hefur marga kosti, sérstaklega þá að stuðla að heildstæðri 

nálgun á menntun barna sem tekur mið bæði af formlegum og óformlegum 

námsferlum, fyrirkomulagið ýtir undir vellíðan barna í skólanum og félagsfærni þeirra er 

efld markvisst (t.d. Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2016; STEG, 2016).  

Helsta hindrun slíks samstarfs felst í því að oft reynist erfitt að mynda óformlegt 

námsumhverfi innan formlegs skólastarfs og því er hætta á að hugmyndafræði 

frístundastarfs þurfi að víkja fyrir skólastarfi eins og Calander (2000) bendir á. Skóli og 

frístundaheimili þurfa að búa til samstarfsáætlun þar sem báðir aðilar koma að sem 

jafnir aðilar (Markert, 2011). Einnig kemur fram að framkvæmd samþættingarinnar er 

mjög tengd skólamenningu í hverjum skóla fyrir sig. Fyrirkomulag sem virkar í einum 

skóla virkar illa í öðrum. Á Íslandi felst stór áskorun í því að hlutverk 

frístundaleiðbeinenda er óskýrt innan skólasamfélagsins og að tækifæri til menntunar 
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eru ekki til staðar (Kolbrún Pálsdóttir, 2017). Í næsta kafla ætla ég að gera grein fyrir 

þeim kenningum sem þróunarverkefnið „Gæðastund“ er byggt á.  
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4 Kenningar í rannsókninni 

Eins og allt fræðilegt starf þá byggir þróunarverkefnið Gæðastund á kenningum og 

hugtökum sem mynda fræðilegan bakgrunn og setja niðurstöður úr verkefninu í stærra 

samhengi. Í þessum kafla ætla ég að ræða þær kenningar sem eru mikilvægar fyrir 

verkefnið. Fyrst mun ég fjalla um félagsuppeldisfræði sem undirstöðu ritgerðarinnar þar 

sem allar kenningar og hugtök tengjast henni að einhverju leyti. Félagsuppeldisfræði 

einkennist af því að litið er á menntun sem heildstætt ferli þar sem einstaklingurinn fær 

að stjórna sinni eigin menntunarleið og þroska en fagmaður er jafningi hans sem styður 

við og aðstoðar í ferlinu.  

Ég mun gera grein fyrir mikilvægi leiks fyrir þroska og menntun barna og útskýra ólík 

menntahugtök innan skóla og frístundaheimila. Á meðan menntun í skólaumhverfi 

byggist að miklu leyti á formlegri og vel skilgreindri þekkingu sem er miðlað frá 

kennurum til nemenda, er menntun á frístundaheimilum óformlegri og sköpuð af 

börnunum sjálfum í samvinnu við frístundaleiðbeinendur. Ólík nálgun á menntun barna 

hefur einnig í för með sér að hlutverk starfsmanna, s.s. kennara og 

frístundaleiðbeinenda eru frábrugðin hvort öðru og mun ég ræða þessi hlutverk 

sérstaklega. Í lok kaflans mun ég gera grein fyrir þeim kenningum sem skýra samstarf 

milli ólíkra stofnana nánar. 

4.1 Félagsuppeldisfræði (e. social pedagogy) 

Frístundaheimili bæði á Norðurlöndum og í Þýskalandi byggja starf sitt á fræðilegu 

sjónarhorni sem hér verður kallað félagsuppeldisfræði (e. social pedagogy) (Deutsche 

Kinder- und Jugendstiftung, 2014; Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2012; Stephens 2009). 

Félagsuppeldisfræði er víð og heildstæð nálgun að menntun, uppeldi og þroska 

einstaklinga og hefur það markmið að mæta einstaklingum á forsendum þeirra og 

aðstoða þá við að takast á við þær áskoranir sem hver og einn mætir í lífinu í stað þess 

að skilgreina fólk út frá vandamálum eða ágreiningi (Mack, 2014; Petrie et al., 2009). 

Einstaklingar með félagsuppeldisfræði sem bakgrunn veita ákveðið mótvægi og 

mikilvægan viðauka við starf kennara sem skilar sér í heildstæðari nálgun á menntun 

barna og opnari umgengni fagmanna við börn í daglegu starfi í skólaumhverfinu (Petrie, 

2005). 

Ég ólst sjálf upp innan um einstaklinga með bakgrunn í félagsuppeldisfræði. Móðir 

mín er kennari og faðir minn stjórnaði í félagsmiðstöð. Sem unglingur aðstoðaði ég 

starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar t.d. með því að halda utan um ljósmyndaklúbb eða að 
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þjóna á danskvöldum fyrir eldri borgara. Auk þess hef ég unnið sem hópstjóri fyrir frjáls 

félagasamtök sem sáu um að skipuleggja ævintýrabúðir fyrir börn. Þessi reynsla hefur 

átt þátt í því að kenna mér félagsuppeldisfræði, hlutverk félagsuppeldisfræðinga í 

samskiptum við skjólstæðinga og undirliggjandi gildi. Þess vegna kemur ekki á óvart að 

félagsuppeldisfræði veiti fræðilegan bakgrunn fyrir vinnu mína í Krakkalandi og 

verkefnið Gæðastund.  

Paul Stephens (2009, bls. 347) skilgreinir félagsuppeldisfræði sem „fræði og 

framkvæmd umönnunar, menntunar og uppeldis, skoðað í heildrænu samhengi fremur 

en sem aðskilin hugtök og með áherslu á að finna uppeldisfræðilegar leiðir til að rækta 

og styðja við jákvæða félagslega þróun (eigin þýðing).“ Þannig er markmið 

félagsuppeldisfræðinga að einstaklingar uppgötvi styrkleika og veikleika sína og þrói 

þannig heilbrigða sjálfsmynd og hafi sjálf áhrif á líf sitt. Þannig nær félagsuppeldisfræði 

til allra einstaklinga í samfélaginu en sérstaklega til veikustu einstaklinganna eins og 

barna og unglinga, fatlaðra eða minnihlutahópa.  

Til að tryggja hagsmuni þessara aðila er mikil áhersla lögð á þau gildi sem 

félagsuppeldisfræði byggir á og leiðir fagfólk í daglegri vinnu sinni. Að mati Jan Storøs 

(2013) eru mikilvægustu gildin að miða alltaf við einstaklinginn og hæfileika hans (e. 

subject- and resource orientation) og að félagsuppeldisfræði byggist á þátttöku og 

jafnrétti allra óháð þjóðerni eða menningarlegum mun. Paul Stephens (2013) orðar 

þetta aðeins örðuvísi en fyrir honum er mikilvægasta gildið samúð (e. compassion), þar 

sem fagmaður setur sig í spor skjólstæðings og er alltaf með honum í liði. Hann sýnir 

honum samúð og hvatningu (e. encouragement) og forðast að ásaka skjólstæðing fyrir 

að hafa lent í þeirri stöðu sem hann er í.  

Á frístundaheimilum er félagsuppeldisfræði notuð á þann hátt að börnin fá að hafa 

áhrif og stjórna daglegu lífi sínu innan ákveðins ramma og frístundaleiðbeinendur 

aðstoða þau í því ferli þannig að þau þroska með sér jákvæða sjálfsmynd og góða 

félagsfærni. Þannig byggir félagsuppeldisfræði á þeirri hugmynd að börnin búi til 

þekkingu í samspili við umhverfi sitt.  

Vitþroskakenningin (e.cognitive theory) eftir Paiget gerir ráð fyrir þessu 

lærdómsferli. Vitþroski á sér stað þegar börnin eru að fást við umhverfi sitt og aðlagast 

því með því að túlka það á grundvelli fyrri þekkingar eða með því að taka inn nýjar 

upplýsingar (Lillemyr, 2009). Vygotsky tekur upp hugmynd Paigets í kenningum sínum 

um svæði hins mögulega þroska (e. zone of proximal development) og gerir nánar grein 

fyrir hvernig lærdómur hjá börnum verður til. Að hans mati færa börn sig úr núverandi 

vitþroskastigi (e. existing level of development) yfir á mögulegt vitsþroskastig (e. 
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potential level of development) annað hvort með hjálp fullorðinna eða í samvinnu við 

önnur börn sem eru búin að ná því stigi. Þannig lýsa kenningar Paigets og Vygotskys 

þessu menntunarferli nánar sem félagsuppeldisfræði er byggð á.  

4.2 Leikur og menntun 

Bæði Paiget og Vygotsky leggja mikla áherslu á hlutverk leiksins í kenningum sínum. Í 

gegnum leik eru börnin að tileinka sér og aðlagast nýrri þekkingu, taka hana inn og 

tengja við eldri þekkingu (Paiget) og í gegnum leik tileinka börn sér umhverfi sitt og 

reglur samfélagsins (Vygotsky) (Lillemyr, 2009). Í leik læra börnin að nota tæki og tól til 

að hafa áhrif á eigið líf, þau þurfa að takast á við áskoranir og velja milli aðferða í 

samskiptum við jafningja sína. Þannig býr leikurinn til ramma fyrir sjálfræði barna, sem 

félagsuppeldisfræði leggur áherslu á.  

Leikurinn er mikilvægasta athöfn barna þar sem þau fá að sviðsetja reynslu og 

styrkleika sína en einnig veikleika, ótta og ágreining og er talinn mjög mikilvægur fyrir 

likamlegan og andlegan þroska þeirra (Lillemyr, 2009; Sächsisches Staatsministerium für 

Kultus, 2012). Á meðan samfélög í fortíð lögðu litla merkingu í leik barna, er eitt 

einkenni nútímasamfélagsins að skilgreina börn og bernsku út frá leiknum (Farné, 

2005). Börn sem leika sér fá framkvæmdavald (e. agency) til að byggja sinn eigin 

veruleika og taka ákvarðanir í eigin lífi. Þannig skapa þau veruleika í kringum sig, ekki 

aðeins raunverulegan heim heldur einnig málfræðilegan, rökrænan og táknrænan 

veruleika. Þau búa til sinn eigin heim og geta gleymt venjulegu lífi sínu. Með því að 

stjórna bæði tíma og rými geta börnin ákveðið hvernig þau ætla að hegða sér innan 

þess ramma. Hvort þau vilja vera með, stjórna leiknum, draga sig í hlé eða eyða 

tímanum ein, t.d. með því að lesa.  

Innan félagsuppeldisfræðinnar er leikurinn notaður til þess að styðja við 

menntuntarferli barna bæði með því að leggja áherslu á menntagildi í frjálsum og 

sjálfsprottnum leik og með því að stýra markvissu menntaferli, t.d. með því að velja 

leikföng eða leiki með tilliti til menntunargildis þeirra (Farné, 2005). Hópleikir, eða 

regluleikir (e. rule plays) eru dæmi um leiki sem stjórnað er af fullorðnum. Slíkir leikir 

hafa skýrar reglur sem allir þekkja sem og óskrifaðar reglur (Lillemyr, 2009). Reglur í 

hópleikjum gegna því hlutverki að stýra samskiptum milli barna. Þeir standa fyrir þeim 

samskiptagildum sem eru ríkjandi í samfélaginu. Þannig er ein af mikilvægustu 

spurningunum í félagsuppeldisfræði hvort leikurinn ætti að vera skipulagður af okkur 

fullorðna fólkinu eða af börnunum sjálfum. 
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4.3 Menntahugtakið 

Eins og fram kemur bæði í umfjöllun um félagsuppeldisfræði og leik, er menntun 

lykilhugtak í verkefninu. Innan félagsuppeldisfræðinnar er nálgun að menntahugtakinu í 

anda vitþroskakenningar skilgreind sem félagslegt ferli þar sem börnin eru að fást við 

umhverfi sitt og menntun á sér stað í samspili við það (Lillemyr, 2009). Í þessum kafla 

ætla ég að fjalla um þær hugmyndir um menntun sem íslensk aðalnámskrá grunnskóla 

byggist á, tvískiptinguna milli formlegs og óformlegs náms, togstreitu milli þessara 

hugtaka og hugmyndir um að festa nýtt menntahugtak í sessi sem tekur mið af bæði 

óformlegum og formlegum menntaleiðum. Slíkt nám er kallað samþætt nám.  

4.3.1 Grunnþættir menntunar 

Í kafla 2.3 ræddi ég lagabreytingar í grunnskólalögum sem samþykktar voru árið 2016 

varðandi hlutverk frístundaheimila. Með þessum lagabreytingum er staðfest að 

frístundaheimilin tilheyra menntakerfinu og nær því aðalnámskrá grunnskóla einnig til 

starfsemi þeirra. Í þeim er settur fram rammi í kringum allt skólastarf í grunnskólum 

ásamt tilgangi þess og markmiðum (Aðalnámskrá, 2013). Í aðalnámskrá segir: „Almenn 

menntun miðar að því að efla skilning einstaklingsins á eiginleikum sínum og 

hæfileikum og þar með hæfni til að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi (bls. 15).“  

Þannig byggir allt menntastarf á sex grunnþáttum menntunar sem eru læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Hlutverk 

þeirra er að aðstoða börn við að byggja upp heilbrigt og sjálfstætt líf, að þau geti unnið 

með öðrum og bjargað sér í samfélaginu. Í þessari skilgreiningu um almenna menntun 

endurspeglast nálgun félagsuppeldisfræðinnar og vitþroskakenninganna og veita 

frístundheimilum frábæran vettvang til að koma grunnþáttum menntunar í 

framkvæmd. Mikilvægi þessara grunnþátta fyrir frístundastarf endurspeglast einnig í því 

að í nýrri stefnu Kópavogsbæjar (2016b) um frístundastarf í grunnsskólum bæjarins er 

gert ráð fyrir að slíkt starf byggist á grunnþáttum menntunar.  

Í menntaáætlun Saxlands í Þýskalandi (þ. Bildungsplan) er nálgun á 

menntahugtakinu svipuð og í aðalnámskrá. Menntaáætlun er ætluð dagforeldrum, 

leikskólum og frístundaheimilum og skilgreinir óformlega menntun sem fram fer í 

þessum stofnunum betur (Sächsisches Staatsministerium für Kultus, 2012). 

Menntunarhugtakinu er einnig skipt niður í sex menntasvið sem eru hreyfing og 

vellíðan (þ. somatische Bildung), félagsfærni (þ. soziale Bildung), samskipti og tungumál 

(þ. kommunikative Bildung), listsköpun (þ. ästethische Bildung), og náttúrufræði (þ. 

naturwissenschaftliche Bildung) og stærðfræðimenntun (þ. mathematische Bildung). 
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Grunnþættir menntunar og menntasvið Saxlands eiga margt sameiginlegt, sérstaklega 

hugtökin vellíðan, sköpun og félgasfærni sem endurspeglast í báðum skilgreiningunum. 

4.3.2 Formlegt og óformlegt nám 

Mjög algengt er í umræðum um menntun sé lögð áhersla á formlegt nám sem fram fer í 

menntastofnunum eins og skóla með kennslustofum, kennurum og prófum en minni 

áhersla er lögð á þætti eins og vellíðan, félagsfærni eða sköpun. Hefðbundinn námsferill 

sem hefst jafnan í grunnskóla og lýkur með gráðu úr háskóla telst formlegur (Cieslik og 

Simpson, 2013; Jeffs og Smith, 2005; Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2015). Þó passar ekki allt 

sem við lærum inn í þennan ramma og er það oft kallað óformlegt nám sem við getum 

lært til dæmis í gegnum samskipti við aðra eða með því að sækja ýmis konar námskeið. 

Einnig er menntun sem á sér stað innan skólans ekki öll formleg. Nemendur tala hver 

við annan og við kennara sína; þeir umgangast hver annan og læra í gegnum þessi 

samskipti bæði um sig sjálfa og aðra. Þetta form af menntun er kallað óformlegt nám. Á 

milli formlegs og óformlegs náms er stig sem ég ætla að kalla hálf- formlegt nám (e. 

non-formal education) (Cieslik og Simpson, 2013). Þar er til dæmis átt við tónlistarnám 

eða klúbbastarf þar sem fyrir fram skilgreint efni er lært í tiltekinn tíma, en ólíkt 

formlegri menntun leiðir það ekki til viðurkennds útskriftarskírteinis. Starf á 

frístundaheimilum er oft skilgreint sem hálf- formlegt nám þar sem náminu er stýrt að 

einhverju leyti af fullorðnu fólki en börnin hafa frelsi innan þess ramma til að mennta 

sig sjálf (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2015). Þar að auki styðst Kolbrún Pálsdóttir (2014b, bls. 

82 ) við hugtaki sjálfsprottið nám en þar á hún við „nám sem á sér stað í daglegu lífi án 

þess að vera sérstaklega skipulagt.“  

Formlegu og óformlegu námi eru oft lýst sem gagnstæðum hugtökum þar sem 

annað er fullkomlega andstætt hinu. Jeffs og Smith (2005) benda hins vegar á að 

formlegt og óformlegt nám eru aðeins ytri punktar á skalanum þar sem hægt er að 

staðsetja allt nám sem fram fer. Hefðbundið nám í skólastofunni er mjög nálægt 

formlegu námi á meðan samtöl milli fagfólks og barna á frístundaheimilum greinast 

sem óformlegt. Hálf- formlegar kennsluaðferðir eins og útinám í skóla eða starf á 

frístundaheimilum er staðsett á þessum kvarða þar á milli. 
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Julian Sefton- Green (2013) notar hugtakið „nám fyrir utan skóla“ (e. education at not-

school) til að skilgreina það nám sem fram fer t.d. á frístundaheimilum. Hann gagnrýnir 

hugtökin hálf- formlegt (e. non-formal) og óformlegt (e. informal) nám þar sem þau eru 

skilgreind sem tengsl við formlegt nám í skólanum. Með því að einblína á hvað 

óformlegt nám er í samanburði við formlegt nám er mikil hætta á að slíkt nám verði 

formlegra og eðli þess breytist. „Því meira sem við þróum áfram þjónustu utan skóla, 

því meiri er áskorunin að breyta þeirri þjónustu ekki í skóla (eigin þýðing, bls. 29)“. Til 

að koma í veg fyrir að slíkt nám verði formlegra, notar Sefton- Green nám fyrir utan 

skóla og skilgreinir þrjár víddir sem lýsa slíku námi betur. Í fyrsta lagi heldur hann því 

fram að nám fyrir utan skóla eigi sér yfirleitt stað í umhverfi sem er ekki skilgreint sem 

umhverfi til menntunar. Í öðru lagi eru nemendur í formlegu umhverfi, t.d. skóla, 

yfirleitt skilgreindir út frá þroska en þegar talað er um nám fyrir utan skóla eru þeim oft 

lýst í tengslum við sjálfræði þeirra, hvað þeir kjósa að gera og sambandi þeirra við aðra, 

sérstaklega fullorðna. Hvatning og áhugamál er mjög mikilvægt fyrir nám fyrir utan 

skóla þar sem nemendur eiga að upplifa nám sem sjálfsprottið og ekki fyrir fram 

ákveðið af menntastofnun. Í námi fyrir utan skóla eru samskipti milli nemenda, jafningja 

og kennara mikilvægur hluti af lærdómsferlinu. Þriðja víddin í námi fyrir utan skóla er 

þekking. Megináherslan í námi fyrir utan skóla liggur í ferli sem nemandi fer í gegnum 

þegar hann lærir og þeim þroska sem á sér stað. Á sama tíma veitir nám fyrir utan skóla 

einnig rými fyrir þekkingu sem hefur yfirleitt ekki rými í formlegum menntastofnunum.  

Þannig endurspegla hugmyndir Sefton– Greens um nám fyrir utan skóla einnig 

áherslurnar í félaguppeldisfræðinni. Í báðum kenningum er mikið lagt upp úr sjálfræði 

nemanda, hlutverki fullorðinna sem stuðningi og mikilvægi þess að nemendur og 

fullorðnir mætist á jafningjagrundvelli. Lærdómur verður til í gegnum samskipti þessara 

tveggja aðila og er ekki fyrir fram ákveðinn.  

4.3.3 Samþætt nám 

Í umræðu um formlegt og óformlegt nám kemur í ljós að ákveðin togstreita er til staðar 

milli þessara nálgana þar sem annað hugtakið er fullkomin andstæða hins og erfitt 
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Mynd 1. Tengsl formlegs og óformlegs náms 
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virðist að sameina báðar nálganir. Hins vegar er samþætting á skóla- og frístundastarfi, 

eins og ég hef lýst í kaflanum á undan, þróun sem kallar á að bæði skólinn og 

frístundaheimilin þrói með sér nýjan skilning á menntun barna og unglinga sem báðar 

stofnanir eru sammála um (Mack, 2014). Skólinn veitir menntun í formlegum skilningi 

en frístundaheimilin eru tengd óformlegri eða hálf- formlegri menntun (Kolbrún Þ. 

Pálsdóttir, 2015; Mack, 2014).  

Bæði formlegt og óformlegt nám á margt sameiginlegt (Jeffs og Smith, 2005). 

Grunnforsenda allrar menntunar er til dæmis að allir geti bætt sig og að hver og einn 

geti haft áhrif og breytt umhverfi sínu. Einnig geta fagmenn, bæði í formlegu umhverfi 

og óformlegu, skapað umhverfi þar sem nám getur átt sér stað en það eru alltaf börnin 

sem þurfa að læra sjálf. Síðast en ekki síst treystir bæði formlegt og óformlegt nám á 

fjölda grunngilda sem eru virðing fyrir öðrum einstaklingum, aukin vellíðan, sannleikur, 

lýðræði, sanngirni og jafnrétti. 

Wolfgang Mack (2014) styðst við hugtakið um lífsheim (þ. Lebenswelt) þegar hann 

ræðir sameiginlegt menntunarhugtak skóla og stofnana barna- og ungmennavelferðar 

(þ. Kinder-und Jugendhilfe, sjá kafli 3.2). Á meðan lífsheimurinn er forsenda og 

útgangspunktur í stofnun barna- og ungmennavelferðar til að vinna með börnum og 

unglingum, þarf skólinn að alhæfa lífsheim barna með því að gera sömu kröfur og 

væntingar til allra barna. Skólinn tekur ekki tillit til félagslegra aðstæðna nemenda sinna 

heldur eiga nemendur að aðlagast skólanum. Það verður sérstaklega sýnilegt þegar 

skólar eru staðsettir í hverfum með miklum ójöfnuði. Þar á skólinn erfitt með að ná til 

nemenda og að framfylgja því hlutverki að mennta börn og leysa úr 

einstaklingsbundnum ágreiningi. Í slíkum skólum getur barna- og ungmennavelferð 

miðlað milli skóla og nemenda og þannig samræmt menntun og aðstoð í daglegu lífi 

nemenda.  

Áskorun fyrir samvinnu milli skóla og barna- og ungmennavelferðar liggur í 

því að skilja menntun sem ferli þar sem nemendur eru að mynda sín eigin 

viðhorf og hegðunarmynstur þrátt fyrir félagslega mismunun, mótsagnir í 

samfélaginu og stofnanabundin og stöðluð fyrirmæli til þeirra. Sameiginlegt 

hlutverk skóla og barna- og ungmennavelferðar er að búa til umhverfi þar 

sem börn og unglingar úr erfiðum aðstæðum geta þroskast og tekið þátt í 

menntunarferli. (eigin þýðing, Mack, 2014, bls. 70) 

Þannig geta skólinn og barna- og ungmennavelferð þróað með sér sameiginlegan 

skilning og menntunarhugtak ef þeim tekst að bæta hvort annað upp. Samkvæmt 
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hugmyndum Macks verður sameiginlegt menntahugtak skóla og frístundaheimila til í 

gegnum samskipti þeirra á milli þegar þeim tekst að viðurkenna mikilvægi hins aðilans 

fyrir menntun barna. 

Hugmyndir Kolbrúnar Pálsdóttir (2015) um sameiginlegt menntahugtak skóla- og 

frístundaheimila tengjast hugmyndum Macks þar sem hún ræðir hugmyndir um 

formlegt og óformlegt nám sem liggja á bak við mismunandi menntunarhugmyndir 

innan skólans og frístundaheimila. Togstreita milli formlegs og óformlegs náms er 

ráðandi í menntakerfinu. Hefðbundin þroskakenning sem lýsir börnum sem 

viðkvæmum verum er andstæð félagslegri sýn á nám barna sem gefur börnum skapandi 

hlutverk í menntaferli sínu. Slík tvískipting einfaldar of mikið þau menntunartækifæri 

sem börn finna bæði í skóla og á frístundaheimilum og nota þau bæði formlegar og 

óformlegar leiðir til að tileinka sér þekkingu. Kolbrún stingur upp á að snúið verði frá 

þessari tvískiptingu. Í staðinn leggur hún til sýn á menntun sem hún kallar samþætt nám 

þar sem formlegt og óformlegt nám er sameinað. Samþætt nám er þverfagleg nálgun 

þar sem menntun er skoðuð út frá sjónarhóli barna og greinir ekki milli formlegra og 

óformlegra leiða eða rökhugsunar og bókvitundar annars vegar og verk- og siðvits hins 

vegar.  

Menntun þarf að taka mið af því að börn eru verur af holdi og blóði og þarf 

að efla jafnt hið líkamlega sem hið andlega.…Í samþættu námi er leitast við 

að auka sjálfræði nemenda og gefa þeim tækifæri til að nýta þá hæfni og 

þekkingu sem þeir hafa byggt upp með fyrri reynslu (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 

2015, bls. 2). 

Bæði Wolfgang Mack (2014) og Kolbrún Pálsdóttir (2015) ræða nýtt sameiginlegt 

menntahugtak milli skóla og frístundaheimila en þau nota ólíka útgangspunkta, 

hugmynd um lífsheim barna annars vegar og tvískiptingu milli formlegs- og óformlegs 

náms hins vegar. Bæði eru sammála um að skólinn sem stofnun þurfi að ígrunda viðhorf 

og nálgun sína gagnvart börnum. Skólinn þyrfti að taka meira tillit til raunverulegra 

lífsaðstæðna barna og þeirrar þekkingar og reynslu sem börnin hafa nú þegar, til þess 

að geta skapað sitt eigið menntaferli. Ef skólanum tekst að yfirstíga þessi viðhorf er 

hægt að byggja upp sameiginlegt menntahugtak, þ.e. samþætt nám, sem setur börnin 

sjálf í sviðsljósið og gerir skólum og frístundaheimilum kleift að bæta hvort annað upp.  
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4.4 Hlutverk fagmanna 

Bæði umræðan um félagsuppeldisfræði og menntahugtakið sýna að skólinn og 

frístundaheimilin eru stofnanir sem hafa það sameiginlega hlutverk að mennta börn en 

nálgun þeirra er mjög mismunandi. Það sama gildir um fagmenn innan þessara 

stofnana. Þó að starf kennara og frístundaleiðbeinenda eigi margt sameiginlegt eins og 

Jeffs og Smith (2005) benda á, eru viðhorf þeirra og sýn á menntun ólík og þar af 

leiðandi hlutverk þeirra í starfi með börnum ólíkt (Speck og Jensen, 2014). 

Frístundaleiðbeinendur byggja starf sitt á samtalstækni sem miðar að því að tengja 

börnin við hvert annað og frístundaleiðbeinendur. Þeir taka sjónarhól nemenda og 

upplifa sig jafnvel sem forsvarsmenn þeirra. Starf kennara byggist hins vegar á skýrri 

hlutverkaskiptingu milli kennara og nemenda og sterkri áherslu á fyrir fram 

skilgreindum námsárangri.  

4.4.1 Kennari 

Kennarar og nemendur mynda starfssamfélag (e. community of practice) þar sem 

hlutverkaskipting milli þeirra er mjög skýr. Kennarar kenna og nemendur læra. Á meðan 

þetta samband hefur einkennst af mikilli stjórnun og áherslu á fróðleik fyrir framtíðina, 

hafa kennsluaðferðir breyst þannig að kennarar geta valið að láta af stjórn og 

nemendur fá meiri ábyrgð á eigin námi. Beck (2008, bls. 470) lýsir sambandi milli 

hlutverks kennarans, samskiptahátta, kennsluaðferða sem hann getur valið og 

tilheyrandi hlutverk nemandans sem lærdómshring (e. learning circle) sem sjá má á 

mynd 2. Kennari ákveður hvort hann vill hafa litla eða mikla stjórn á nemandanum og 

hvort hann staðsetur sig fjær honum eða hvort hann vil leyfa ákveðna nálægð milli sín 

og nemandans. Með því að staðsetja sig gagnvart þessum tveimur víddum, verða fjórir 

kennsluhættir til þar sem hlutverk kennarans, nemandans, kennsluaðferðanna og 

samskiptahátta er flokkað saman. Góðir kennarar geta nýtt sér allar fjórar aðferðirnar í 

lærdómshringnum og stjórnað kennslu sinni í samræmi við það til að kalla fram 

lærdómsferli hjá nemendum sínum.  

 



36 

 

Mynd 2. Lærdómshringurinn (learning circle) eftir Beck (2008, bls. 470) 

 

4.4.2 Frístundaleiðbeinandi 

Leiðbeinendur á frístundaheimilum og börnin mynda einnig starfssamfélag (Kolbrún 

Pálsdóttir, 2012). Munurinn milli starfssamfélaga liggur í hlutverki leiðbeinenda 

gagnvart börnum. Samkvæmt félagsuppeldisfræðinni gera frístundaleiðbeinendur sér 

far um að nálgast börn á jafningjagrundvelli og taka þátt í daglegu lífi þeirra (Paul 

Stephens, 2013). Þeir láta börn finna til öryggis og trausts gagnvart þeim, en stjórna 

lærdómsferlinu ekki eins mikið og kennarar. Lærdómur er skapaður af nemendum og 

leiðbeinendum í samvinnu (Storø, 2013). Þannig hefur leiðbeinandi ekki það hlutverk að 

vita allt og standa yfir nemendum heldur er hann bara einn af mörgum einstaklingum 

sem skapar veruleikann með nemendum sínum. Hann þarf ekki að vera tilbúinn með 

svör. Í staðinn vita leiðbeinendur mikið um ferlið (e. process), hvernig hópar búa til 

þekkingu og hvernig þeim tekst að leyfa öllum að vera með í ferli eða hvernig 

einstaklingar eru útilokaðir. Mikilvægt er að þeir hafi hæfni til teymisvinnu með öðrum 

fullorðnum, sérstaklega foreldrum, virði sjónarmið þeirra með það að markmiði að 

tryggja farsæld og vellíðan barnanna (Paul Stephens, 2013).  

Mikilvægasta aðferðin eða tæknin sem leiðbeinendur búa yfir er samtalið (Jeffs og 

Smith, 2005). Með því að tala saman sýnum við einstaklingum samúð, skilning og 

virðingu. Við sýnum að við höfum áhuga á því sem aðrir hafa fram að færa. Menntagildi 

samtala liggur í því að leiðbeinandi örvar breytingar á hugafari einstaklinga með því að 
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tala við þá, t.d. um ágreining eða uppákomu og nær til þeirra í gegnum samtalið. Hann 

þarf að vera opinn gagnvart fólki, spyrja spurninga og ræða uppákomur í staðinn fyrir 

að dæma eða reyna að leysa ágreining. Hann þarf að byggja upp traust milli sín og 

skjólstæðings síns en á sama tíma þarf hann að vera gagnrýninn gagnvart því sem hann 

heyrir og ígrunda hvort það passi við veruleikann.  

Margt sem einkennir leiðbeinendur á einnig við um kennara. Góðir kennarar hafa 

einnig áhuga á lífsheimi barna, þeir vita mikið um einelti og eru tilbúnir til teymisvinnu 

svo eitthvað sé nefnt. Þegar horft er á lærdómshringinn eftir Steen Beck (2008) kemur 

einnig í ljós að aðeins kennsluaðferðir þar sem kennarinn stjórnar mikið og er fjær 

nemendum sínum samræmist lítið þeim hugmyndum sem félagsuppeldisfræðin byggir 

á. Hinar þrjár aðferðirnar eru einnig aðferðir sem leiðbeinendur nýta sér. Þannig er ljóst 

að hlutverk kennara og leiðbeinenda á margt sameiginlegt og að munur milli þeirra er 

ekki mikill en er þó áhrifamikill og hefur í för með sér að samstarf milli þessara tveggja 

fagstétta getur verið krefjandi.  

4.5 Samstarf 

Þrátt fyrir ólík hlutverk er sameiginlegt markmið kennara og frístundaleiðbeinenda að 

mennta börn en nálgun þeirra að menntahugtakinu er ólík og upp getur komið 

misskilningur í samstarfi þeirra á milli. Sem dæmi úr minni upplifun má nefna að 

kennarar reyna sem best að skapa rými í kennslustofum sínum sem einkennist af 

skipulagi og ró til að búa til sem best námsumhverfi fyrir nemendur. Óformlegra 

umhverfi frístundaheimila hefur hins vegar ákveðna óreglu og meiri hávaða í för með 

sér þar sem börnin fá sjálf frelsi til að velja og skapa rými. Þannig er hávaði og óregla 

innan ákveðinna marka eðlileg. Hins vegar túlka kennarar slíkt umhverfi sem neikvætt 

og upplifi ég stundum að þá langi frekar að endurskipuleggja frístundaheimilin eins og 

kennslustofu. Þessi litla dæmisaga sýnir hvaða ágreiningur getur komið upp milli 

kennara og frístundaleiðbeinenda sem gerir samstarf þeirra á milli krefjandi fyrir báða 

aðila. 

Hins vegar hefur á undanförnum árum sífellt verið kallað á aukið samstarf (e. 

collaboration) og tengslamyndun milli ólíkra stofnana til að koma til móts við fjölda 

ólíkra þátta í nútímasamfélaginu svo sem einkavæðingar, upplausnar hefðbundinna 

tenglsamyndana og margbreytileika (Santen og Seckinger, 2003). Breytingin í þýsku 

menntastefnunni úr hálfdags- í heildstæða skóla hefur kallað á aukið samstarf innan 

menntakerfisins til að bæta námsárangur nemenda, búa til meiri jöfnuð og koma 

þannig til móts við breyttar væntingar í nútímasamfélagi.  
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Samstarf felur alltaf í sér ferli sem er fjölþætt og getur verið mjög krefjandi þar sem 

alls konar ágreiningur getur komið upp (Davis, 2011). Meðal annars gæti starfsfólk 

fengið þá tilfinningu að þekking og geta þeirra sé ekki lengur metin að verðleikum, það 

þarf að hætta í sínu hlutverki í starfinu eða að þjálfa aðra sem munu síðan taka starf 

þeirra yfir. Þó ágreiningur sé óhjákvæmilegur þá býður hann upp á tækifæri til 

breytinga þegar fagfólki tekst að ræða mismunandi skilning sinn á samstarfinu, ígrunda 

hlutverk sitt og auka þannig sameiginlegan skilning og samstarf.  

John Davis (2011) skilgreinir mismunandi sambönd milli ólíkra fagstétta og leiðir til 

að efla samskipti milli þeirra í samstarfskenningu sinni. Hann gerir grein fyrir fjórum 

mismunandi stigum sem lýsir samstarfi betur. Í fyrsta lagi er það samráð (e. co- 

operation) þegar stofnanir skiptast á og skapa betra flæði upplýsinga t.d. um börn sem 

sækja mismunandi þjónustu eða eru milli skólastiga. Næsta stig er samstarf (e. 

collaboration) þegar stofnanir skipuleggja starf sitt saman með það markmið að forðast 

endurtekningar. Þó eiga allar stofnanir í samstarfi sín eigin gildi og markmiði. Í 

samvinnu (e. co-ordination) eru stofnanir í enn meira samstarfi og vinna einnig að því 

að þróa með sér sameiginlegan skilning og stefnu sem gæti jafnvel leitt til þess að þær 

búi til sameiginlega nálgun, t.d. varðandi vinnu með börnum. Hæsta stig er samþætting 

(e. merge/integration) þegar stofnanir sameinast og verða að einni. Þó að hægt sé að 

sjá ákveðna hækkun milli stiga, samvinnu verða meiri og ákveðnari milli stofnana þá er 

ekki þar með sagt að samþætting sé alltaf besta leiðin í ferlinu. Stofnanir geta líka 

ákveðið að halda sérstöðu sinni og ná aðeins samvinnustigi eða eru jafnvel fyrir neðan 

það. 

Mikilvægt er að velta einnig fyrir sér hvernig samstarf milli fagstétta breytist frá einu 

stigi í annað. Georg Head (2013) hefur rannsakað þetta skref milli samráðs og samstarfs 

og undir hvaða kringumstæðum samráð breytist í samstarf. Til þess nefnir hann meðal 

annars samstarf innan skóla varðandi nemendur með sérþarfir. Til að koma til móts við 

þarfir þessara nemenda er nauðsynlegt að allir sem koma að málum þeirra, svo sem 

kennarar, félagsráðgjafar, foreldrar, heilbrigðisþjónusta og fleiri, myndi stuðningshóp 

(e. community of support) sem hittist á formlegum fundum og ræði saman í 

óformlegum samtölum í daglegu lífi. Fyrstu fundir einkennast af mjög starfrænu 

samstarfi (e. functional collaboration) þar sem allir aðilar skiptast á upplýsingum um 

viðkomandi nemanda, taka ákvörðun um áframhaldandi vinnu og fara svo aftur hver 

fyrir sig í sitt vinnuumhverfi. En með tímanum getur þetta starfræna samstarf breyst 

þar sem allir aðilar í stuðningshópnum auka skilning sinn á hlutverki hinna gagnvart 

nemandanum og verða úrræði þannig áhrifaríkari. Þegar það gerist talar George Head 



39 

um djúpt samstarf (e. deep collaboration) þar sem stuðningshópur hefur myndað 

sameiginlegan skilning á hlutverki sínu gagnvart nemanda. Það samsvarar samstarfi (e. 

collaboration) eins og Davis (2011) skilgreinir það. Þannig er kenning Heads um 

stuðningshópa nánari lýsing á því hvernig samráð breytist í samstarf í kenningu Davis.  

4.6 Samantekt 

Í þessum kafla hef ég rætt þær kenningar sem mynda bakgrunn að verkefni mínu. 

Félagsuppeldisfræði (e. social pedagogy) er fræðilegt sjónarhorn sem er heildstæð 

nálgun á menntun og uppeldi barna þar sem lögð er áhersla á að börnin fái rými til að 

skapa menntunarferla sjálf. Þannig byggist félagsuppeldisfræði á vitþroskakenningum 

eftir Paiget og Vygotsky þar sem börn læra í samspili við umhverfi sitt. Leikurinn er 

mikilvægasta athöfn barna til að tileinka sér menntun sjálf þar sem þau fá að sviðsetja 

reynslu sína í gegnum leik og fá prófa hana í öruggu umhverfi. Þannig hefur allur leikur 

barna menntunargildi en fagmenn geta stýrt leiknum til að framkalla ákveðna menntun 

t.d. í stýrðum hópleikjum. 

Menntun er lykilhugtak í verkefninu. Ákveðin togstreita er til staðar milli formlegs 

náms sem er tengt hefðbundnu skólakerfi og óformlegs náms sem er meðal annars 

tengt frístundaheimilum þar sem erfitt er að sameina báðar nálganir. Samþætting á 

skóla- og frístundastarfi kallar hins vegar á sameiginlegan skilning á menntun barna sem 

setur börnin sjálf og þarfir þeirra í forgang, bæði formlegar og óformlegar námsleiðir. 

Slíkt nám heitir samþætt nám (Kolbrún Pálsdóttir, 2015).  

Ólík nálgun á menntun barna hefur mismunandi hlutverk kennara og 

frístundaleiðbeinenda í för með sér. Lærdómshringurinn gerir grein fyrir þeirri stjórn 

sem kennarar hafa yfir menntaferli barna (Beck, 2008). Frístundaleiðbeinendur mæta 

börnum á jafningjagrundvelli og leggja meiri áherslu á að börnin ráði menntaferlinu 

sjálf. Þó er munur milli þessara tveggja fagstétta að vissu leyti mjög lítill en um leið mjög 

mikilvægur og áhrifamikill.  

Samþætting á skóla og frístundastarfi kallar einnig á aukið samstarf milli kennara og 

frístundaleiðbeinenda. Samstarfskenningar gera grein fyrir þeim leiðum og áskorunum 

sem geta komið upp þegar ólíkar fagstéttir ákveða að efla samstarf sín á milli. 

Samstarfskenning Davis (2011) skilgreinir fjórar mismunandi leiðir samstarfsins en 

Heads (2013) útskýrir hvernig samráð getur breyst með tímanum í samstarf milli 

mismunandi fagmanna. Í næsta kafla mun ég ræða aðferðafræði verkefnisins og lýsa 

framkvæmd þess nánar. 
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5 Aðferðafræði 

Í síðustu tveimur köflum hef ég fjallað um rannsóknir og kenningar sem 

þróunarverkefnið Gæðastund byggir á. Í þessum kafla ætla ég að rifja upp markmið 

verkefnisins og rannsóknarspurningar og gera grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar, 

aðferðum sem ég beiti, þátttakendum, siðfræðilegum álitamálum og hvernig ég tók á 

þeim. Ég ætla að ræða hlutverk mitt í verkefninu, þekkingu mína og reynslu, sem ég tel 

að hafi átt þátt í því að gera Gæðastund að því sem hún er og hvernig hún er 

framkvæmd.  

5.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Gæðastund er þróunarverkefni og er markmið ritgerðarinnar að leggja mat á verkefnið 

og segja frá þeirri reynslu sem hefur skapast undanfarin þrjú skólaár. Slíkt mat og 

skrásetning er mikilvægur hluti þróunarverkefna (Guðrún Kristinsdóttir, 1998). 

Þróunarverkefni einkennist af því að ákveðið viðfangsefni á starfsstað er tekið fyrir og 

skipulögðum aðgerðum beitt með það að markmiði „að finna nýjar og betri leiðir í 

framkvæmd eða skapa betri starfsskilyrði (Guðrún Kristinsdóttir, 1998, bls. 9)“. 

Þróunarverkefni fylgir ákveðnu ferli sem byrjar á því að hugmynd að verkefni verður til, 

svo er verkefnaáætlun skrifuð, verkefnið er framkvæmt og í lokin metið. Mat á 

verkefninu er mikilvægur þáttur, bæði fyrir þátttakendur sem vilja vita hvort verkefnið 

nær þeim markmiðum sem ætlast var til, en einnig fyrir utanaðkomandi aðila sem geta 

lært af þeirri reynslu sem til verður. Þess vegna er jafn mikilvægt að meta verkefni sem 

misheppnast og verkefni sem ganga upp og segja bæði frá kostum verkefnisins og 

áskorunum.  

Rannsóknarspurning í verkefninu er þessi: Hvernig gengur að samþætta skóla- og 

frístundastarf í formi Gæðastundar? Undirspurningar eru þrjár: 

Hvaða námstækifæri felast í Gæðastund? 

Hvernig styður Gæðastundin við samstarf í skólanum? 

Hvaða áskoranir komu upp við innleiðingu á Gæðastund? 

5.2 Starfendarannsóknir 

Sérkenni þessa verkefnis er að ég sem forstöðumaður og drifkraftur á bak við 

Gæðastundina reyni að fá skipulega innsýn í verkefnið með því að lýsa því, leita að 

þemum og draga fram ákveðinn lærdóm sem ég hef öðlast í gegnum árin. Þess vegna 
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styðst ég við aðferðafræði starfendarannsókna (e. action research). Slík aðferð er 

frábrugðin öðrum rannsóknaraðferðum að því leyti að rannsakandinn er einnig 

þátttakandi og skoðar eigið vinnuumhverfi (McNiff, 2010). Aðrar rannsóknaraðferðir 

ganga yfirleitt út frá því að rannsakandinn sé utanaðkomandi aðili sem framkvæmir 

rannsókn á viðfangsefni sínu. Þannig reynir hann oftast að hafa eins lítil áhrif á 

aðstæður í rannsókn og hægt er (Taylor og Bogdan, 1998).  

Starfendarannsóknum hefur fjölgað undanfarin ár á Íslandi og eru þær sérstaklega 

áhrifamiklar á sviði menntavísinda þar sem kennarar og annað fagfólk getur komið 

hugmyndum sínum um menntun barna á framfæri, prófað kennsluaðferðir, skrásett 

reynslu og árangur og bætt kennsluaðferðir í skólaumhverfinu. Daglegt starf, þ.e. vani 

og rútína er tekið til gagnrýninnar skoðunar og íhugað hvort það passi við þau gildi sem 

eru metin mikilvægust í starfinu (Hafþór Guðjónsson, 2008, bls. 3). Þannig byggjast 

starfendarannsóknir á hugsmiðjuhyggju. 

Félagsleg hugsmiðjuhyggja (e. social constructionism) eða mótunarhyggja eins og 

hún er kölluð t.d. í félagsfræði, er áhrifamikil hugmyndafræði sem byggir á þeirri 

hugmynd að veruleikinn sé mótaður í gegnum reynslu einstaklinga og í gegnum 

félagsleg samskipti þeirra á milli (Creswell, 2007). Rannsakendur skilja fyrirbæri út frá 

hlutlægri upplifun einstaklinga og reyna að komast að því hvaða þættir móta upplifun 

fólks. Hugsmiðjuhyggjan leggur áherslu á þann menningarheim sem einstaklingurinn er 

fæddur í, sem mótar hvernig hann hugsar og skynjar veruleikann í kringum sig (Hafþór 

Guðjónsson, 2010). Veruleikinn verður til í gegnum samskipti einstaklinga og hópa og 

endurskapast stöðugt í gegnum daglegar athafnir.  

5.3 Hringferli starfendarannsókna 

Eins og fram hefur komið er Gæðastund þróunarverkefni en aðferðafræði starfenda-

rannsókna er notuð til að leggja mat á verkefnið. Þróunarverkefni og starfenda-

rannsóknir eiga margt sameiginlegt þar sem meginmarkmið í báðum verkefnum er að 

bæta ákveðin viðfangsefni í daglegu starfi á skipulagðan hátt og segja frá þeim lærdómi 

sem varð til í ferlinu.  
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Á meðan starfendarannsóknir eru skipulagðar sem hringferli þar sem ákveðnir þættir 

fylgja hver öðrum og eru endurteknir þangað til árangri er náð eða rannsóknarferli 

lýkur, gerir þróunarverkefni ekki ráð fyrir slíku skipulögðu hringferli. Þó eru mismunandi 

stig í ferlinu mjög lík eins og sjá má á mynd 3 þar sem stigin í rauðum lit merkja 

þróunarverkefni. 

Ferlið byrjar í útgangspunkti sem eru aðstæður sem þarfnast úrbóta á starfsvettvangi 

rannsakandans (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 353). Fyrst þarf að 

skilgreina og afmarka verkefnið, svo að greina stöðuna áður en verkefnið hefst og 

þátttakendur skipta hlutverkum á milli sín. Gagnasöfnun á sér stað samhliða verkefninu 

og í lok þess er metið hvort þeim árangri hafi verið náð sem ætlast var til. Ef svo er ekki 

verður verkefnið aðlagað og hringurinn endurtekinn. Framkvæmd þróunarverkefna er 

mjög svipuð en þar er fyrsta skrefið að skilgreina hugmyndina, útbúa svo áætlun fyrir 

verkefnið, framkvæma það og síðasta skrefið er að meta það (Guðrún Kristinsdóttir, 

1998). Á mynd 4 má sjá rannsóknarferli verkefnisins en þar er gert ráð fyrir þeim 

skrefum sem Kristín og Rúnar gera ráð fyrir og einnig hvenær hvert skref á sér stað.  
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Mynd 3. Hringferli starfendarannsókna  
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Mynd 4. Rannsóknaferli verkefnisins 

5.4 Aðferðir 

Til þess að geta gert grein fyrir þróunarverkefninu Gæðastund, styðst ég við fjölbreyttar 

aðferðir. Aðferðir eru sú tækni sem rannsakandi beitir til þess að afla upplýsinga um 

viðfangsefni rannsóknarinnar (Schwandt, 2007). Ég skrifaði dagbók þar sem ég skrásetti 

atburði og íhuganir, tók myndir og myndbönd af öllu sem ég taldi skipta máli fyrir 

verkefnið. Þar að auki tók ég viðtöl við skólastjóra, þrjá frístundaleiðbeinendur og þrjá 

kennara í febrúar 2017 þegar ég var búin að vinna úr dagbókinni. Þó að ég beiti 

mörgum mismunandi aðferðum á meðan Gæðastund er framkvæmd, styðst ég mest við 

dagbókina, fundagerðir og viðtöl við þátttakendur en minna við myndir og myndbönd. Í 

þessum kafla ætla ég að gera grein fyrir þessum aðferðum og hvernig ég hef unnið úr 

þeim. 

5.4.1 Dagbókin mín  

Í starfendarannsóknum er dagbók mikilvægasta aðferðin sem rannsakandi notar í 

daglegu starfi til að skrá niður og um leið ígrunda vinnubrögð sín nánar (Kristín 

Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). Rannsakandi er stöðugt að ígrunda starfið 

með því að leita, bera saman, flokka og draga saman á vettvangi á meðan á starfinu 

stendur með það að markmiði að fá nýja innsýn í starfið. 

Ígrundun er aðferð sem er ekki bara notuð í starfendarannsóknum heldur einnig í 

félagsuppeldisfræði sem tækni fyrir ákvarðanatöku (Schön, 1983) og til að örva 

breytingar á hugarfari skjólstæðinga (Jeffs og Smith, 2005). Í fyrra tilfellinu rýna 
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Mynd 5. Ígrundun sem tengsl milli reynslu og kenninga 

fagmenn í sjálfa sig og starfshætti sína og undirliggjandi gildi, bæði einir og í hópum til 

að finna bestu mögulega lausn á tilteknum málum í daglegu starfi (Storø, 2013). Í vinnu 

með skjólstæðingum er ígrundun notuð þannig að upplifun af uppákomum eru kölluð 

fram og tilfinningar ræddar með það að markmiði að styrkja jákvæðar tilfinningar sem 

tengjast uppákomunni að einhverju leyti og eyða út neikvæðum tilfinningum. Þannig 

verður þekking eða ný reynsla til hjá skjólstæðingum. Mynd 5 sýnir þetta samband. 

Tengslin milli kenninga og reynslu annars vegar og starfsins á vettvangi hins vegar eru 

gagnstæður í starfendarannsóknum og í félagsuppeldisfræði. Á meðan fagmenn í 

félagsuppeldisfræði nota ígrundun markvisst til að finna lausnir, skapar rannsakandi í 

starfendarannsóknum nýja þekkingu og skilning á viðfangsefninu með því að ígrunda 

reynslu sína á starfsvettvangi (Hafþór Guðjónsson, 2008).  

 

 

 

 

 

 

Að halda utan um dagbók um Gæðastund gekk frekar illa fyrsta mánuðinn þar sem 

verkefnið var heldur þungt til að byrja með, upp kom ágreiningur sem ég þurfti að leysa 

og sjálf þurfti ég að finna mig í verkefninu. Þannig var skráning á haustönn 2014 mjög 

lausleg, oftast aðeins í formi stuttra fundargerða á föstudögum. Skráningin varð 

skipulagðari vorið 2015 þegar ég byrjaði að safna öllum gögnum í eitt ritvinnsluskjal. Í 

byrjun skólaárs 2015 til 2016 byrjaði ég að skrá mjög reglulega reynslu í starfi, 

hugmyndir mínar og uppákomur í starfinu í dagbók. Mér hentaði best að skrá í 

dagbókina þegar ég var að starfa með börnunum eða strax á eftir í matarhléi sem við 

notuðum líka í umræður milli starfsmanna. Að skrifa seinna í lok vinnudags hentaði hins 

vegar illa þar sem ég var oft búin að gleyma helmingnum af hugmyndum mínum eða 

gleymdi að setjast niður við tölvuna til að skrifa. 

Í dagbókinni lýsi ég hvernig börnin léku sér, bæði frjálst og í hópleikjum, ágreiningi 

sem kom upp á milli barnanna og hvernig við starfsmenn leystum úr honum. Einnig 

skráði ég hugleiðingar mínar um starfið, hvað gekk vel og hvað gekk illa og dró fram 

þann lærdóm sem mér fannst myndast í Gæðastundinni. Þannig varð til gagnagrunnur 

sem var í lokin um 90 blaðsíður að lengd.  
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5.4.2 Starfsmannafundir 

Reglulegir starfsmannafundir hafa verið hluti af Gæðastundinni frá byrjun. Yfirleitt voru 

þessir fundir haldnir á föstudögum, áður en hefðbundið starf hófst. Í Kópavogi hefur 

ekki verið mikil hefð fyrir skipulögðum starfsmannafundum í dægradvölum. Í nýrri 

stefnu í málefnum dægradvalar var settur inn einn skipulagsdagur á önn fyrir 

dægradvalir en áður fyrr var ekki gert ráð fyrir neinni undirbúningsvinnu á skólatíma 

(Menntasvið Kópavogsbæjar, 2016b).  

Krefjandi var að koma umræðu í gang meðal frístundaleiðbeinenda en með 

tímanum hafa fundirnir orðið markvissari. Á þessum fundum ræðum við vikuna, hvað 

gekk vel og hverju við myndum vilja breyta. Þegar leið á verkefnið byrjuðum við að setja 

okkur markmið á hverjum föstudagsfundi. Þar kom fram hvað við ætluðum að gera með 

börnunum, t.d. fara meira út. Viku seinna mátum við svo hvernig til tókst. Á skólaárinu 

2015- 2016 voru einnig tveir stórir fundir með öllum starfsmönnum, 29. febrúar og 29. 

apríl, sem beindust að Gæðastundinni. Þar ræddum við styrkleika og veikleika í starfinu 

og hvernig við gætum bætt það. Á fyrri fundinum var Gæðastundin rædd sem hluti af 

starfinu sem gaf kost á að innleiða og breyta ákveðnum þáttum sem við töldum að væri 

mikilvægt fyrir starfið eftir hádegi. Á seinni fundinum ræddum við sérstaklega hvaða 

áhrif Gæðastundin hefði haft á starfið eftir hádegi og hvað starfsmönnum fannst um 

verkefnið.  

Að vori hvors skólaárs voru einnig haldnir fundir með skólastjóra, kennurum og mér 

um Gæðastund og framhald hennar á næsta skólaári. Á fundi vorið 2015 hófst strax 

umræða um verkefnið og kynning á því var hluti af þessari umræðu. Á fundi vorið 2016 

tóku einnig tveir frístundaleiðbeinendur þátt í að ræða framtíð verkefnisins. Ég fékk 

tækifæri til að kynna verkefnið, svo nýttum við tækifærið til að hlusta á útvarpsviðtal 

við Vigdísi Jakobsdóttur (2016) um frístundastarf þar sem hún heldur því fram að 

frístundastarfið ætti ekki að vera of skipulagt svo börnin fái tækifæri til sköpunar. Í lok 

fundarins ræddum við verkefnið Gæðastund og framhald þess á næsta skólaári.  

5.4.3 Viðtöl 

Samhliða dagbók og starfsmannafundum, styðst ég við viðtöl sem ég tók við skólastjóra 

skólans, þrjá kennara og þrjá frístundaleiðbeinendur um viðhorf þeirra til 

Gæðastundarinnar. Viðtölin voru einstaklingsviðtöl og tekin í skólanum á skólatíma. 

Viðtöl er ein af vinsælustu aðferðum í eigindlegum rannsóknum þar sem þau gera 

rannsakandanum kleift að rannsaka viðhorf og merkingu sem einstaklingar leggja í 

ákveðin fyrirbæri og bera það saman (Creswell, 2007). Hins vegar eru viðtöl í 
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starfendarannsóknum erfiðari þar sem rannsakandi er líka þátttakandi. Hann á sjálfur 

þátt í viðfangsefninu og er því ekki hlutlaus. Samband milli viðmælandans og 

rannsakandans er til staðar sem hefur áhrif á það sem viðmælendur segja og hvernig. 

Þess vegna var mesta áskorunin fyrir mig að gefa viðmælendunum það frelsi sem 

þeir þurftu til að segja frá skoðunum sínum um verkefnið. Ég lagði mig mikið fram við 

að forðast að segja frekar frá mínu viðhorfi gagnvart Gæðastund eða stýra þeim of 

mikið í ákveðna átt. Á sama tíma fannst mér mikilvægt að búa til einhvers konar grind 

úr ákveðnu þema bæði til að gefa viðmælendum litlar vísbendingar og tryggja að sem 

heildstæðust mynd yrði til af Gæðastundinni. Ég ákvað að búa til lituð spjöld með þeim 

sex þemum sem komu sterkast fram í dagbókinni minni (sjá viðauka D). 

Ég byrjaði hvert viðtal eftir stuttan inngang þannig að ég sneri við fyrsta spjaldinu og 

viðkomandi fékk tækifæri til að segja frá skoðunum sínum. Þemunum var raðað í öllum 

viðtölunum á sama hátt, s.s. viðhorf gagnvart Gæðastund, hópleikir og frjáls leikur, 

áskoranir, samvinna, upplýsingaflæði og framtíð. Í lok viðtalsins var ég með eina 

spurningu sem tengdist sérstaklega hlutverki viðmælenda um ákveðin viðfangsefni fyrir 

utan ramma þess. Stysta viðtalið var um 10 mínútur en það lengsta um 30 mínútur. Ég 

þurfti að endurtaka eitt þeirra þar sem upptakan tókst ekki í fyrstu tilraun. Viðtölin voru 

tekin upp og hljóðrituð.  

5.5 Úrvinnsla gagna 

Úrvinnsla gagna byrjaði haustið 2016 með því að ég safnaði öllum gögnunum um 

verkefnið Gæðastund saman, svo sem fundagerðum og minnisblöðum sem ég og 

skólastjórinn skrifuðum veturinn 2013- 2014 um fyrstu hugmyndir að verkefninu. Ég las 

dagbókina mína ítarlega og byrjaði að flokka hana eftir þemum. Flokkunin fól í sér að ég 

gaf hverri efnisgrein einkennisorð eða yfirskrift sem lýsti í stuttu máli því sem greinin 

snerist um. Síðan klippti ég bókina í sundur þannig að hver yfirskrift eða einkennisorð 

varð að efnisatriði og flokkaði að því búnu öll efnisatriðin eftir einkennisorðum og 

safnaði hverju þeirra í lítinn plastvasa. Alls fann ég 22 mismunandi þemu sem skiptust 

niður í þrjá undirflokka. Þessir flokkar voru Gæðastund, það er framkvæmd hennar og 

innra starf, þátttakendur, sem voru ég, starfsmenn, börn og kennarar og svo ytra 

umhverfið sem var starfið eftir hádegi, skólastarfið almennt og athugasemdir tengdar 

Kópavogsbæ. Hvert þema hafði svo undirþemu að auki.  

Þegar ég hafði lokið að þessari vinnu byrjaði ég að búa til langa greinandi skýrslu þar 

sem ég útskýrði og lýsti hverju þema fyrir sig. Þetta var mjög tímafrek vinna. Dagbókina 

skrifaði ég að mestu á þýsku en skýrslan um dagbókina var á íslensku. Í skýrslunni segi 
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ég ekki aðeins frá hverju þema fyrir sig heldur bæti ég við hugleiðingum mínum og reyni 

einnig að átta mig á tengslum á milli þemanna. Þannig fékkst mjög góð yfirsýn yfir 

Gæðastund og þau þemu sem skipta máli. Skýrslan um dagbókina varð lengri en 

dagbókin sjálf. 

Með því að meðhöndla gögnin með þessum hætti fann ég þau fimm þemu í 

verkefninu sem voru mest áberandi, sem er þróun Gæðastundarinnar, innra starf, 

hlutverk frístundaleiðbeinenda, samstarf og viðhorf til Gæðastundarinnar. Þegar ég 

skrifaði ritgerðina notaði ég öll gögnin til skiptis. Ég las yfir það sem ég skrifaði í 

skýrsluna, fann tilheyrandi færslur í dagbókinni og skoðaði hvað viðmælendur mínir 

höfðu að segja um þemun. Þannig myndaðist heilsteyptur grunnur  sem leiddi til 

niðurstaðna þessarar ritgerðar. 

5.6 Þátttakendur 

Nokkrir þátttakendur komu að verkefninu Gæðastund með einum eða öðrum hætti. Í 

fyrsta lagi er það ég sem forstöðumaður dægradvalarinnar og skólastjóri skólans sem 

stöndum á bak við verkefnið. Þá er það stór hópur frístundaleiðbeinenda sem hafa 

unnið í Gæðastund undanfarin þrjú ár og kennarar yngsta stigs, sérstaklega 

umsjónarkennarar í 1. og 2. bekk. Síðast en ekki síst eru börnin sjálf líka þátttakendur í 

verkefninu. Börnin komu ekki með beinum hætti að því að móta rannsóknina, en þau 

hafa þó mikið um starfið í Gæðastund að segja enda eru það þau sem móta það hvernig 

hópleikir og frjáls leikur fer fram í Gæðastund. Þó að ég hafi ekki aflað mér upplýsinga 

um viðhorf þeirra til Gæðastundarinnar hafa það alltaf verið börnin sjálf sem hafa sýnt 

okkur í gegnum hegðun hvernig Gæðastund ætti að þróast, hvort sem það var 

tvískipting milli hópleiks og frjáls leiks sem til var á fyrstu vikunum í verkefninu eða þær 

aðferðir sem frístundaleiðbeinendur þróuðu með sér til að búa til rólegra umhverfi í 

frjálsum leik barnanna. Í þessum kafla ætla ég aðeins að segja frá þátttakendum 

verkefnisins.  

5.6.1 Ég sem rannsakandi 

Eins og fram kom áður eru starfendarannsóknir frábrugðnar hefðbundnum 

rannsóknaraðferðum þar sem rannsakandinn er líka þátttakandi í verkefninu og er 

frekar að gera rannsókn með fólki heldur en á fólki (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2013). Rannsakandinn er staðsettur í miðju verkefninu, hann leggur mat á 

eigið starf og breytingar sem hafa átt sér stað í verkefninu. Þess vegna er mikilvægt að 

rannsakandi geri grein fyrir reynslu sinni og þeim gildum sem eru ráðandi í lífi hans.  
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Ég er búin að gera grein fyrir tengslum mínum við kenningar um félagsuppeldisfræði 

sem hefur haft mikil áhrif á umhverfi mitt, bæði hvað varðar fjölskyldu og nána vini en 

líka hvað varðar fyrstu reynslu mína á vinnumarkaðnum (sjá kafla 4.1). En ég ólst einnig 

upp í umhverfi þar sem frístundaheimilið var mikilvæg stofnun í lífi mínu sem ungs 

skólabarns. Eins og ég gerði grein fyrir í kafla 3.2 eru frístundaheimili vel sóttar 

stofnanir, sérstaklega í austurhluta Þýskalands, þaðan sem ég er. Að dvelja á 

frístundaheimili og leika sér þar eftir skóla, vinna heimanám og jafnvel sofa þar í fyrsta 

bekk er upplifun sem hefur ekki bara sett mark sitt á sögu mína, heldur er það einnig 

hluti af skólagöngu foreldra minna og systkina. Frístundaheimili eftir skóladag var 

sjálfsagður hluti af lífinu og ég man eftir því hversu skrítið mér og vinkonum mínum 

fannst að ein stelpa úr okkar bekk var ekki á frístundaheimili heldur fór hún beint heim 

eftir skóla.  

Samt voru frístundaheimilin skipulögð öðruvísi þegar ég var í grunnskóla, við vorum 

mest allan tímann saman í bekk með einum frístundaleiðbeinanda og lékum okkur í 

kennslustofunni með þeim leikföngum sem til voru, aðallega borðspil og litir. Eini 

tíminn sem við vorum saman með öllum börnunum var í útiveru á skólalóðinni. Þegar 

við vorum eldri fórum við mikið í hlutverkaleiki, lékum þætti úr sjónavarpinu o.s.frv. en 

strax í 3. bekk byrjaði að fækka í hópnum sem var með mér á frístundaheimilinu og fleiri 

og fleiri fóru strax heim eftir skóla. Þannig hefur reynslan af því að vera barn á 

frístundaheimili áhrif á það að ég valdi að vinna á þessum starfsvettvangi sem 

leiðbeinandi í Reykjavík og svo sem forstöðumaður í Snælandsskóla.  

Þegar skólastjóri kynnti fyrir mér hugmyndina að taka börnin inn í dægradvöl fyrir 

hádegi og dreifa þannig álaginu á húsnæðið betur yfir daginn, kom hugmyndin mér á 

óvart og ég var ekki viss hvort það myndi ganga upp. Stundum velti ég fyrir mér hvað 

aðrir hefðu gert í minni stöðu. Ég er ekki viss um að aðrir hefðu tekið hugmyndinni 

fagnandi. En ég gerði það, annars vegar vegna þess að ég reyni almennt að mæta nýjum 

áskorunum með opnum huga og hins vegar vegna þess að ég sá fyrir mér að slíkt 

verkefni myndi gefa mér tækifæri til að þróa faglegt starf í dægradvöl áfram. 

5.6.2 Skólastjórinn 

Skólastjóri hefur lykilhlutverk bæði fyrir frístundastarf í dægradvöl almennt og fyrir 

verkefnið Gæðastund. Eins og fram hefur komið í kafla 2.2 eru skólastjórar yfirmenn 

dægradvalar en við forstöðumenn sjáum um daglegan rekstur hennar. Skólastjórinn 

tekur ákvörðun um rekstur dægradvalar, hvað hún fær mikið rými í skólanum, hvar og 

hvenær og ræður forgangsröð mála í skólanum.  
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Skólastjóri í Snælandsskóla hefur alltaf sýnt frístundastarfinu í dægradvöl mikinn 

áhuga og leitað til mín eftir upplýsingum um andrúmsloftið og álag bæði á börn og 

starfsmenn. Á sama tíma hefur hann ekki gripið mikið inn í daglegt starf eða gefið mér 

sem forstöðumanni fyrirskipanir um hvernig ég eigi að leysa úr ákveðnum ágreiningi. Ef 

athugasemdir eða kvartanir frá öðrum starfsmönnum skólans eða foreldrum hafa borist 

til hans, höfum við rætt þær og fundið sameiginlega lausn á málinu. Þannig hef ég alltaf 

getað leitað til hans og við höfum rætt starfsemi dægradvalar, ágreining og mögulegar 

lausnir mjög opinskátt og reglulega.  

Upphafleg hugmynd um Gæðastund er frá skólastjóra skólans og er hann 

forsvarsmaður verkefnisins á meðan hlutverk mitt er að framkvæma það. Hann gerði 

fyrsta uppkastið að hugmyndinni (viðauki A), ræddi hana bæði við mig, kennara og 

menntasvið Kópavogsbæjar og kynnti verkefnið fyrir skólanefnd eftir fyrsta veturinn 

vorið 2015 (viðauki B). Allar mikilvægar ákvarðanir hvað varðar framhald á verkefninu 

milli skólaára og staðsetningu í stundatöflum eru teknar af skólastjóra.  

5.6.3 Frístundaleiðbeinendur í Gæðastund 

Í Gæðastund er boðið upp á allt að 62-75% starf fyrir 2-4 frístundaleiðbeinendur. Síðan 

Gæðastund varð til hafa 14 einstaklingar unnið við verkefnið, sumir aðeins í nokkrar 

vikur þar sem þeim bauðst betra starf og þeir hættu strax, aðrir voru lengur og sumir 

eru núna að vinna í Gæðastund annað skólaárið í röð. Þeir vinna alltaf tveir og tveir 

saman með einn bekk og ég reyni að setja teymin þannig saman að annar þeirra sé 

góður hópstjóri sem nær yfir allan hópinn og getur stjórnað stórum leik. Hinn sér meira 

um einstaka börn, nær til þeirra og er betri að hlusta á hvert barn og hvað það hefur að 

segja.  

Fyrir ritgerðina tók ég viðtöl við þrjá frístundaleiðbeinendur, allt konur sem hafa 

unnið í Gæðastund í meira en ár og á tveimur skólaárum. Þannig þekktu þær allar 

breytingar sem áttu sér stað milli ára. Í niðurstöðukaflanum kalla ég þær Önnu, Kötlu og 

Birtu en það eru gervinöfn.  

5.6.4 Kennararnir 

Snælandsskóli er meðalstór skóli með u.þ.b. 400 nemendum og um 50 starfsmönnum. 

Kennarar á yngsta stigi fengu kynningu á verkefninu Gæðastund í mars 2014. Þar var 

kynnt hugmyndin um að brjóta upp skóladag barna með því að taka þau inn í 

dægradvöl fyrir hádegi og lengja skóladag þeirra til þess að létta á húsnæði dægradvalar 

í lok skóladags. Eins og áður kom fram, horfa kennararnir með gagnrýnum augum á 
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verkefnið og þá sérstaklega vegna þess að Gæðastund lengir skóladag barnanna tvisvar 

í viku.  

Í verkefninu tók ég viðtöl við þrjá kennara sem voru allir bekkjarkennarar á yngsta 

stigi og hafa verið með bekk sem tók þátt í Gæðastund tvö af þremur skólaárum. Þar að 

auki voru þeir allir með sérgrein og hafa reynslu af því að kenna bekk sem skilaði sér til 

baka í kennslu eftir Gæðastund. Viðtölin við kennarana einkenndust af því að þeir voru 

gagnrýnir á verkefnið á mjög uppbyggilegan hátt. Þeir sáu bæði kosti og galla við 

verkefnið. Þannig urðu til mjög áhugaverð viðtöl sem munu vonandi skila áhugaverðu 

samstarfi í framtíðinni.  

Trúnaður í viðtölum við kennarana er krefjandi þar sem Ísland er lítið samfélag og 

margir þekkjast. Ég hef lengi velt því fyrir mér hvort kennarar ættu að bera gervinöfn 

eins og frístundaleiðbeinendur eða hvort ég muni einungis tala almennt um kennara 

skólans en ekki greina milli þeirra nánar til að veita þeim trúnað. Í lokin ákvað ég að 

gefa kennurunum gervinöfn og heita þeir Bára, Edit og Iðunn. Þó ber að hafa í huga að 

ég talaði ekki við alla kennara til að fá fram viðhorf þeirra gagnvart verkefninu.  

5.7 Siðferðilegar áskoranir 

Í öllum rannsóknum, sérstaklega í rannsóknum sem snúast um fólk, koma upp 

siðfræðileg álitamál sem rannsakandi þarf að vera meðvitaður um og leysa úr. 

Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands gefur út og endurskoðar „Vísindasiðareglur Háskóla 

Íslands“ sem móta ramma fyrir allt rannsóknarstarf innan háskólans og tryggja þannig 

siðferðileg heilindi rannsókna (Vísindasiðanefnd, 2014). Allar rannsóknir undir þaki 

Háskóla Íslands eiga að byggjast á eftirfarandi fimm gildum: Að bera virðingu fyrir 

manneskjunni, velferð, skaðleysi, réttlæti og heiðarleika og vönduðum vinnubrögðum. 

Rannsakendur eiga að virða sjálfræði þátttakenda, draga úr áhættu fyrir þá eins mikið 

og hægt er og skaða þá ekki. Grunngildið um réttlæti er sérstaklega mikilvægt og krefst 

þess að rannsakandi misnoti ekki stöðu sína og að allir þátttakendur eigi jafnan rétt og 

aðgengi að rannsókninni. Framkvæmd rannsóknarinnar á að byggjast á viðurkenndum 

rannsóknaraðferðum og hún skal vera unnin af heiðarleika. 

Í starfendarannsóknum er ein af siðferðilegum áskorunum sú að rannsakandi er 

einnig þátttakandi. Hættan er alltaf sú að rannsakandinn lýsi rannsókninni þannig að 

hún endurspegli ekki nógu vel allar hliðar verkefnisins heldur einblíni á viðhorf 

rannsakandans. Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson (2013, bls. 356) nefna 

nokkur atriði sem tryggja réttmæti starfendarannsóknarinnar. Þar er meðal annars 

talað um að viðfangsefnið sé vel skýrt og afmarkað, að rannsóknin fylgi áætlun, að 
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framkvæmd verkefnisins sé nógu vel lýst, að gagnasöfnun sé vönduð og að stuðst sé við 

fleiri en eina aðferð og að niðurstöður séu lagðar fram á viðeigandi og aðgengilegan 

hátt.  

Í verkefninu kem ég einkum til móts við þessar kröfur með því að gefa frístundaleið-

beinendum reglulega tækifæri til að segja frá skoðunum sínum, taka ákvörðun um 

dagskrá og skipulag í Gæðastund og ígrunda framvindu þess á föstudagsfundum. Einnig 

tek ég viðtöl við skólastjóra, kennara og frístundaleiðbeinendur til að fá viðhorf þeirra 

gagnvart verkefninu. 

Í verkefninu Gæðastund er stærsta áskorunin að tryggja sem best réttmæti gagnvart 

öllum þátttakendum og lýsa ólíkum viðhorfum gagnvart verkefninu á viðeigandi og 

réttlátan hátt. Þar eru annars vegar frístundaleiðbeinendur, skólastjórinn og ég sem 

meta verkefnið mjög jákvætt þar sem það hefur mjög hvetjandi áhrif á starfið í 

Krakkalandi almennt. Hins vegar horfa kennarar skólans með gagnrýnum augum á 

verkefnið þar sem þeir verða varir við þær afleiðingar verkefnisins sem gera starf 

kennaranna erfiðara. Einnig finnst þeim að þeir hafi of lítið að segja um verkefnið. 

Í verkefninu reyni ég að mæta þessum áskorunum með því að ígrunda hlutverk mitt, 

bakgrunn og þekkingu ítarlega bæði til þess að ég skilji hlutverk mitt og viðhorf betur og 

til að gefa lesandanum möguleika á að skilja hlutverk mitt í verkefninu. Ég ber virðingu 

fyrir sjónarmiðum allra og lýsi þeim eftir bestu getu og af heiðarleika. Á sama tíma 

hefur rannsakandi í starfendarannsóknum þá sérstöðu að horfa á eigið vinnuumhverfi. 

Hann er ekki hlutlaus eða óháður og því þarf að lesa niðurstöður rannsóknarinnar með 

það í huga.  
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6  Niðurstöður 

Fjórir síðustu kaflar hafa lagt grunn að verkefninu með því að lýsa frístundaheimilum í 

íslensku samfélagi og kynna rannsóknir sem snúa að hlutverki þeirra sem mikilvægum 

stofnunum í lífi barna. Ég gerði grein fyrir mismunandi hugmyndum um samþættingu á 

skóla- og frístundastarfi og færði rök fyrir kenningum og aðferðafræði verkefnisins. 

Félagsuppeldisfræðin gefur fræðilegan grunn sem verkefnið byggist á. Hún er 

grundvöllur fyrir kenningum um mikilvægi leiksins í menntun barna og mismunandi 

nálgun á menntahugtakið í skólum og á frístundaheimilum. Ólík nálgun á menntun 

skapar ólíkt hlutverk fagmanna á þessum sviðum og gerir samstarf milli þeirra krefjandi 

þegar starfið er samþætt. Gæðastund er þróunarverkefni en aðferðafræði 

starfendarannsókna er notuð þar sem gerð er grein fyrir því að rannsakandi er einnig 

þátttakandi í verkefninu.  

Í þessum kafla ætla ég að lýsa niðurstöðum verkefnisins Gæðastund eftir þriggja ára 

reynslu af því sem hluta af skólastarfi í Snælandsskóla. Kaflanum er skipt í fimm 

aðalþemu sem eru: Þróun Gæðastundarinnar, innra starf, hlutverk 

frístundaleiðbeinenda, samstarf og viðhorf til Gæðastundarinnar.  

Í kaflanum styðst ég fyrst og fremst við dagbókina mína annars vegar og hins vegar 

viðtölin sem ég tók í febrúar 2017 við þátttakendur þar sem þeir gera grein fyrir viðhorfi 

sínu gagnvart Gæðastund, kostum og áskorunum. Þegar ég vitna í dagbók eða í viðtöl 

kemur það fram í svigum.  

6.1 Þróun Gæðastundarinnar 

Upphafleg hugmynd og útfærsla Gæðastundar er hugmynd skólastjórans 

Snælandsskóla. Í minnisblaði um verkefnið á skólanefndarfundi vorið 2015 (viðauki B) 

gerir hann grein fyrir ástæðum verkefnisins sem eru plássleysi og forstöðumannaskipti 

þegar ég var ráðin til starfa í nóvember 2012, en þau ollu svolitlum óróa í 

starfsumhverfi dægradvalar. Tillaga skólastjórans (viðauki A) var að dreifa börnunum 

meira, gefa þeim allt að tvo tíma á dag í húsnæði dægradvalar á hefðbundnum 

skólatíma, teygja á skóladegi þeirra og jafna þannig út álagið bæði á húsnæði skólans, 

sem er þröngt og dægradvalar. Hugmyndina fékk skólastjórinn þegar hann heyrði um 

sambærilegt verkefni í Ísafjarðarbæ þar sem börnin fá tækifæri til að fara í alls konar 

tómstundir á miðjum degi og snúa eftir æfingar til baka í skólastofu. 

Verkefnið Gæðastund byrjaði svolítið brösuglega haustið 2014. Ég átti sem 

forstöðumaður erfitt með að finna mig í verkefninu fyrstu vikurnar. Í ljós kom að tveir 
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frístundaleiðbeinendur sem ég gerði ráð fyrir að yrðu með mér frá upphafi voru það 

ekki, annar var hættur en hinn bættist í hópinn eftir nokkra daga. Aðrir starfsmenn 

skólans brúuðu þann tíma þar til nýr leiðbeinandi var ráðinn. Með tímanum þróaðist 

Gæðastund og fór smám saman að festast í sessi, bæði hvað varðar innra starf og sem 

hluti af skólastarfi almennt. Þess vegna er þróun Gæðastundarinnar fyrsta þemað og 

sýnir hvernig skipulagið hefur þróast í gegnum árin og hvernig það hefur haft áhrif á 

skólastarfið almennt. 

6.1.1 Tímaás Gæðastundarinnar  

Þröng aðstaða í dægradvöl skólans sem olli miklum látum og óróleika varð upphaf 

umræðunnar um verkefnið Gæðastund. Bæði ég og skólasjórinn veltum fyrir okkur 

hvernig hægt væri að bæta úr aðstæðunum. Við ræddum oft um vinnuumhverfi 

dægradvalar, álag í starfi og almenna líðan frístundaleiðbeinenda. Samtölin okkar á milli 

voru flest óformleg á skriftstofunni, við matarborðið og á göngum skólans vorið 2013 og 

fram eftir hausti. Sum vandamál, eins og þröng aðstaða fyrir fatahengi barna var strax 

leyst í byrjun skólaárs 2013- 2014 með því að samnýta fatahengi skólans fyrir börn í 1. 

og 2. bekk. Aðrar lausnir, til dæmis að fá aðgang að gamla íþróttasalnum í skólanum alla 

daga vikunnar í staðinn fyrir eitt skipti í viku, var ekki framkvæmanlegt þar sem 

íþróttafélög notuðu salinn fyrir æfingar.  

Þó héldum við áfram að leita að nýjum lausnum til að mæta álagi og plássleysi 

dægradvalarinnar. Á meðan ég vildi helst fá meira pláss í skólanum fyrir 

frístundastarfið, t.d. eina skólastofu til viðbótar sem væri lögð undir starfið, kaus 

skólastjórinn að leysa vandamálið með því að taka inn börn á skólatíma í dægradvöl og 

dreifa þannig álaginu. Fyrstu óformlegu hugmyndirnar um Gæðastund voru skráðar af 

skólastjóranum í töflu sem sjá má í viðauka A. Gulu kassarnir merkja þann tíma sem 

árgangar voru í dægradvöl. Þar gerir hann grein fyrir hugmynd sinni um að taka inn 

börn í allt að tvo tíma á dag. Með þessu fyrirkomulagi hefðu aldrei verið fleiri en 50-60 

börn í dægradvöl til klukkan þrjú og mesta álagið hefði aðeins verið í klukkutíma milli 

klukkan þrjú og fjögur. Á mynd 6 fyrir neðan má sjá tímaás verkefnisins en þar er fyrstu 

óformlegu hugmyndunum lýst í öðrum kassa.  
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Mynd 6. Tímaás Gæðastundarinnar 

Þetta var fyrirkomulag sem rætt var á fyrsta fundi með kennurunum, 

skólastjórnendum og mér í mars 2014. Þar fengum við kynningu frá Kolbrúnu Pálsdóttur 

á skipulagi sambærilegra verkefna í Reykjavík þar sem fimm skólar samþætta skóla- og 

frístundastarf. Verkefnið heitir „Dagur barnsins“ og lýsti ég niðurstöðum úr því í þriðja 

kafla ritgerðarinnar. Eftir fundinn var mér ljóst að umfang verkefnisins var of stórt og 

hættan mikil á að eitthvað mundi ekki ganga upp. Úr kennarahópnum kom tillaga um 

að prófa verkefnið með einum tíma á viku fyrir hvern bekk en mér fannst að einn tími 

væri of lítið til að byggja upp faglegt starf og lagði ég til í samtali við skólastjóra að byrja 

með tvo tíma á viku sem varð síðan endanleg ákvörðun.  

Síðustu tveir kassarnir í mynd 5 sýna hvernig Gæðastund hefur þróast síðan þá. Á 

hverju skólaári hefur Gæðastund verið skipulögð og sett inn í stundatöflu barnanna. 

Skipulagi hefur ekki verið breytt yfir skólaárið en á vorönn voru haldnir fundir um 

verkefnið með kennaranum, skólastjórnendum, mér og frístundaleiðbeinendum bæði 

öllum saman og á minni fundum um framhald verkefnisins. Í viðauki Á er hægt að sjá 

hvernig Gæðastund var staðsett í stundatöflum fyrir 1. og 2. bekk á hverju ári fyrir sig.  

Útgangspunktur:
Þröng aðstaða í 

dægradvöl, 
mikið álag

Óformleg samtöl 
milli mín og 

skólastjóra, hvor 
með sínar 
hugmyndir

Vetur 2013-
2014

Hugmynd 
skólastjórans: 

að teygja á 
skóladegi, 

taka inn börn 
yfir daginn og 

minnka 
þannig álag

Snemma 2014

Fundur með 
kennaranum 
á yngsta stigi, 

kynning, 
endanlegt 

fyrirkomulag 
ákveðið

Mars 2014

Verkefni 
verður til:
2 tímar á 
viku fyrir 

hvern bekk í 
1. og 2. bekk

Vor 2014

Gæðastund 
verður hluti 

af 
skólastarfi

2014-2015
2015-2016
2016-2017

Mat:

Mat á 
verkefninu 
um vorið á 

hverja 
skólaári í 

formi fundar.

vor 2015
vor 2016

ritgerð 2017
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Mynd 7. Skipulag Gæðastundarinnar síðan haustið 2014 

Mynd 7 sýnir í grófum dráttum skipulagsbreytingar varðandi Gæðastundina milli 

skólaára. Breytingar á fyrirkomulagi voru gerðar til þess að koma til móts við ólíkar 

skoðanir gagnvart verkefninu. Gæðastund var seinkað tvisvar milli ára þar sem kennarar 

gagnrýndu sérstaklega eftir fyrsta árið að þeir misstu af dýrmætum tíma fyrir bóklega 

kennslu fyrir hádegismat þegar börnin voru í Gæðastund en þurftu í staðinn að kenna 

þeim eftir klukkan eitt þegar börnin voru orðin mjög þreytt. Þess vegna var einnig 

verkgreinahringekja kennd eftir Gæðastund. Talið var að kennsla í verkgreinum hentaði 

betur seinna á daginn þar sem börnunum eru skipt niður í minni hópa og kennslan er 

óformlegri en í hefðbundnum bóklegum fögum.  

Þrátt fyrir þessar breytingar var viðhorf gagnvart verkefninu mjög svipað milli ára 

þar sem skólastjórnendur, ég og frístundaleiðbeinendur vorum jákvæð gagnvart 

verkefninu en kennararnir gagnrýndu lengingu á skóladegi barnanna sem varð til vegna 

Gæðastundarinnar. Ég mun taka upp umræðu um viðhorf kennara í þema um samstarf 

milli skóla og dægradvalar. 

6.1.2 Örðugleikar í byrjun 

Fyrstu vikurnar á skólaárinu 2014- 2015 voru mjög erfiðar og það tók langan tíma að 

koma verkefninu af stað. Upphaflega ætlaði ég að nýta tíma í Gæðastund í 

verkefnavinnu með börnunum. Ég kynnti mér menntunaráætlun Saxslands (sjá kafla 

4.3.1) og ætlaði að nýta mér menntasvið í Gæðastundinni. Fyrsta hugmyndin var að 

skipta tímum niður þannig að annar tími í Gæðastund væri nýttur í vellíðan og 

hreyfingu (þ. somatische Bildung). Ég ætlaði að fara með börnin út í göngutúra í 

2014-2015

Tími: 
10:30 - 11:30 og 

11:30 - 12:30

Fyrirkomulag: 
bekkir mæta tvisvar í 

viku, hefðbundin 
kennsla eftir Gæðastund

Skólalok: 
breytilegt frá 12:50 -

13:50

2015-2016

Tími: 
11:30-12:30

Fyrirkomulag: 
heill árgangur mætir 

tvisvar í viku og verður 
skipt í tvo hópa, 

verkgreinahringekja 
eftir Gæðastund

Skólalok: 
13:10 eða 13:50 (2-3 

dagar í viku) 

2016-2017

Tími: 
12:30-13:10

Fyrirkomulag: 
Leiklistarkennsla fer 

fram á móti Gæðastund, 
heill árgangur mætir á 
sama tíma og er einn 
tíma í leiklist og einn 
tíma í Gæðastund á 

viku.

Skólalok: 
13:10 eða 13:50 (1-2 

dagar í viku
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Fossvogsdalnum, í leiki á gervigrasi eða fara með þeim í gamla íþróttasal skólans. Hinn 

tíminn væri hins vegar tileinkaður félagsfærni (þ. soziale Bildung) og átti að bjóða upp á 

ákveðna hvíld fyrir börnin. Í tímunum ætlaði ég sjálf að vera með mismunandi verkefni 

sem tækju mið af hinum menntunarsviðunum, s.s. listrænni sköpun, samskiptafærni, 

náttúrufræðimenntun og stærðfræðimenntun. Í viðauka Á má sjá hvernig Gæðastund 

fellur inn í stundatöflur á skólaárinu 2014- 2015.  

Fyrstu vikur skólaársins með nýtt verkefni voru erfiðar fyrir alla þátttakendur. Með 

mér voru ráðnir tveir starfsmenn sem unnu frá klukkan tíu alla daga, en þegar til kom 

var annar þeirra búinn að ráða sig í aðra vinnu og hinn byrjaði ekki fyrr en nokkrum 

dögum eftir skólasetningu. Upp kom ágreiningur í skipulagi sem við þurftum að leysa. 

Meðal annars var ekki heppilegt að fara út í göngutúr með fyrri hópinn og mæta til baka 

klukkan 11:30. Þá var seinni hópurinn löngu búinn að borða og hvorki börn né kennarar 

vissu hvert börnin ættu að fara næst. Þess vegna skiptum við um tíma, fyrri Gæðastund 

var inni og seinni úti til að tryggja að alltaf væri starfsmaður í skólanum til að taka á 

móti börnunum.  

Þrátt fyrir að við byrjuðum á ýmsum litlum verkefnum í Gæðastund, t.d. að fara og 

telja dýrin í umhverfi skólans eða skreyta húsnæði dægradvalar, fann ég fljótlega fyrir 

því að verkefnavinna eins og ég hafði ímyndað mér var of metnaðarfullt markmið. Bæði 

vantaði mig tíma í undirbúning og starfsmenn höfðu of litla reynslu af starfi með 

börnum til að ráða við slíka verkefnavinnu, þau voru ung, ný í starfi og ennþá að 

aðlagast vinnuumhverfinu.  

Þannig varð til fyrirkomulag í Gæðastund sem er notað enn í dag og hefur reynst vel. 

Hver Gæðastund byrjar á sameiginlegum hópleik sem öll börnin þurfa að taka þátt í. 

Eftir leikinn fá börnin svo tækifæri til að leika sér frjálst í húsnæði Krakkalands. Hin 

Gæðastundin um hreyfingu og vellíðan er einnig skipulögð þannig að allur bekkurinn 

gerir eitthvað saman, fer til dæmis í göngutúr, hópleiki á útisvæði eða í gamla íþróttasal 

skólans en börnin fá einnig tíma til að leika sér frjálst en sá tími er yfirleitt styttri. Í 

næsta þema, innra starfinu, mun ég ræða aðeins nánar hvernig tvískipting varð til og af 

hverju. 

6.1.3 Skipulagsbreytingar 

Frá því að Gæðastund varð hluti af daglegu skólastarfi var skipulag stundatöflu í 1. og 2. 

bekk rætt í skólanum, sérstaklega með tilliti til þess að börnin eru of þreytt fyrir bóklega 

kennslu eftir hádegi. Ein helsta gagnrýni kennara eftir fyrsta skólaárið var að þeir misstu 

dýrmætan tíma fyrir hádegi en þurftu að kenna börnunum bóklegu fögin seint á daginn.  
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Áður en Gæðastund varð til voru stundatöflur fyrir þessa tvo árganga hannaðar á 

sama hátt og stundatöflur í eldri bekkjum. Kennsla hófst klukkan 8:10 og lauk klukkan 

13:10. Á þessum tíma fór bæði bókleg og verkleg kennsla fram, tímasetning list- og 

verkgreinahringekju var tilviljanakennd og ekki frábrugðin því sem tiðkaðist hjá eldri 

árgöngum. Stundatöflur á fyrsta ári Gæðastundarinnar 2014-2015 voru hannaðar á 

sama hátt nema að Gæðastund var sett inn á miðjum degi. Það leiddi til þess að bókleg 

fög voru oft kennd seinnipart dags, en það skapaði mikinn óróa og þreytu hjá 

börnunum og óánægju meðal kennara. Til að koma til móts við þessa gagnrýni var 

Gæðastund seinkað og list- og verkgreinar tóku við þar sem kennslan er óformlegri og 

börnunum skipt niður í minni hópa. Á skólaárinu 2016-2017 voru aftur gerðar 

breytingar en þá var leiklistarnám sett inn í stundatöflu á móti Gæðastund (mynd 6) 

sem stytti kennsludaginn og ýtti jafnvel undir samstarf milli skólans og frístundarinnar 

þar sem leiklist var kennd af kennara og frístundaleiðbeinenda saman (sjá viðauki Á).  

Þannig hefur umræða um Gæðastund haft áhrif á skipulag stundatöflunnar sem nær 

lengra en aðeins til þeirrar spurningar, hvaða tími henti best fyrir Gæðastund. List- og 

verkgreinar eru núna kenndar seinni part dags og tímar fyrir hádegi frekar nýttir fyrir 

bóklega kennslu. Nýjasta breytingin á skólaárinu 2017 á einnig rætur sínar að rekja til 

umræðu um Gæðastund. Áður fyrr þurftu nemendur í öðrum bekknum í árganginum að 

nota eina kennslustund í viku til að komast í og úr sundlauginni. Þeirri kennslustund var 

bætt við í lok skóladags. Þrátt fyrir að fyrirkomulagið sé ekki beint tengt Gæðastundinni, 

kom gagnrýni á fyrirkomulagið oft fram í umræðu um Gæðastund. Í stundatöflum fyrir 

skólaárið 2017-2018 eru sundtímar skipulagðir þannig að þeir valda sem minnstri 

lengingu á skóladegi nemenda í 1. og 2. bekk. Gæðastund hefur þannig ýtt ákveðinni 

umræðu af stað í skólanum um menntun barna út frá þörfum þeirra.  

6.2 Innra starf 

Annað þema í verkefninu heitir ‘innra starf’ og snýst um Gæðastundina sjálfa, hvað 

fram fer innan hennar og af hverju. Gæðastund einkennist af tveimur þáttum sem eru 

hópleikur annars vegar, þar sem lögð er áhersla á að öll börn leiki sér saman í 

ákveðnum leik og hins vegar er það frjáls leikur þar sem börn fá tækifæri til að leika sér 

og stjórna þannig sjálf hluta af Gæðastundinni.  
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6.2.1 Þróun innra starfs 

Eins og fram kom í síðasta þema voru fyrstu vikurnar í verkefninu mjög krefjandi. 

Ástæðurnar eru margar, mannekla á fyrstu vikunum, vinnuálag hjá mér og því að ég, 

frístundaleiðbeinendur og börnin þurftum að máta okkur við verkefnið.  

6.2.1.1 Skipulag verður til 

Áherslur á hópleik og frjálsan leik voru ekki til frá upphafi heldur voru þær mitt svar við 

þessum erfiðleikum í byrjun skólaárs. Upphaflega ætlaði ég að búa til mismunandi 

verkefni til að stýra því sem fram fór í Gæðastund og forðast þannig að börnin mættu 

„bara til að leika sér“. 

Börnin voru annarrar skoðunar, fyrir þau var augljóst að Gæðastund væri tími þar 

sem mátti leika sér og sýndu þau mér það mjög eindregið á fyrstu dögunum. Þau komu 

hlaupandi niður til okkur í dægradvöl og byrjuðu strax að leika sér. Ég var mjög hissa og 

kom það mér í opna skjöldu hversu ákveðin þau voru að nýta sér Gæðastund fyrir 

frjálsan leik. Til að ná stjórn á börnunum ákvað ég að safna öllum saman og lagði til að 

við myndum fara saman í einn hópleik. Eftir leikinn máttu þau fara og leika sér frjálst. Á 

næstu dögum gerði ég það sama með öllum bekkjum, allir fóru fyrst í hópleik og síðan 

fengu allir að leika sér frjálst og tvískipting milli hópleiks og frjáls leiks varð til innan 

skamms. Þannig varð frjáls leikur til að frumkvæði barna en hópleikurinn var 

mótframlag mitt sem gerði Gæðastund að einni heild. 

Þó að ég gengi í fyrstu út frá því að slíkt fyrirkomulag myndi breytast þegar meiri 

reynsla og rútína væri komin á verkefnið, komst ég að því að fyrirkomulagið hentaði 

verkefninu mjög vel. Ég áttaði mig á því að Gæðastund þurfti á ákveðnum strúktúr að 

halda en á sama tíma að vera frábrugðin hefðbundinni kennslustund þannig að 

verkefnið myndi ekki valda lengingu á kennslutíma barnanna. Börnin ættu bæði að gera 

eitthvað saman sem hópur þar sem allir ættu að vera með en fengju líka sjálfræði til að 

stjórna hluta af Gæðastundinni sjálf.  

Í október 2015 lýsi ég byrjun að hefðbundinni Gæðastund í dagbókinni minni:  

Klukkan er korter yfir ellefu og fyrstu börnin úr 2. bekk skila sér til okkar. 

Þau fara beint inn í herbergi og byrja að leika með Legó og í búðaleik. Á 

næstu mínútum skila börnin sér öll inn og við söfnum þeim saman í 

miðherberginu. Eins og alltaf mun Gæðastund byrja með hópleik áður en 

börnin fá tækifæri til að leika sér frjálst. Það tekur aðeins á að ná þeim niður 

og láta þau sitja í hring á gólfinu. Í dag ákveð ég leikinn sem við förum í og 

legg til uppáhaldsleikinn minn „Teljum upp á tíu“. Sum börnin eru óánægð, 
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þau vilja frekar fara í gulrótarleikinn, uppáhald þeirra. Ég lofa að við munum 

fara í gulrótarleikinn seinna. Við skiptum börnunum niður í tvo hópa og 

annar hópurinn fer fram með frístundaleiðbeinanda. Ég er eftir með minn 

hóp, öll börnin standa í hring og leikurinn byrjar. Reglurnar eru þannig að 

börnin mega ekki tala saman og skipuleggja talningu. Þau mega aðeins nota 

augnsamband og líkamstjáningu til að ræða saman. Þau mega ekki heldur 

benda hvort á annað. Eitt barn byrjar með því að segja „einn“ og annað 

barn heldur áfram að segja „tveir“. Þegar tvö börn segja sama númerið eða 

gera önnur mistök þarf hópurinn að byrja aftur. 

Oft er það ákveðið barn sem byrjar að segja „einn“, annað barn fylgir 

sem er mjög oft sama barnið milli tilrauna. En leikurinn verður flóknari eftir 

það þar sem tvö börn segja mjög oft „þrír“ á sama tíma og þau þurfa að 

byrja aftur. Það krefst einbeitingar að komast yfir þennan punkt og komast 

alla leið að tíu. Eftir nokkrar tilraunir hjálpa ég börnunum aðeins með því að 

benda á börnin sem eiga að segja tölu. Eftir 10 mínútur hættir hópleikurinn 

og börnin fá tækifæri til að leika sér frjálst. (Dagbók, október 2015) 

Þrátt fyrir að tvískiptingin milli hópleiks og frjáls leiks hafi verið ríkjandi frá því að 

Gæðastund byrjaði, hefur fyrirkomulagið verið endurskoðað reglulega og bætt. Meðal 

annars var gagnrýnt í lok fyrsta skólaárs, þ.e. 2014- 2015, að bekkurinn skilaði sér með 

miklum hávaða og æsingi til baka í kennslu. Þess vegna var bætt við rólegri leik í lok 

Gæðastundarinnar á næsta skólaári. Í byrjun næsta skólaárs, 2015- 2016, gerði ég grein 

fyrir þessari breytingu á minnisblaði sem allir frístundaleiðbeinendur fengu. Í töflu 1 

fyrir neðan má sjá uppbyggingu Gæðastundar bæði í dægradvöl og á útisvæðunum.  
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Tafla 1. Uppbygging Gæðastundarinnar 2015-2016 

Tími  Dægradvöl (Krakkaland) Úti / Íþróttasalur 

11:30 Starfsmaður safnar börnum 
saman í miðherbergi 

Starfsmaður safnar börnum 
saman við kastala eða í 
íþróttasal 

11:30-11:40 Stuttur sameiginlegur leikur í 
miðherbergi, markmiðið er 
að allir taki þátt í því, t.d. 
gulrótarleik, flækjuleik, 
dýragarðsleik... 

11:30-12:00 

Nokkrir sameiginlegir leikir, t.d. 
hlaupa í skarðið, stórt skip lítið 
skip, skotbolti 

11:40-12:15 Frjáls leikur í fremsta og 
miðherbergi 

12:00-12:15 frjáls leikur 

 

12:15-
ca.12:20/12:25 

Frágangur Frágangur 

12:25-12:30 Stuttur rólegur leikur, t.d. 
hvíslleikur eða slökun 

Stuttur rólegur leikur eða slökun 

 

12:30 Börn fara í hringekju eða 
þeim er fylgt eftir ef þarf  

Börn fara í hringekju eða þeim 
er fylgt eftir ef þarf 

 

6.2.1.2 Skipulag endurskoðað 

Á skólaárinu 2015- 2016 hélt umræðan í starfsmannahópnum um starfið í 

Gæðastund áfram og snerist sérstaklega um hópleikinn í byrjun Gæðastundarinnar. Eins 

og fram kemur á mynd 7 (bls. 55) var Gæðastund seinkað um eina kennslustund og er 

núna staðsett strax eftir hádegismat barna. Þessi breyting hefur haft í för með sér að 

börnin skiluðu sér inn til okkar á mjög mismunandi tímum. Sum börn þurftu lengri tíma 

til að borða á meðan önnur voru mun fljótari að klára matinn sinn. Anna orðaði það 

þannig: 

Það var rosalega erfitt að fá þau niður á sitt hvorum tímanum, þau komu 

ekki öll í einu heldur voru þau að tínast niður eitt og eitt og það tók svo 

langan tíma að róa þau niður, fá þau til þess að einbeita sér og hafa þögn. 

Og af því að það voru alltaf einhver ný að koma … Það er svolítið erfitt að 

láta hin bíða lengi vegna einhverra þriggja eða fjögurra annarra. (Viðtal við 

Önnu, febrúar 2017) 
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Fyrst leyfðum við börnum sem mættu snemma að leika sér á meðan hin voru að 

skila sér inn en það skapaði talsverða óánægju meðal barnanna sem þurftu að stöðva 

leikinn til að mæta í hópleik. Þess vegna ákváðum við í janúar 2016 að breyta aðeins 

fyrirkomulaginu í Gæðastundinni. Börnin máttu strax leika sér frjálst þegar þau mættu 

og í staðinn buðum við upp á fleiri hópleiki í íþróttasalnum og seinna í Gæðastund, 

þegar öll börnin voru mætt.  

Þessi ákvörðun var mjög erfið fyrir mig, ég vildi halda áfram með leikinn í byrjun en 

þurfti að viðurkenna að daglegar deilur milli frístundaleiðbeinenda og barna um að 

stöðva leikinn til að vera með í hópleik var ekki í samræmi við markmið 

Gæðastundarinnar. Í dagbókinni ræði ég þessa ákvörðun oft, bæði í janúar þegar hún er 

nýlega tekin og aftur í febrúar 2016. 

Á endanum hættum við með sameiginlega leikinn [í upphafi 

Gæðastundarinnar]. Þetta gekk bara ekki upp. Börnin mæta á svo 

mismunandi tímum til okkar. Sum gleypa matinn í sig en önnur þurfa mjög 

langan tíma til að borða hádegismatinn sinn. Milli fyrsta barns sem mætir og 

þess síðasta eru oft 20 mínútur eða meira. Þess vegna mæta börnin núna til 

okkar, annað hvort í Krakkaland eða í íþróttasal og mega byrja strax að leika 

þar. Í íþróttasalnum leika þau ennþá mjög mikið saman [í hópleikjum] en í 

Krakkalandi leika þau mest frjálst. (Dagbók, febrúar 2016) 

En þetta þýðir ekki að við förum aldrei í hópleik, heldur breyttist hlutverk hans 

aðeins. Börnin voru ekki lengur skyldug til að taka þátt en við buðum upp á hann þegar 

öll börnin voru mætt, fundum stað, annað hvort í miðherberginu eða í félagsmiðstöð 

skólans og þau börn sem vildu vera með sameinuðust þar ásamt starfsmanni til að fara í 

leiki. Næstu tveir undirkaflar munu fjalla um hópleiki og frjálsan leik. 

6.2.2 Hópleikur 

Hópleikurinn er leikur þar sem allur bekkurinn er að leika sér saman í ákveðnum leik og 

eftir ákveðnum reglum undir leiðsögn frístundaleiðbeinanda. Dæmi um hópleik getur 

verið gulrótarleikurinn, „Hver er undir teppinu“, blindi Indíáninn, teljum upp á 10, 

stoppdans eða flækjuleikurinn. Í íþróttasalnum, þar sem er meira pláss fyrir börnin er 

farið í alls konar útgáfur af eltingaleikjum t.d. stórfiskaleik, ásadans, hlaupið í skarðið 

eða köttur og mús. Á útisvæði bætast við leikir eins og feluleikur eða reiptog.  

Yfirleit er ákveðið hvaða leik er farið í áður en Gæðastund byrjar, stundum fá börnin 

að kjósa hvaða leik er farið í og í sumum tilfellum, þegar leikir krefjast mikils 
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undirbúnings, þá höfum við ákveðið það á stuttum starfsmannfundum á föstudögum, 

hvaða leiki við ætlum að fara í alla vikuna. Yfirleitt tekur hópleikurinn um 10 mínútur en 

ef aðstæður leyfa og börnin hafa gaman af leiknum, höfum við líka verið lengur og leyft 

þeim sem vilja frekar að leika sér frjálst í öðru herbergi. 

Hversu ólíkt leikir geta þróast milli bekkja sýna tvær færslur úr dagbókinni frá því í 

apríl 2016. Leikurinn sem við fórum í heitir Lost leikur en í leiknum eru öllum börnunum 

skipt niður í hópa. Hver hópur fær tvo pappakassa sem tákna ferðatöskur og er 

markmið leiksins að hóparnir þurfi að ná eyjunni, sem er afmarkað svæði í miðjunni, 

með því að standa á öðrum kassa og færa svo hinn fram. Hópurinn sem nær fyrst á 

eyjuna vinnur leikinn. Þegar barn „dettur af töskunni“, s.s. snertir gólfið, þarf hópurinn 

að hjálpa þeim sem datt og færa sig til baka. Um bekk nr. 1 skrifa ég: 

Við skiptum bekknum niður í þrjá hópa og hver hópur fékk tvær töskur. Það 

var mikill hávaði í salnum og vegalengdin sem hver hópur þurfti að fara til 

að bjarga sér á eyjuna var frekar stuttur. Hópur með nemendum a og b 

vann tvisvar. Þessir nemendur áttuðu sig mjög fljótt á því hvernig hægt væri 

að ná annarri töskunni sem fyrst. [Hinir hóparnir] voru ekki eins samstíga í 

þessu. (Dagbók, apríl 2016) 

Tveimur dögum seinna fórum við í sama leik með bekk nr. 2 en leikurinn þróaðist 

allt örðuvísi í þeim bekk: 

Leikurinn var miklu erfiðari en í hinum bekknum. Þegar ég mætti voru þau 

nýbúin að klára fyrstu umferðina. Nemandi c nennti þessu ekki lengur og fór 

í fýlu og nemandi d vildi ekki heldur halda áfram. Það voru mikil læti og órói 

í salnum eins og svo oft. Við gátum sannfært þessa tvo nemendur um að 

halda áfram svo hópurinn þeirra gæti unnið. Svo byrjaði umferðin og börnin 

náðu þessu mjög fljótt. Þau unnu vel saman þegar leikurinn byrjaði en það 

tók svolítinn tíma að komast á þennan stað. Þau voru aðallega að ræða 

hvernig ætti að raða hópnum upp [á töskuna]. Rólegri börnin biðu bara og 

voru pínulítið gleymd. (Dagbók, apríl 2016) 

Eins og dæmin sýna gengur leikurinn misvel milli bekkja og þurfa 

frístundaleiðbeinendur að bregðast við ýmsu sem getur komið upp á meðan leikurinn 

stendur yfir, sérstaklega þegar einstaka barn eða jafnvel hópur af börnum eru óánægð 

með framvindu eða úrslit leiksins. Á meðan leikurinn gekk mjög vel í bekk nr. 1, öll 

börnin voru með, voru nemendur í bekk nr. 2 ekki eins ánægð með leikinn.  
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Einnig eru dæmi um að hópleikurinn valdi svo miklum deilum milli barna að 

frístundaleiðbeinendur ákveða frekar að hætta við leikinn en að leysa úr deilunum. 

Vorið 2016 fórum við út með öll börnin og ætluðum í reiptog. Ég var sjálf upptekin í 

öðru verkefni og skráði söguna eftir frístundaleiðbeinendum í dagbókina.  

Fyrst var keppt í blönduðum hópi sem gekk mjög vel. Svo lagði einn 

frístundaleiðbeinandi til að láta stelpur keppa á móti strákum. [Í 

árganginum] eru miklu fleiri stelpur en strákar og unnu þær þar af leiðandi 

umferðina. Strákarnir voru ósáttir, jafnvel reiðir yfir því að hafa tapað 

leiknum svo ákveðið var að fara ekki í þriðju umferðina heldur máttu börnin 

leika sér frjálst á útisvæðinu. (Dagbók, apríl 2016) 

Þessi dæmi um hópleiki sýna hvernig börnin upplifa slíka leiki og hversu alvarlega 

þau taka þá. Það er hlutverk frístundaleiðbeinenda að leysa úr slíkum ágreiningi sem 

gengur misvel í þessum dæmum. Hlutverk frístundaleiðbeinenda er mikilvægt þema 

sem ég mun fjalla um seinna.  

6.2.2.1 Viðhorf til hópleiks 

Almennt er viðhorf til hópleiks mjög jákvætt hjá öllum þátttakendum, þ.e. skólastjóra, 

kennurum og frístundaleiðbeinendum. Á starfsmannafundum með kennurum um 

verkefnið er skilningur þeirra fyrir mikilvægi hópleikja fyrir félagsfærni barna mikill og 

styðja þeir almennt hugmyndina um að farið sé markvisst í hópleiki með börnunum. 

Í viðtalinu um Gæðastund undirstrikar Edit mikilvægi hópleiks þar sem við getum 

stýrt börnunum svolítið í leiknum og séð til þess að þau nýti sér ekki leikinn til að útiloka 

ákveðin börn með því að búa til ákveðnar reglur. Hún hefur sjálf upplifað það með bekk 

sínum og þá sérstaklega í útifrímínútum: 

Ef þú ert með hópleiki eða einhverja ákveðna leiki til dæmis hlaupa í skarðið 

eða stórfiskaleik eða eitthvað þar sem eru ákveðnar reglur… Þá er enginn að 

breyta þeim því allir þekkja reglurnar. Mér finnst ég verða svolítið vör við 

það, þessir krakkar, sérstaklega stelpurnar, eru mikið að búa til sína eigin 

leiki. (Viðtal við Edit, febrúar 2017) 

Frístundaleiðbeinendur eru einnig sammála um að hópleikurinn er skemmtilegt og 

mikilvægt tæki í Gæðastund og þeir sjá líka hvaða gildi hópleikurinn hefur fyrir börnin 

og hvað þau geta lært með því að leika saman.  

Anna orðar þetta svona í viðtalinu:  
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Börnunum fannst rosalega erfitt til að byrja með að fara í hópleiki en mér 

fannst að þau hefðu gott af því að vinna í hóp og með tímanum náði maður 

að kenna þeim svona eiginlega, gildi hópleiks, hvað það er mikilvægt að 

vinna sem hópur. Þegar þau komu í 1. bekk þá var það ómögulegt liggur við 

en að ná að kenna þeim [leikirnir] gerðu þau nánari og þau náðu að eignast 

vini út á þá. (Viðtal við Önnu, febrúar 2017) 

Þegar ég spurði hana, hvaða leikir væru sérstaklega góðir svaraði hún mér: 

Þegar maður skiptir þeim í pör þá var það sérstaklega „effektift“. Við fórum 

oft í pizzuleikinn þar sem þau þurftu að vera tvö og tvö saman og þau urðu 

að eiga samskipti við hin, segja, hvað má, hvað má ekki. Mér fannst það 

svolítið skemmtilegt. (Viðtal við Önnu, febrúar 2017) 

Birta er sammála henni:  

Mér finnst þessi hópleikur virka bara mjög vel. Tíminn líður miklu hraðar í 

Gæðastund þegar við erum í hópleikjum og ég held að börnunum finnist 

skemmtilegra að byrja í einhverjum hópleikjum og fara svo í frjálst í 

smástund á eftir. (Viðtal við Birtu, febrúar 2017) 

Hennar uppáhald er setudans og rökstyður hún það þannig: 

Það sem virkar best í bili er setudans. Bæði strákum og stelpum finnst 

leikurinn rosalega skemmtilegur, sérstaklega það að keppa á móti hvort 

öðru. Þeim finnst það bara rosalega spennandi og ég held að þau hlakki 

svolítið til að koma og spila setudans eða stoppdans. (Viðtal við Birtu, 

febrúar 2017) 

Börnunum sjálfum finnast hópleikir mjög skemmtilegir. Þau eru yfirleitt spennt fyrir 

að fara í leikinn sem hópur en það er mikill munur á því hvort þau mæta öll á sama tíma 

og byrja strax í hópleiknum eða hvort þau mæta á mismunandi tímum. Þá er mjög 

krefjandi að ná þeim úr frjálsum leik, mynda hóp og fara í hópleik, eins og ég talaði um í 

kaflanum á undan. Þannig er það viðurkennt af öllum þátttakendum að hópleikurinn er 

mikilvægur þáttur Gæðastundarinnar. Börnunum finnst skemmtilegt að leika sér saman 

og bæði kennarar og frístundaleiðbeinendur sjá mikilvægi leiksins fyrir börnin og 

félagsfærni þeirra. 
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6.2.2.2 Áskoranir við hópleikinn 

Þó eru til margs konar áskoranir sem við þurftum að takast á við. Á fyrstu mánuðunum 

þurftum við að sannfæra börnin um að fara í hópleik áður en þau fengju tækifæri til að 

leika sér frjálst og við þurftum að læra hvaða leikir hentuðu Gæðastundinni. Einnig 

þurftu frístundaleiðbeinendurnir að læra að stjórna hópleik og mjög algengt var að 

ágreiningur yrði á milli barna sem frístundaleiðbeinendurnir þurftu að leysa úr. 

Þegar við byrjuðum með hópleikinn í Gæðastund var reynslan við að stjórna hópleik 

lítil á meðal frístundaleiðbeinenda. Ég þekkti hópleiki úr fyrri störfum en daglega starfið 

eftir hádegi gaf ekki kost á að fara reglulega í slíka leiki og þurfti ég sjálf að venjast því 

aftur. Hinir frístundaleiðbeinendurnir voru tiltölulega nýir og þurftu að læra að stjórna 

slíkum leik. Þannig voru fyrstu áskoranirnar í byrjun skólaárs 2014- 2015 að stjórna 

hópleiknum með börnunum, finna út hversu lengi hópleikurinn gæti varað og hvaða 

leikir hentuðu mismunandi aðstæðum.  

Hópleikir þurfa að henta rýminu og þeim hávaða sem leikurinn skapar. Best henta 

leikir þar sem allur bekkurinn er að leika saman allan tímann, og það þarf að ná sömu 

markmiðum eins og í flækjuleiknum. Leikir, eins og dansleikir þar sem börn falla úr leik 

en finnst gaman að fylgjast með, henta einnig vel. Hins vegar henta þeir leikir illa þar 

sem börn ná ákveðnu markmiði og þurfa svo að bíða þangað til hin börnin eru líka búin 

að ná markmiðinu. 

Dýragarðsleikur er dæmi um slíkan leik. Í leiknum fær barnið eða starfsmaðurinn 

hlutverk dýragarðsvarðar. Hann þarf að finna upp skilyrði t.d. dýr með fjóra fætur eða 

dýr á Íslandi. Börnin eiga að velja sér dýr og segja það hvert af öðru upphátt. Þegar 

dýrin uppfylla skilyrðin, komast þau inn í dýragarðinn en hinir fá aðra tilraun. Leikurinn 

hentar illa þar sem börn sem eru komin í dýragarðinn þurfa að bíða og hafa ekkert að 

gera þangað til allir eru búnir að finna rétt dýr. Það skapar óróa og læti í bekknum. 

Hins vegar hentar leikurinn mjög vel í aðstæðum þar sem farið er úr svæði t.d. í lok 

Gæðastundarinnar. Þar fá börn sem nefna rétt dýr að fara í skólastofu en hin börnin fá 

aðra tilraun sem tryggir að börnin hlaupa ekki upp stigann á sama tíma. Þannig fékk 

dýragarðsleikurinn nýtt hlutverk á skólaárinu 2015– 2016 sem róandi leikur í lok 

Gæðastundarinnar (sjá tafla 1).  

Stór áskorun í hópleikjum er ágreiningur sem verður í leiknum sjálfum. Hlutverk 

hópleikja er að styðja við félagsfærni barna. Þannig kemur ekki á óvart að reglulega 

koma upp deilur milli barnanna um atburði sem hafa átt sér stað í leiknum, að börn 

brjóti reglur eða leikurinn þróist ekki eins og þau voru búin að ímynda sér. Strákar sem 
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voru ósáttir við að hafa tapað í reiptogi eða börn sem vildu ekki vera lengur með í Lost 

leiknum eru bara tvö dæmi sem hafa nú þegar komið fram. 

Annað dæmi úr dagbókinni er uppákoma í leik sem heitir „blindi Indíáninn“. Þar 

myndar bekkurinn hring en barn sem er blindi indíáninn situr í miðjunni. Indíáninn er 

með bundið fyrir augun og með fjársjóð fyrir framan sig. Hin börnin eiga að reyna að 

ræna fjársjóðnum en indíáninn þarf að skynja ræningjann og benda á hann. Ef indíáninn 

bendir rétt má hann vera áfram en ef barninu tekst að stela fjársjóðnum, er það nýi 

indíáninn. Í dagbókinni lýsi ég leiknum og barninu sem nennti ekki lengur að vera með: 

Katla kemur til mín með strák og segir frá því að hann hafi truflað og 

eyðilagt hópleikinn í bekknum…. Það líður stutt stund þangað til ég skil að 

strákurinn var sjálfur indíáninn í leiknum. Eftir að fyrsti þjófurinn náði ekki 

að taka fjársjóðinn nennti hann ekki lengur að vera indíáni og ákvað í 

staðinn að fara í fýlu og eyðileggja fyrir hinum. Ég tala við strákinn um 

hópleikinn og að við viljum að allir séu með í að minnsta kosti einni umferð. 

Við semjum um það að hann verði að vera með í hópleiknum í næstu 

Gæðastund í fyrstu umferð en svo má hann leika sér frjálst ef hann vill það. 

(Dagbók, apríl 2016) 

6.2.3 Frjáls leikur 

Annar mikilvægur þáttur í Gæðastund er frjáls leikur sem er í boði í dægradvöl, í 

íþróttasal og á útisvæði skólans. Eins og fram kemur í kafla 2.1 um húsnæði, heita fyrstu 

tvö herbergin Krakkahjarta og fer allt starf í Gæðastund fram þar. Í öðru þeirra eru 

fimm kringlótt borð, fjöldi stóla og þrír stórir skápar með litum, litabókum, borðspilum, 

pússluspilum og plúsplús kubbum. Í hinu herberginu eru tveir sófar, skápur með 

kapplakubbum, legókubbum og kassar með alls konar fötum, bílum og dúkkum. Einnig 

eigum við nokkra kodda og teppi. Við vegg standa löng, mjó borð sem börnin nota 

stundum til að búa til helli með teppum. Einnig er herbergi með litlu innskoti sem er 

bæði notað fyrir búða- eða eldhúsleik. 

Í febrúar 2016 lýsi ég frjálsum leik í þessu herbergi: 

Í herberginu eru rúmlega 15 börn sem leika sér í nokkrum hópum. Sex börn 

eru búin að búa til lítinn kofa í horninu með einum skáp. Önnur sitja tvö og 

tvö saman á gólfinu og leika sér með kapplakubba. Stemningin er róleg og 

afslappandi. (Dagbók, febrúar 2016) 
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Frjáls leikur er líka í boði í íþróttasalnum. Auk dýna af öllum stærðum og gerðum eru 

þar fótboltar, mjúkir boltar, stórir gúmíboltar og alls konar smádót sem skapar frjálsan 

leik. 

Í íþróttasalnum leika börnin sér frjálst. Mikið dót er á gólfinu. Nokkrir 

strákar eru búnir að búa til höll úr dýnum. Aðrir spila fótbolta eða hoppa á 

stórum boltum í salnum. Það eru læti en enginn öskrar eða er æstur. 

(Dagbók, febrúar 2016) 

Þegar börn eru á útisvæði í frjálsum leik, dreifast þau meira. Þau geta leikið sér á 

gervigrasi skólans eða á skólalóðinni í leiktækjum sem eru þar eða á svæðum sem þau 

hafa skapað sjálf. Meðal annars er lítill skógur á skólalóðinni sem börnin nota mikið til 

að fela sig í og búa til helli undir trjánum. 

6.2.3.1 Gildi frjáls leiks 

Þegar ég spurði kennara, frístundaleiðbeinendur og skólastjóra í viðtölum um viðhorf 

þeirra til frjáls leiks, nefna flestir þeirra að hann hefur afþreyingargildi fyrir börnin sem 

fá að hvíla sig í leik frá skólanum. Að mínu mati gengur gildi þess hins vegar lengra. 

Frjáls leikur er mikilvægur þar sem við fáum innsýn í heim barna og hugsun þeirra með 

því að fylgjast með leik þeirra. Þegar við byrjuðum að leyfa börnunum að leika sér 

frjálst, fannst mér eins og ég væri að gefa eftir en eftir nokkrar vikur áttaði ég mig á því 

að frjáls leikur gefur bæði frístundaleiðbeinendum og börnum tækifæri til að kynnast 

hvort öðru á allt annan hátt en þegar allir mæta eftir hádegi. Frístundaleiðbeinendur fá 

tækifæri að sjá hvaða börn leika sér saman, hversu stórir vinahóparnir eru og hvaða 

börn leika sér meira ein. Í mars 2016 skrifaði ég til dæmis í dagbókina mína:  

Stór hópur stráka er að leika sér með plúsplús kubba. Þeir gera það allan 

tímann og eru rosalega uppteknir. Annar minni hópur af strákum er mun 

órólegri og er alltaf að skipta milli leikja, grímuleiks, pússluspils og skákar. Ég 

tek sérstaklega eftir einum strák sem getur ekki ákveðið sig. Hann tilheyrir 

hvorugum hópnum. (Dagbók, mars 2016) 

Anna, sem hefur verið frístundaleiðbeinandi í mörg ár og unnið mikið í Gæðastund 

útskýrir gildi frjáls leiks þannig: 

Í frjálsum leik fannst mér það skiptast svolítið upp hvern þú þekkir best. Oft 

urðu svona pínu árekstrar. Þessi mátti ekki vera með og eitthvað svona. 

Þetta var bara leyst. Þau draga sig svolítið í hópa og gefa ekki færi á að 
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hleypa nýjum inn. Kannski einhverjir sem þekktust áður í leikskóla, fjórir 

saman. Þar gat maður séð hverjir voru eftir og ég man að ég gat nokkurn 

veginn séð hvern maður þurfti að passa og setja kannski saman með 

einhverjum, tala við foreldra og setja upp kannski einhvers konar 

heimsóknir. (Viðtal við Önnu, febrúar 2017) 

Þannig nýtum við tækifærið til að fylgjast með börnunum þegar þau leika sér frjálst, 

sjá hvaða börn leika sér saman, hvernig tengslin eru innan hópsins, hver er út undan og 

hvernig börnin tala við hvert annað. Þetta var mikilvægur hluti af frjálsum leik.  

6.2.3.2 Stýring frjáls leiks 

Hins vegar tóku frístundaleiðbeinendur sérstaklega eftir því að sum börn áttu erfitt með 

að ákveða sig þegar þau fengu að leika sér frjálst. Sum börn voru alltaf að skipta milli 

herbergja eða milli borða, frá plúsplús í pússluspil og svo fóru þau að lita. Þess vegna 

byrjuðu frístundaleiðbeinendurnir að undirbúa borðin í fremsta herberginu með 

ákveðnum leikföngum og létu börnin velja sér borð eða herbergi þegar þau mættu í 

Gæðastund. Anna útskýrir kerfið í viðtalinu:  

Við setjum yfirleitt á töfluna frammi það sem er í boði, það sem við vorum 

búin að ákveða í Gæðastundinni þann dag. Af því mér finnst erfitt að gefa 

þeim val í staðinn fyrir að gefa þeim nokkra valmöguleika og þau mega velja 

úr því. … Þá fengu þau val um að vera í einhverju ákveðnu herbergi, eða að 

lita eða pússla eða leika sér með dót sem var þar, fara í miðherbergið eða 

fara til dæmis út að leika. Þetta getur verið dæmi um val og þá gekk það 

einhvern veginn betur út af því að þar varstu ekki að beina þeim til að gera 

eitthvað sem þau langaði ekki. (Viðtal við Önnu, febrúar 2017) 

Þegar leið á veturinn 2015- 2016 fórum við að víkka út þessa aðferð með því að láta 

börnin skrá sig á ákveðin svæði í staðinn fyrir að skipa þeim að fara í íþróttasal eða í 

Krakkaland. 15. mars skrifa ég í dagbókina mína: 

Í dag vorum við með 1. bekk í Gæðastund. Við ætluðum að láta börnin velja 

sér alla vikuna. Í gær var valið milli íþróttasals, fremsta herbergis og að gefa 

öndunum. Það gekk ekki alveg upp þar sem flest börnin fóru í íþróttasal, 

aðeins sex ætluðu í fremsta herbergið og enginn vildi gefa öndunum. Þess 

vegna lagði ég til að valið ætti að vera nákvæmara. Í dag mátti þess vegna 
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lita og spila í fremsta herbergi, leika með Legó- og kapplakubba í 

miðherbergi og fara í jóga í félagsmiðstöð. (Dagbók, mars 2016) 

Þannig byrjuðum við að stjórna börnunum meira í frjálsum leik með því að gefa 

þeim ákveðna kosti sem þau máttu velja úr. Mér fannst þessi breyting mjög jákvæð en 

krefjandi á þann hátt að við frístundaleiðbeinendur þurftum að koma okkur saman um 

hvað væri í boði og hvort valið endurspeglaði þarfir allra barnanna og gæfi þeim ennþá 

nægilegt rými til sjálfstæðis og að leika sér eins og þau vildu með vinum sínum eða 

hvort við værum að stýra þeim of mikið.  

6.2.3.3 Ágreiningur í frjálsum leik 

Þegar börn leika sér saman kemur upp alls konar misskilningur, deilur, rifrildi og átök 

milli þeirra og það er mikilvægur hluti af vinnu frístundaleiðbeinenda að hjálpa 

börnunum að leysa slík átök. Í dagbókinni skráði ég fjölda slíkra átaka milli barna og 

samræður sem ég hef átt við börnin til að leysa úr þeim.  

Í febrúar 2016 lýsi ég atviki milli þriggja stráka sem voru að leika sér í miðherbergi í 

búðarleik. Ég var sjálf í fremsta herberginu þegar ég tók eftir miklum látum á ganginum. 

Þar voru þessi þrír strákar að rífast. Eftir að ég var búin að róa alla niður sögðu þeir mér 

sögu sína:  

Allir þrír voru að leika saman í búðarleik. Einn strákur var eigandi búðarinnar 

en hinir tveir voru starfsmenn hans. Komið var að því að starfsmennirnir 

tveir áttu að fá launin sín en eigandinn borgaði þeim of lítið þannig að þeir 

hefðu ekki geta farið í frí. Starfsmennirnir voru mjög reiðir yfir þessu, misstu 

sig aðeins og fóru að rífast við yfirmann sinn. Ég talaði við alla þrjá strákana 

og útskýrði að þeir gætu ekki leyst svona úr ágreiningi þegar þeir yrðu 

fullorðnir. Þeir muni ekki fá meiri laun ef þeir rífist svona við hvorn annan 

eða við yfirmann sinn. Frekar ættu þeir að ná í okkur frístundaleiðbeinendur 

til að hjálpa við að leysa úr svoleiðis ágreiningi. Mér finnst eins og einn 

strákurinn skilji mig en ég er ekki alveg viss um að hinir geri það. (Dagbók, 

febrúar 2016) 

Slíkir hlutverkaleikir eru mjög algengir á meðal barna í Gæðastund. Þar búa þau til 

ákveðinn heim og setja sig í ákveðnar aðstæður. Stundum er mjög erfitt fyrir þau að 

gera greinarmun á raunveruleika og spuna eins og í þessu dæmi.  

Edit nefnir einnig hlutverkaleikinn í viðtalinu og hvernig börnin nota hann til að 

stjórna og útiloka aðra frá leiknum, t.d. með því að gefa þeim niðurlægjandi hlutverk 
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eins og að vera hundur eða köttur í fjölskylduleiknum eða segja að það sé ekki pláss 

fyrir fleiri í leiknum.  

Ef þau eru í frjálsum leik og maður segir að þau megi bara gera það sem þau 

vilja, finna þau sig ekki og þetta fer út í eitthvað rugl hjá þeim eða eitthvað 

svoleiðis. Ég var að tala um það við mína krakka að fara í leik þar sem eru 

reglur, ekki að vera búa til leiki á staðnum því að það hefur ekki reynst vel 

hjá ákveðnum hópum. Þar eru þau að búa til reglur, s.s. reglur um það að þú 

mátt ekki vera með í dag heldur á morgun eða, nei því miður leikurinn er 

bara fyrir fjóra en ekki fyrir fimm, eða bara fyrir tvo en ekki fyrir þrjá. Ég er 

búin að upplifa það núna hjá krökkunum mínum… Mér finnst ég verða 

svolítið að…, þessi krakkar þau eru svo mikið að, sérstaklega stelpurnar, að 

búa til leiki… og svo eru þær óánægðar af því þær mega ekki vera þetta, þær 

eiga að vera hitt. Þessi á að vera kisa en hún vill það ekki. Hún vill heldur 

vera ljón eða eitthvað. Og allt fer í vitleysu. (Viðtal við Edit, febrúar 2017) 

Þess vegna vill hún helst stoppa slíka leiki, sérstaklega í frímínútum en að mínu mati 

gefur Gæðastund tækifæri til þess að fylgjast með slíkum leikjum og grípa inn í þegar 

eitthvað fer úrskeiðis eins og ég gerði í dæminu með strákunum í búðarleiknum. Annað 

dæmi um átök milli barna kom upp milli stelpna: 

Í gær kom stelpa grátandi til mín. Hún var úti í Gæðastund ásamt tveimur 

öðrum stelpum. Þær neituðu að leika við hana og önnur þeirra var jafnvel 

að segja að þær væru ekki vinkonur lengur. Þessi setning særði hana 

sérstaklega mikið og var hún þess vegna að gráta. Ég kallaði allar þrjár 

stelpurnar saman til að ræða málið. Í ljós kom að hinar tvær stelpurnar 

héldu að fysta stelpan hefði útilokað þær í leiknum í íþróttatíma. Þess vegna 

ættu þær sama rétt núna í Gæðastund. Hins vegar var stelpan að ganga út 

frá því að leikurinn í íþróttum hefði verið búinn. Ég reyndi að útskýra fyrir 

stelpunum að það sé eðlilegt að þær upplifi hlutina hver á sinn hátt. En ef 

þær bregðist þannig við óánægju sinni, að þær segi upp vináttu með því að 

segja „Ég vil aldrei vera vinkona þín aftur“ eða „ég tala aldrei aftur við þig“ 

þá verður málið stærra og stærra en hefur frá byrjun kannski bara verið 

misskilningur. (Dagbók, mars 2016) 

Þetta er gott dæmi um hvernig ég sem frístundaleiðbeinandi reyni að hjálpa börnum 

að leysa úr ágreiningi sín á milli. Ég skil frásögn barna sem upplifun þeirra á atburðum 
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og reyni ekki að finna út hver sannleikurinn er eða hvort einhver sé að ljúga og segja 

ekki rétt frá. Ég reyni ekki heldur að finna lausn fyrir þau. Hlutverk mitt í slíkum 

ágreiningi er frekar að aðstoða börnin við að setja sig í spor vina sinna og sjá 

ágreininginn út frá sjónarhóli þeirra þannig að einhvers konar sameiginlegur skilningur 

verði til milli barnanna og þau sættist. Hlutverk frístundaleiðbeinenda er mikilvægt 

þema sem ég mun ræða í næsta kafla. 

6.3 Hlutverk frístundaleiðbeinenda 

Eins og umræðan hingað til hefur sýnt, fá frístundaleiðbeinendur að þróa og prófa 

hugmyndir sínar í Gæðastund t.d. um stýringu á frjálsum leik og tengsl milli þeirra og 

barna verða til. Hér mun ég ræða um hlutverk okkar sem störfum í Gæðastund út frá 

fjórum sjónarhornum: a) hlutverk mitt sem stjórnandi og væntingar mínar til 

frístundaleiðbeinenda, b) hvernig ég mæti þeirri áskorun sem mikil starfsmannavelta 

hefur í för með sér, c) hvaða merkingu frístundaleiðbeinendur leggja í starf sitt gagnvart 

börnunum og d) hvaða möguleika Gæðastund hefur upp á að bjóða til að þeir tileinki 

sér betur starfsstaðinn með því að stjórna leik, fylgjast með börnum í frjálsum leik eða 

aðstoða þau við að leysa úr ágreiningi sín á milli.  

6.3.1 Hlutverk mitt 

Hlutverk mitt sem forstöðumaður er að stjórna frístundaleiðbeinendum í daglegri 

vinnu, veita ráðgjöf og miðla hugmyndum mínum um árangursríkt frístundastarf til 

þeirra. Þegar frístundaleiðbeinendur eru frá vinnu eða hætta störfum þarf ég að leysa 

af eða endurskipuleggja fyrirkomulagið til að koma til móts við manneklu. Sérstaklega 

mikilvægt er að kenna frístundaleiðbeinendum að samvinna milli barna og þeirra er stór 

hluti af vinnu okkar og að við stjórnum þeim almennt minna en kennarar. Þó erum við 

þeir fullorðnu í sambandinu og þurfum að vera tilbúin að grípa inn í samskipti barna 

þegar það er nauðsynlegt. 

Í Gæðastundinni sjálfri hef ég alltaf reynt að gefa frístundaleiðbeinendum rými til að 

þróa eigin aðferðir, t.d. þegar þeir stjórna hópleik. Við höfum yfirleitt nýtt tímann fyrir 

hverja Gæðastund til að skipuleggja hana, ræða hvaða leiki við ætlum að fara í eða hvar 

við ætlum að vera. Svo hef ég dregið mig til baka þegar aðstæður leyfa, farið að sinna 

öðru en við leiðbeinendur hittumst eftir mat til að ræða hvernig hafi gengið og hvort 

eitthvað sérstakt hafi komið upp.  
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6.3.2 Starfsmannavelta sem áskorun 

Starfsmannavelta er ein af stærstu áskorunum í daglegri vinnu minni og hafa 

starfsmannaskipti alltaf verið mikil. Því meira sem ég velti því fyrir mér í hverju faglegt 

starf í Gæðastund felst, þeim mun betur átta ég mig á því hversu mikilvægt það er að 

vera með gott, metnaðarfullt og skemmtilegt starfsfólk sem hefur gaman af vinnunni 

sinni og er meðvitað um hlutverk sitt, sérstaklega gagnvart börnunum. Færsla úr 

dagbókinni skýrir vel hugmyndir mínar gagnvart starfsmannahópnum og ágreining sem 

ég mæti varðandi ráðningu frístundaleiðbeinenda:  

Það er virkilega erfitt að finna góða frístundaleiðbeinendur sem eru tilbúnir 

að vinna í dægradvöl í lengri tíma en ekki bara milli skólastiga [milli 

framhalds- og háskólanáms]. Væntingar til þeirra eru ekki litlar vegna þess 

að frístundaleiðbeinendur þurfa að hafa gaman af því að vinna með 

börnum, koma fram við þau eins og vini en vera ekki eins og eftirlitsmenn. Á 

sama tíma eru þeir fullorðnir í þessu sambandi, þeir þurfa að taka 

ákvarðanir og þurfa að vera strangir þegar þess er þörf. Þeir þurfa að hafa 

yfirsýn, þekkja börnin, geta skipulagt sig og sérstaklega haldið ró sinni í 

stressandi aðstæðum. (Dagbók, mars 2016) 

Raunveruleikinn er hins vegar sá að erfitt er að ráða leiðbeinendur í frístund þannig 

að við vorum mjög oft undirmönnuð, sérstaklega á haustönn. Frístundaleiðbeinendur 

sem vinna hjá okkur stoppa oft stutt við, er ungt fólk sem er nýútskrifað úr menntaskóla 

eða háskóla og eru þar af leiðandi oft aðeins einn eða tvo vetur hjá okkur. Stundum 

jafnvel styttra þegar þeir eru að leita að vinnu miðað við menntun sína og ráða sig á 

nýjan starfsstað um leið og þeim býðst betri vinna. 

Það var sérstaklega erfitt að ráða starfsfólk haustið 2015. Skipulagið gerði ráð fyrir 

fjórum frístundaleiðbeinendum í Gæðastund og við réðum þrjá þeirra strax við 

skólasetningu en fjórðu manneskjuna var mjög erfitt að finna. Við réðum 

frístundaleiðbeinendur þrisvar sinnum sem síðan fengu annað starf sem hæfði 

menntun þeirra og hættu þeir því innan nokkurra vikna. Þetta var mjög þreytandi 

upplifun sem skapaði óstöðugleika í starfinu með börnunum.  

Mikil starfsmannavelta hefur í för með sér að nýir starfsmenn þurfa að aðlagast 

vinnuumhverfinu, kynnast börnunum og læra dagsskipulagið. Krefjandi er að koma 

skilaboðum og upplýsingum til þeirra, sérstaklega upplýsingum um sérþarfir barna, 

skyndihjálp, rýmingaráætlun og annað slíkt. Þó að frístundaleiðbeinendur fái allar 
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mikilvægar upplýsingar þegar þeir byrja að vinna, er erfitt að fylgja því eftir hvort þeir 

muni eftir öllu eftir nokkrar vikur. 

6.3.3 „Kennari en ekki kennari“ 

Hins vegar upplifi ég mesta ávinning Gæðastundarinnar í því að frístundaleiðbeinendur 

fá tækifæri þar til að tileinka sér starfið. Með því að vinna með börnum í minni hópum 

fá þeir og börnin tækifæri að kynnast hvort öðru betur og frístundaleiðbeinendur 

tileinka sér vinnustaðinn á allt annan hátt en þegar þeir vinna aðeins eftir hádegi með 

120 börn eða fleiri. Í Gæðastund uppgötva þeir styrkleika og veikleika sína í vinnu með 

börnum og þróa með sér aðferðir sem nýtast svo í starfinu eftir hádegi.  

Skólastjóri er sammála mér. Þegar ég spyr hann um viðhorf sitt gagnvart Gæðastund 

svarar hann á þennan veg: 

Viðhorf mitt gagnvart Gæðastund hefur alltaf verið jákvætt og ég held að 

hún geti verið rosalega sniðugt tæki. Ég held að mestu muni fyrir 

frístundaleiðbeinendur að fá þetta tækifæri til að kynnast börnunum betur. 

Ég held að það sé grundvallarmunurinn sem við fáum út úr Gæðastund. 

(Viðtal við skólastjóra, febrúar 2017) 

Í viðtölum við þrjá frístundaleiðbeinendur staðfesta þeir kosti Gæðastundar fyrir 

starf sitt. Allir þrír nefna betra samband við börnin sem aðalkost Gæðastundarinnar en 

hver og einn lýsir sambandinu frá ólíkum sjónarhornum. Katla ber sig saman við móður 

sem þykir vænt um börnin og vill að þau skemmti sér í skólanum og Birtu finnst best að 

hún kynnist rólegum og feimnum börnum í Gæðastund sem gleymast annars í starfi 

með öllum börnunum eftir hádegi. 

Mér finnst það gott fyrir krakkana að eiga fullorðna að til að treysta og tala 

við. Kannski er ekki alltaf nægur tími eða ekki rétti tíminn til að tala við 

kennara þeirra um þannig hluti. Ef börnin eru að stríða hvort öðru sjáum við 

það hér og getum lagað það hér. (Viðtal við Birtu, febrúar 2017) 

Anna lýsir kostum Gæðastundar ítarlegast af öllum. Að hennar mati er það 

sérstaklega tengingin í byrjun skólagöngu milli frístundaleiðbeinenda og barnanna sem 

myndast í Gæðastund frekar en í starfinu eftir hádegi: 

Mér fannst Gæðastund sérstaklega mikilvæg fyrir 1. bekk. Þegar börnin voru 

að byrja [í skólanum] gátum við leiðbeint þeim í leik og gert þau nánari 
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okkur og líka nánari [hinum] börnunum. Mér fannst þau gera okkur… ekki 

beint að kennara heldur leiðbeinanda í staðinn fyrir bara starfsmann sem 

vinnur í dægradvöl og passar upp á þau. Börnin báru einhvern veginn meiri 

virðingu fyrir okkur sem leiðbeinendum. Þau gerðu mig að manneskju sem 

þau gátu treyst og komu oftar til mín, sögðu frá fleiru eftir að þau voru búin 

að kynnast mér betur. Mér fannst það mikilvægt. Það er bara jákvætt að 

hafa svona tíma þar sem við erum saman sem minni hópur því það er 

erfiðara að tengjast börnum þegar við erum öll saman, allir bekkir, þá 

einhvern veginn nær maður ekki þessu sambandi. (Viðtal við Önnu, febrúar 

2017) 

Seinna í viðtalinu, þegar ég bið hana að lýsa hlutverki sínu í Gæðastund betur, tekur 

hún upp þessa hugmynd og lýsir hlutverki sínu svona:  

Mér finnst ég fá aðeins meira svona ekki beint ímynd kennara en einhvers 

konar ábyrgðarmanneskju. Mér finnst að þau beri meiri virðingu fyrir mér 

sem manneskju af því að þau sjá mig í rauninni sem kennara í Gæðastund, 

þau koma til mín eins og í kennslustund og mér finnst það rosalega gott að 

þau líti á mann sem eins konar kennara. (Viðtal við Önnu, febrúar 2017) 

Á föstudagsfundi í apríl 2016 bað ég frístundaleiðbeinendur að velta fyrir sér hvernig 

vinnan þeirra væri ef Gæðastund væri ekki til. Í umræðunum komu margir áhugaverðar 

punktar fram. Meðal annars nefndu þeir að þeir myndu ekki þekkja börnin eins vel og 

börnin myndu ekki treysta þeim og segja þeim frá hlutum. Einn þeirra sagði að þeir 

hefðu kennarahlutverk í Gæðastund en eftir hádegi væru börnin miklu meira bara að 

bíða eftir mömmu og pabba og spyrja mjög snemma hvenær þau yrðu sótt. Önnur rök 

sem komu fram var að starfsmenn sem vinna aðeins eftir hádegi skipta ekki eins miklu 

máli og þeir sem vinna í Gæðastund. Anna útskýrir muninn milli starfsmanna þannig í 

viðtalinu: 

Þegar frístundaleiðbeinendur voru að koma inn nýir sem voru frá eitt til 

fimm og voru ekki partur af Gæðastund þá náðu þeir aldrei þessari tengingu 

við börnin. Ef það kom eitthvað upp á, leituðu börnin aldrei til þeirra…þessi 

tenging kom upp þegar Gæðastund var. (Viðtal við Önnu, febrúar 2017) 

Ég er sammála Önnu og hinum starfsmönnunum. Að mínu mati er stór ávinningur 

Gæðastundarinnar sá að frístundaleiðbeinendur fá að kynnast börnunum og tengjast 
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þeim miklu meira heldur en þegar þeir vinna aðeins frá klukkan eitt. Með því að fá að 

kynnast börnunum í minni hópum fá bæði börnin og frístundaleiðbeinendur tækifæri til 

að kynnast hvert öðru og byggja upp samband sín á milli sem byggir á trausti.  

6.3.4 Vinna með börnum í Gæðastund 

Eins og áður hefur komið fram eru verkefni frístundaleiðbeinenda mjög fjölbreytt. Þeir 

þurfa bæði að stjórna hópleik, fylgjast með bekknum í frjálsum leik og leysa úr 

ágreiningi barna svo dæmi séu nefnd. Í Gæðastund kynnast þeir börnunum betur og fá 

líka tækifæri til að þróa sínar eigin hugmyndir og aðferðir um starfið og hlutverk sitt 

gagnvart börnunum. Þeir sjá hvernig persónuleiki þeirra passar inn í starfsvettvanginn. 

Á meðan sumir hafa sérstaka hæfileika til að stjórna börnum í hópleikjum, höfðar það 

meira til annarra að fylgjast með börnum í frjálsum leik og einbeita sér meira að 

einstaka börnum og þörfum þeirra.  

Birta og Katla vinna saman í Gæðastund á skólaárinu 2016- 2017. Katla stjórnar 

langoftast leiknum og Birta fylgist með börnunum sem leika sér frjálst í fremra 

herberginu. Í viðtalinu lýsir hún samvinnu þeirra á milli þannig: 

Ég og Katla erum hér saman [í Gæðastund]. Stundum er ég með þau [börn] 

sem vilja vera frjáls og Katla er með hópinn sem er í hópleiknum. Mér finnst 

það virka rosalega vel í Gæðastund. (Viðtal við Birnu, febrúar 2017) 

Katla staðfestir þessa hlutverkaskiptingu í Gæðastund. 

Mér finnst skemmtilegra í hópleikjum. Það er meira ég og þú veist, við 

förum svo mikið í eins og stoppdans og ég hefði vilja læra meira, fleiri 

hugmyndir heldur en bara stoppdans og gulrótarleikinn og en þegar við 

erum í íþróttasalnum, þar er ég með fleiri hugmyndir. (Viðtal við Kötlu, 

febrúar 2017) 

Kötlu finnst miklu skemmtilegra að stjórna stærri hóp barna. Hún er sérstaklega góð 

í að finna upp leiki fyrir börnin. Einu sinni, þegar snúran í hljómflutningstækinu var allt í 

einu horfin og engin tónlist í boði fyrir dansleiki breytti hún dansleiknum í látbragðsleik. 

Í staðinn fyrir að dansa áttu börnin að stilla sér upp eftir fyrirmælum hennar og standa 

alveg kyrr þangað til hún klappaði saman höndunum. Þá áttu börnin að setjast á gólfið 

og sá sem settist síðast var úr leik.  

Katla og Birta vinna vel saman, Birta er rólegri en Katla og á stundum erfitt með að 

ná athygli allra barnanna í bekknum en hún nær mjög vel til einstaka barna, tekur eftir 
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því þegar börn eru sár og nær vel til þeirra í samtölum. Katla hins vegar nær mjög vel að 

stjórna heilum bekk, er kannski ákveðnari en Birta en börnin opna sig ekki fyrir henni á 

sama hátt og þau gera við Birtu.  

Þannig fá frístundaleiðeinendur í Gæðastund tækifæri að byggja upp traust milli sín 

og barnanna. Þeir ná miklu betur til barnanna heldur en í daglegu starfi eftir hádegi 

þegar barnafjöldinn er miklu meiri en í Gæðastund. Á sama tíma fá þeir tækifæri til að 

máta sig í starfið, finna fyrir styrkleika og veikleika sínum í samskiptum við börnin og 

hvernig þeir nýtast í starfi.  

Bæði Birta og Anna benda á hlutverk kennarans í viðtalinu. Anna ber hlutverk sitt 

saman við „einhvers konar kennara“ og Birta sér ákveðin tækifæri til samræðna við 

börnin í starfi sínu sem kennarar hafi ekki á sama hátt vegna tímaleysis. En orð Önnu 

„einhvers konar“ benda líka til að frístundaleiðbeinendur eru ekki alveg eins og 

kennarar. Ég svara henni í viðtalinu að við séum „kennarar en ekki kennarar“. Mér 

finnast þessi orð lýsa vel hlutverki frístundaleiðbeinenda í Gæðastund. 

6.4 Samstarf  

Fjórða þemað í verkefninu er samstarfið og sýnir það hvernig Gæðastund er tengd inn í 

hefðbundið skólastarf og hvernig samskipti, sérstaklega milli mín og kennaranna hefur 

breyst síðan Gæðastund varð til. Margar áskoranir komu upp sem eru tengdar 

Gæðastund sem ég ætla að lýsa og hvernig hægt er að leysa úr þeim. 

6.4.1 Samstarf fyrir Gæðastundina 

Samstarf er þema sem myndaðist mjög snemma í ferlinu. Ég persónulega átti á köflum 

erfitt með að ráða við það bæði vegna þess að kennarar voru gagnrýnir á verkefnið en 

líka, og það vegur jafnvel meira, vegna þess að mikilvægi þemans kom mér algjörlega í 

opnu skjöldu. Á meðan ég velti því reglulega fyrir mér hversu krefjandi vinnuaðstæður í 

dægradvöl voru áður en Gæðastund varð til, hef ég mjög sjaldan velt fyrir mér 

samstarfinu við kennarana t.d. um einstaka börn.  

Í minningum mínum var mjög lítið um samstarf milli mín og kennaranna áður en 

Gæðastund varð til. Ég var nýráðin sem forstöðumaður í Snælandsskóla, vann mestan 

tímann í húsnæði dægradvalar og hitti kennarana þess vegna mjög sjaldan á göngunum 

eða í kaffihléum. Ég man þó eftir því að einn umsjónarkennari kom til mín af fyrra 

bragði í kjölfar foreldraviðtala til að segja mér aðeins frá nokkrum börnum og atriðum 

sem komu upp í viðtölunum og sem voru að hans mati mikilvæg fyrir mig að vita.  
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Annars var samstarf á þeim tíma mest tengt matsal skólans þar sem börnin fá 

síðdegishressingu. Salurinn er einnig notaður fyrir sýningar á leik- og söngatriðum, fyrir 

jóladagskrá og alls konar aðrar uppákomur. Ég man eftir að það hafi komið upp nokkur 

atvik milli mín og kennara skólans þar sem kennarar báðu um salinn fyrir sýningar en 

spurðu mjög seint hvort hægt væri að færa síðdegishressinguna. Þetta kom mér 

sérstaklega á óvart fyrsta árið en seinna gekk slíkt samstarf í flestum tilvikum betur.  

Formlegt samstarf var einnig mjög takmarkað á þeim tíma. Fyrsta veturinn tók ég 

ekki þátt í stigs- eða starfsmannafundum. Fyrsti fundur um Gæðastund var vorið 2014 

sem var einnig fyrsti fundurinn í skólanum sem ég tók þátt í. Síðan þá hefur formlegt 

samstarf breyst, ég sit alla fundi á yngsta stigi, er meðlimur í skólaráði og fer á alla fundi 

skólans nema þá fundi sem snúa að hagsmunum kennara sérstaklega. Formlegt 

samstarf er undirþema sem ég mun ræða betur á eftir.  

6.4.2 Samvinna í þágu barna 

Þrátt fyrir að samstarfið hafi á tímum, sérstaklega á fyrsta skólaárinu í Gæðastund, 

verið mjög krefjandi upplifi ég að mikil framför hafi átt sér stað undanfarin ár og ég held 

að samstarfið sé á réttri leið. Breytingar sem átt hafa sér stað eru margbreytilegar og ná 

ekki aðeins til Gæðastundarinnar heldur einnig til frístundastarfs eftir hádegi. 

Frístundaleiðbeinendur eru sýnilegri í daglegu starfi skólans þar sem þeir vinna einnig 

fyrir hádegi og nota kaffistofu skólans eins og aðrir starfsmenn, þeir tala beint við 

kennara barnanna þegar eitthvað kemur upp á og bæta vinnuhlutfall sitt með því að 

vinna í mötuneyti skólans eða fylgja börnum í sund. Skólastjórinn tekur undir það í 

viðtalinu og lýsir breytingum í samstarfinu milli skóla- og frístundastarfs þannig: 

Það er ekki bara Gæðastundin sem hefur breyst, það sem hefur breyst líka 

er öll umgengni um ganga skólans. Bæði er dægradvölin meira á ferðinni um 

skólann, notar matsalinn og fatahengið og allt það. Áður fóru börnin með 

fötin niður og það var bara lok og læs og þau sáust ekki hérna uppi. (Viðtal 

við skólastjóra, febrúar 2017) 

Á skólaárinu 2015- 2016 hafa frístundaleiðbeinendur í Gæðastund einnig unnið á 

uppbrotsdögum, sérstaklega þegar leið á skólaárið og slíkum dögum fjölgar. Þessi hluti 

samstarfsins er kannski ekki eins augljóst og daglegt starf en þegar slíkir dagar eru, geta 

starfsmenn sem eru vanir að vinna í breytilegum og órólegum aðstæðum komið 

hæfileikum sínum á framfæri. Þann 3. júní skrifa ég um slíkt samstarf á uppbrotsdögum: 
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Undanfarnar vikur hef ég verið spurð hvort ég geti aðstoðað á 

uppbrotsdögum og ég hef alltaf tekið undir það. Þetta er jákvæð breyting 

undanfarnar vikur, samstarfið er að aukast. Ég hef á tilfinningunni að 

kennararnir séu alltaf örlitið kvíðnir fyrir svoleiðis dögum. Hefðbundið 

skólastarf er brotið upp, börnin eru alltaf miklu æstari og það reynir mikið á 

kennarana. (Dagbók, júní 2016) 

6.4.2.1 Óformleg samtöl við kennara 

Á sama hátt og frístundaleiðbeinendur eru sýnilegri í skólanum hefur samstarfið milli 

mín og kennaranna einnig breyst undanfarin ár. Óformlegt samtal milli okkar í daglegu 

starfi, á göngum og á kaffistofu er að mínu mati miklu algengara en áður. Í dagbókina 

skráði ég nokkur dæmi þar sem kennarar og ég ræða um börn eða sérstakar 

uppákomur í daglegu starfi. Umsjónarkennarar leita til mín þegar þá vantar upplýsingar 

um börnin og ég leita til þeirra til að fá upplýsingar eða bera saman hvernig við 

upplifum börnin annars vegar í kennslu og hins vegar í Gæðastund eða eftir hádegi. Slíkt 

samstarf tengist t.d. börnum með sérþarfir eða börnum sem reynast erfið í styttri eða 

lengri tíma.  

Yfirleitt upplifi ég slíkar umræður sem mjög jákvæðar en einstöku sinnum hafa 

komið upp atvik þar sem ég var ekki alveg viss um hversu mikið kennararnir treystu mér 

til þess að leysa sjálf úr málum. Eitt dæmi er sérstaklega eftirminnilegt. Atvikið átti sér 

stað á fyrstu vikum skólaársins 2015-2016. Nemandi var mjög erfiður í Gæðastund, vildi 

alls ekki hlusta á mig. Ég var búin að tala við hann en komst ekki áfram og bað 

kennarann þess vegna um aðstoð. Það sem gerði atvikið svo eftirminnilegt fyrir mig var 

að ég upplifði framkomu kennarans þannig að hann héldi að ég væri ekki hæf til að tala 

við barnið á viðeigandi hátt til að geta leyst úr ágreiningnum. Svo talaði hann við barnið 

og sagði það sama við það og ég gerði áður, meira eða minna orðrétt. En slíkar 

uppákomur eru undantekningar og mér finnst að traust milli mín og kennaranna hafi 

aukist síðan þetta átti sér stað.  

Ein saga hefur verið mjög áhrifamikil þar sem hún lýsir því hvernig ég sé farsælt 

samstarf milli mín og kennaranna fyrir mér í framtíðinni. Í dagbókinni lýsi ég ítarlega 

kringumstæðum sem leiddu til þessarar samvinnu. Aðstæður voru þannig að barn var 

meitt viljandi af eldra barni sem var á sama tíma á útisvæði skólans þegar Gæðastund 

stóð yfir. Ferli fór strax af stað þar sem ég, umsjónarkennarar beggja barnanna og einn 

af skólastjórnendum unnu saman við að koma báðum börnum að sama borði, ræða 

málin og ná sáttum milli þeirra.  
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Ég og umsjónarkennari yngra barnsins unnum mikið saman í málinu. Á meðan 

umsjónarkennarinn fór að tala við umsjónarkennara hins barnsins, sinnti ég börnum 

sem voru í tíma hjá honum. Eftir stundarfjórðung kom kennarinn til baka og bað mig 

um að tala við bæði börnin um atvikið ásamt einum skólastjórnanda. Í dagbókina skrifa 

ég síðan litla ígrundun hvernig ég upplifði samstarfið okkar á milli:  

Mér fannst samstarfið milli mín og kennaranna ganga mjög vel, við ræddum 

saman og reyndum að leysa málið á farsælan hátt. Andrúmsloftið milli okkar 

var jákvætt og við bættum hvort annað upp. Fyrst fór hann til 

umsjónakennara hins barnsins og ég fylgdist með börnunum sem áttu að 

vera hjá honum og síðan fór ég upp ásamt stjórnanda til þess að tala við 

bæði börnin. Því miður hitti ég kennarann ekki seinna um daginn til að ræða 

þessi samskipti betur. Hann talaði svo við mömmu barnsins um atvikið. Það 

hefði kannski verið mitt hlutverk. Yfir höfuð fannst mér samvinna okkar 

mjög góð þó að mér finnist að við hefðum átt að tala meira saman í lok 

dags... Þessi uppákoma sýnir mér að samskipti við bekkjarkennara eru mjög 

mikilvæg þar sem þeir eru mjög mikilvægir í lífi barnanna og í miklu, eða 

betra að segja öðruvísi sambandi við foreldrana en við. (Dagbók,apríl 2016) 

Ég upplifði samstarfið milli mín og kennarans sem jákvætt þrátt fyrir alvarleika 

atviksins. Við töluðum saman um næstu skref og skiptum hlutverkum á milli okkar. Ég 

upplifði mig sem jafningja þar sem kennarinn var ekki að efast um hæfni mína til að 

geta leyst úr málinu og hann tók mark á skoðunum mínum. Þannig tókst okkur að leysa 

atvikið saman. Kennarinn krafðist í rauninni samstarfs við mig án þess að gera mikið úr 

því. Samt sýna síðustu línur í færslunni að slíkt samstarf er ekki búið að festa sig í sessi í 

daglegu starfi skólans heldur fjarar málið bara út, önnur verkefni taka við og okkur tekst 

ekki að klára málið alla leið eins og ég hefði kannski ætlað eða óskað.  

6.4.2.2 Formlegt samstarf á fundum 

Á meðan óformlegt samstarf við kennarann hefur breyst mikið undanfarin ár, eru 

breytingar á formlegu samstarfi á fundum um Gæðastund ekki eins áberandi. Eins og 

fram kemur í fyrsta kafla um skipulag verkefnisins, hafa fundir um verkefnið verið 

haldnir á hverju ári með kennurum á yngsta stigi, mér og skólastjórnendum. Þessir 

fundir hafa ekki alltaf verið einfaldir, skoðanir varðandi verkefnið hafa verið sterkar og 

mjög ólíkar. Fyrsti fundurinn var haldinn áður en verkefnið fór af stað vorið 2014 og þar 
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var sérstaklega rætt hversu mikið umfang slíkt verkefni ætti að hafa og hvernig það ætti 

að vera skipulagt. Á fundinum gagnrýndu kennarar fyrirkomulag sem teygir sig inn á 

skóladag barnanna og myndi hafa í för með sér að kennsla barnanna færðist langt fram 

yfir hádegið þegar börnin væru orðin þreytt.  

Gagnrýni kennaranna að börnin væru of þreytt til að kenna þeim svo seint 

endurspeglast sterkt á öllum fundum. Þó að kennararnir hafi alltaf sýnt því skilning að 

nauðsynlegt væri að breyta aðstæðum í dægradvöl, ætluðu þeir að leysa ágreininginn 

þannig að skóladagur barnanna myndi alltaf enda á sama tíma. Á einu ári gerðu þeir 

tillögur um að taka sjálf börn í svokallaða kennaratíma eða yfirgefa skólastofuna 

tímabundið, á öðru ári voru þeir mikið að hugsa um hvernig hægt væri að dreifa 

börnunum betur um skólann í lok skóladags. Þó hefur sýnt sig í daglegu starfi að allar 

tillögur sem kennarar hafa lagt til, hafa nú valdið ágreiningi í starfinu eftir hádegi. Svo 

hefur fjöldi kennaratíma minnkað undanfarin ár þar sem erfitt var að finna kennara sem 

vildu taka slíkt verkefni að sér. Eitt árið var erfitt að finna skólastofu fyrir 

heimanámsaðstoð í 3. og 4. bekk og almennt eru kennarar óánægðir með fjölda barna 

sem er á hreyfingu í lok skóladags, sérstaklega eftir klukkan tvö.  

Þó er líka hægt að sjá breytingar á umræðunni milli ára. Á fundinum vorið 2016 hélt 

ég kynningu um mismunandi hlutverk og gildi skóla- og frístundastarfs og við 

hlustuðum á útvarpsviðtalið „Ekki ofskipuleggja frístundastarf“ við Vigdísi Jakobsdóttur 

(2016). Eftir viðtalið hófst umræða sem ég upplifði málefnalegri en umræðuna árið 

áður og ég fann sérstaklega að útvarpsþátturinn hafði haft jákvæð áhrif á afstöðu 

kennara til Gæðastundarinnar. Almennt viðurkenndu kennararnir að dægradvöl sé 

mikilvæg stofnun í lífi barnanna en þegar umræðan snerist um Gæðastund komu 

kennararnir því til skila að þeim fannst að skólinn væri að vanrækja faglegt skólastarf til 

að efla starfsemi í dægradvöl.  

Önnur gagnrýni um formlegt samstarf í verkefninu kom í viðtölum. Kennurum fannst 

þeir vita of lítið um Gæðastund og hvernig við vinnum með börnum. Iðunn segir í 

viðtalinu:  

Við höfum ekki fengið svona formlega kynningu á hvað þið eruð að gera og 

vinna með og hvort þið hafið einhverja nákvæma stundaskrá eða eitthvað 

svoleiðis. Við höfum ekki fengið það… Ég veit að í Gæðastund eru þau í 

einhverjum leikjum. (Viðtal við Iðunn, febrúar 2017) 

Gagnrýni Báru er mjög svipuð þó að hún orði hana aðeins öðruvísi og nálgist málið 

úr frá öðru sjónarmiði: 
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Ég hef líka spurt mig að því að það er svo mikið ófaglært fólk. Þetta eru 

starfsmenn dægradvalar og það hefur aðeins komið gagnrýni frá foreldrum 

hvað þau séu að gera, hvort það sé markvisst og allt það. Þú veist við erum 

alltaf að reyna að hugsa um að það sé faglegt og allt svoleiðis. Svo það er 

kannski það sem ég set spurningamerki við en ekki það að þau fái hreyfingu 

þau gera eitthvað sniðugt. Það er bara jákvætt. (Viðtal við Báru, febrúar 

2017) 

Báðum kennurunum finnst að þeir viti of lítið um verkefnið og hvað fram fer á þeim 

tíma sem börnin eru í Gæðastund. Iðunn miðar við kennarastarfið þegar hún krefst þess 

að nákvæm stundatafla fyrir Gæðastund sé til og Bára spyr sig í hverju faglega starfið í 

Gæðastund felist. 

Á skólaárinu 2016- 2017 byrjaði ég að ræða verkefnið Gæðastund mun fyrr, 

sérstaklega út af því að til stóð að skrifa ritgerð um verkefnið. Ég ætlaði að tala við 

kennara um verkefnið til að fá sjónarhorn þeirra og byrjaði þess vegna að nefna 

verkefnið í fyrsta skipti á fundi haustið 2016. Á sama fundi mættu einnig gamall kennari 

við skólann sem er núna verkefnastjóri fyrir verkefni gegn einelti sem hann kynnti á 

fundinum. Í því samhengi kom upp sú hugmynd að tengja verkefnið við Gæðastund. Á 

þessum fundi komu líka umsjónarkennarar í nýjum fyrsta bekk þeim áhyggjum sínum á 

framfæri að frístundaleiðbeinendur fengju að kynnast börnum félagslega í Gæðastund 

en að þeir sem umsjónarkennarar fengju aldrei tækifæri til þess vegna tímaskorts. Í 

framhaldi af þessari umræðu var Gæðastund rædd miklu meira á fundum og í einu 

viðtali kom fram sú hugmynd frá einum kennara að efla samstarfið með því að búa til 

vinnuhóp í kringum Gæðastund.  

6.5 Viðhorf til Gæðastundar 

Þema um formlegt samstarf með kennurunum sýnir að viðhorf þeirra til verkefnisins er 

gagnrýnna en viðhorf mitt, skólastjórans eða frístundaleiðbeinendanna. Skólastjóri 

hefur alltaf stutt verkefnið og ég er sannfærð um að Gæðastund er ástæðan fyrir því að 

allt frístundastarf hafi batnað undanfarin ár og frístundaleiðbeinendur styðja einnig 

verkefnið en þeir leggja mikla áherslu á traust sem myndast milli þeirra og barnanna 

sem gerir þá að mikilvægri manneskjum í lífi þeirra.  

Að mati kennaranna kemur Gæðastund verr út hvað varðar faglegt starf þeirra og 

kennslu í bekkjum. Þegar ég byrjaði að taka viðtöl við kennara skólans hafði ég örlitlar 

áhyggjur af því ég vissi ekki hvernig þeir myndu koma viðhorfi sínu til verkefnisins á 
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framfæri. Ég vissi um almenna gagnrýni þeirra en á sama tíma hafði ég upplifað meiri 

jákvæðni og opnari umræðu um verkefnið í daglegu starfi skólans vikurnar fyrir viðtölin. 

Þannig var ég mjög spennt að heyra hvernig kennararnir myndu lýsa viðhorfi sínu. 

6.5.1 Viðhorf kennara til Gæðastundarinnar 

Allir þrír kennararnir lýstu því yfir að hugmyndin um að blanda saman skóla og 

frístundastarfi væri í sjálfu sér góð en þeir lýstu einnig allir yfir áhyggjum sínum yfir að 

þurfa að kenna börnunum svo seint á daginn.  

Bára segir um verkefnið: 

Eins og þú veist þá finnst mér þetta vera mjög mikil viðbót við stundatöflu 

krakkanna og það lengir skóladaginn þeirra þannig að síðasta 

kennslustundin þeirra á deginum, sem er frá tíu mínútur yfir eitt til tíu 

mínútur í tvö, er ofboðslega erfið. Það er alveg sama hvort það er 1. bekkur 

eða 3. bekkur, það er bara rosa erfitt að kenna þennan tíma. (Viðtal við 

Báru, febrúar 2017) 

Iðunn orðar viðhorf sitt svona: 

Þetta er ósköp góð hugsun að blanda Gæðastund eða dægradvöl og 

skólastarfi saman en ég hafði strax áhyggjur af því eða vissi að þetta yrði 

mjög erfitt fyrir okkur af því að krakkarnir eru svo litlir og þetta lengir 

skóladaginn og við sitjum með krakka sem eru dauðþreyttir og bara geta 

ekki meir. (Viðtal við Iðunni, febrúar 2017) 

Tveir kennarar nefna sérstaklega fyrirkomulagið á fyrsta árinu, 2014- 2015, sem kom 

illa út að þeirra mati þar sem börn mættu í Gæðastund fyrr á daginn og hefðbundin 

kennsla tók við eftir Gæðastund (sjá viðhengi Á). Bestu kennslustundirnar til að kenna 

börnum bókleg fög eru fyrir hádegi. Iðunn orðar það þannig: 

Maður er búinn að kenna í svo mörg ár og maður veit að bestu tímarnir til 

kennslu eru milli átta og tólf og svo eru börnin farin að verða þreytt. Þá 

hefur maður reynt að hafa einhvern veginn öðruvísi tíma. Þegar 

Gæðastundin kom inn þannig að maður var með bóklega tíma síðast, það 

var eiginlega ekki hægt. (Viðtal við Iðunni, febrúar 2017) 

Hún útskýrir fyrir mér hvernig tímar sem eru seint á daginn eru skipulagðir og 

hvernig kennarinn reynir að koma til móts við úthald sem vantar hjá börnum. 
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Þegar þau koma úr Gæðastund eru þau mjög misjöfn eftir þann tíma. 

Stundum eru þau sem eru viðkvæm alveg á hvolfi og eru búin að fá nóg... 

samt er fagið mitt þannig í 2. bekk að það er voðalega létt. Og við erum að 

fara í leiki og erum að syngja en það er bara, þau eru komin með nóg, þau 

hafa ekki meira úthald. (Viðtal við Iðunni, febrúar 2017) 

Edit minnir á tíma þegar skólinn var tvískiptur, helmingnum af árgöngunum var 

kennt fyrir hádegi og hinum helmingnum eftir hádegi. Því fyrirkomulagi var breytt og 

öllum börnum kennt á sama tíma og voru meginrök fyrir þeirri skipulagsbreytingu að 

börnin væru miklu móttækilegri á morgnana en eftir hádegi fyrir bóklegu fögin. Þess 

vegna er hún á móti því að þurfa að kenna börnum þessi fög eftir hádegi en sér alveg 

mun á öðru ári í verkefninu þegar börnin fóru úr Gæðastund í hringekju. Edit er einnig 

að kenna verkgrein og þekkir því bæði að vinna sem umsjónarkennari og 

verkgreinakennari.  

Ég er náttúrulega að kenna núna eftir hádegi s.s. verkgreinina mína. Og 

auðvitað eru þau þreytt og spennt og allt það en þau eru samt að vinna í 

höndunum. Þau þurfa ekki að einbeita sér að reikna. Þau eru alltaf á 

hreyfingu þegar þau koma til mín og fá hjálp, eða sækja sér eitthvað. Þau 

geta alltaf verið svolítið meira á ferðinni. Það er öðruvísi, en ég enda oft 

daginn á því að kveikja síðustu 20 mínúturnar á Andrés Önd eða leyfa þeim 

að fara í Legó eða eitthvað því sum eru alveg búin á því. Svo eru aðrir sem 

geta það alveg. Þetta er náttúrulega misjafnt eftir því hvernig krakkarnir 

eru. (Viðtal við Edit, febrúar 2017) 

Þannig eru kennararnir sammála um að Gæðastund sé verkefni sem geri vinnu 

þeirra erfiðari, sérstaklega eins og hún var skipulögð fyrsta árið, 2014- 2015. 

Fyrirkomulagið eins og það var á öðru ári í sambandi við hringekjuna eftir Gæðastund 

var orðið betra. Börnin bregðast mismunandi við lengri skóladegi og á meðan sumir 

hafa nóg úthald til að sinna náminu allan tímann, eiga aðrir erfitt með að einbeita sér 

svo lengi.  

6.5.2 Viðhorf til samskipta milli skóla og dægradvalar 

Þó að kennarar gagnrýni lengingu skóladags vegna Gæðastundarinnar, er viðhorf þeirra 

til samskipta og samstarfs milli skólans og dægradvalar mun jákvæðara. Þó hafa 

kennararnir, skólastjóri og frístundaleiðbeinendur skiptar skoðanir um stöðu samskipta 

þeirra á milli. Skólastjóranum finnst að samskiptin séu á réttri leið „þau eru svona smátt 
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og smátt að aukast. Þá er líka upplýsingastreymið að aukast (viðtal við skólastjóra, 

febrúar 2017)“ en að hans mati vantar meiri formlegri undirbúningstíma til að bæta 

samskipti milli dægradvalar og skólans. Kennararnir sjá líka að samstarfið er að batna, 

sérstaklega hvað varðar samskipti milli mín og þeirra um einstaka börn og uppákomur 

milli barna þegar börn eru í umsjá dægradvalar.  

Þegar ég spurði frístundaleiðbeinendur um samvinna milli þeirra og kennara voru 

þeir ekki allir sammála. Birta rifjar upp eina uppákomu þar sem hún upplifði samstarfið 

milli hennar og kennara mjög jákvætt: 

Börn voru að tala illa um mig og við létum kennarann þeirra vita. Og svo var 

það hann sem talaði við börnin og þau komu og sögðu afsakið. Það var mjög 

góð samvinna þú veist, kannski er það ekki nóg fyrir okkur að tala við börnin 

um að það var ekki rétt sem þau gerðu. Börnin hlusta meira á kennara. Mér 

fannst þetta mjög gott. (Viðtal við Birtu, febrúar 2017) 

Birta lýsir hér aðstæðum sem eru sambærilegar þeim sem ég lýsti um strák sem var 

mjög erfiður. Bæði ég og Birta nýttum okkur sérstöðu umsjónarkennarans til að leysa 

málið en upplifun hennar á samvinnu er betri en í mínu tilfelli. 

Anna ræðir sérstakar atvik og einstaka börn við kennara í óformlegum samskiptum í 

daglegu starfi. Hún lýsir upplifun sinni á samskiptum við kennara þannig: 

Mér fannst mikilvægt að leita til kennarans ef það var eitthvað sem maður 

tók eftir af því það var svo algengt að kennarinn tók líka eftir þessu. Ef hann 

var ekki búinn að verða var við eitthvað þá gátum við nýtt hvort annað og 

átt eitthvað samtal okkar á milli sem var ótrúlega gott. (Viðtal við Önnu, 

febrúar 2017) 

Á meðan Birta talar um samskipti þar sem kennarinn aðstoðar hana við að leysa úr 

ágreiningi með börnum, lýsir Anna hvernig hún og kennarar skiptast á upplýsingum um 

einstaka börn eða atvik í daglegu starfi og styðja hvort annað. Þó að bæði Anna og Birta 

upplifi samskipti við kennara mjög jákvætt, finnst Kötlu að „stundum vanti svolítið upp 

á tengslin. Ég myndi vilja sjá meiri tengsl...ef barn á að vera inni eða hefur gert eitthvað 

af sér... maður er ekki látinn vita (Viðtal við Kötlu, febrúar 2017).“  

Kennararnir eru allir sammála um að gott samstarf milli dægradvalar og skóla sé 

mikilvægt. Edit orðar viðhorf sitt um samvinnu milli okkar þannig: 
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Mér fannst það mjög gott. Sérstaklega með þessa krakka sem voru meira 

krefjandi, við gátum svona ráðið okkur saman. Ég gat fengið álit hjá þér og 

þú gast jafnvel komið skilaboðum áfram til foreldra og líka þegar það voru 

foreldrafundir, vegna t.d. einstaka barna þá fannst mér mjög gott að hafa 

þig með og allir aðilar í rauninni sem koma að barninu, meðal annars 

dægradvölin sem skiptir náttúrulega miklu máli af því að ef það munstur 

heldur áfram í dægradvölinni þá getur maður fengið heildarmynd. (Viðtal 

við Edit, febrúar 2017) 

Bára bendir á að slíkt samstarf er mjög mikilvægt en það vantar alltaf tíma til þess 

að ræða og undirbúa slíkt. 

Ég held sko að við kennararnir á yngsta stigi viljum alveg hafa samstarf. Við 

getum ekki aðskilið þetta. Við getum ekki sagt þetta er skólinn og þetta er 

dægradvölin. Sérstaklega þegar þetta er sama húsið. Þannig að einhvern 

veginn hljótum við að tala saman. Það er kannski spurning að það er ekki 

alltaf gefinn tími til þess. Kannski þyrfti það að fylgja með í þessu. Það er 

Gæðastund og við ætlum að vinna þetta svona. Það þyrfti að vera tími til 

undirbúnings og tími til að tala saman. En hann er einhvern veginn hvergi. 

Hann er aldrei á dagskrá sko. Þannig að, kannski eins og þessir hópar sem 

eru í gangi, þessir vinnuhópar, kannski þyrfti þetta bara að vera einn hópur. 

Hópur utan um Gæðastund sem væri þá umsjónakennarar í 1. og 2. bekk og 

þú sem værir þá að skipuleggja þetta og ræða saman hvernig við ætlum að 

skipta þeim. Hvernig virkar þetta, erum við að gera rétt eða getum við gert 

betur og breytt og svona. (Viðtal við Báru, febrúar 2017) 

Þannig er ljóst að samstarf milli kennara og frístundaleiðbeinenda um börnin er 

ávinningur í verkefninu. Við tölum reglulega saman um börnin og hvernig þeim gengur í 

Krakkalandi eða Gæðastund. Kennararnir eru sjálfir að sækja í þessar upplýsingar en 

slíkar samræður eru ennþá mjög óformlegar og eiga sér stað á göngum skólans eða yfir 

kaffibolla á morgnana. Ég er sammála kennaranum sem leggur til að stofna vinnuhóp 

utan um Gæðastund þar sem við getum hist reglulega og rætt samstarfið okkar á milli. 

Öllum viðmælendum finnst mikilvægt að halda áfram í verkefninu en kennararnir 

benda á að kennslan megi ekki skaðast vegna verkefnisins. 
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7 Umræða og ályktanir 

Þrátt fyrir ágreining og ólík sjónarhorn gagnvart verkefninu hefur Gæðastund valdið 

djúpstæðum breytingum á frístundastarfi í Snælandsskóla, breytt starfi 

frístundaleiðbeinenda og gefið mér sem forstöðumanni tækifæri til að þróa hugmyndir 

mínar um faglegt frístundastarf. Samstarf milli skólans og dægradvalar hefur þróast og 

þá sérstaklega samstarfið milli frístundaleiðbeinenda og kennaranna varðandi einstaka 

börn. Þó hefur komið upp ágreiningur sem tengdist mér sem stjórnanda og fagmanns, 

faglegum áherslum í Gæðastund og samstarfi í skólanum. 

Í þessum umræðukafla ætla ég að draga fram mikilvægustu niðurstöður 

Gæðastundarinnar og setja þær í samhengi við þær kenningar og rannsóknir sem 

mynda fræðilega undirstöðu verkefnisins. Meginrannsóknaspurningin var þessi: Hvernig 

gengur að samþætta skóla- og frístundastarf í formi Gæðastundar?  

Undirspurningarnar eru þrjár: 

Hvaða námstækifæri felast í Gæðastund? 

Hvernig styður Gæðastundin við samstarf í skólanum? 

Hvaða áskoranir komu upp við innleiðingu Gæðastundar? 

Kaflanum er skipt í þrjú þemu sem endurspegla undirspurningar en það eru 

námstækifæri í Gæðastund, samstarf í skólanum og áskoranir. Í lokin mun ég svara 

þessum spurningum og draga fram þann lærdóm sem ég tel mikilvægastan bæði fyrir 

verkefnið Gæðastund og líka fyrir mig sem forstöðumann Krakkalands. 

7.1 Námstækifæri í Gæðastund 

Í Gæðastund fá börnin fjölda tækifæra til óformlegs náms. Lærdómur skapast í 

hópleikjum við upphaf Gæðastundarinnar, í frjálsum leik sem gefur börnunum færi á að 

sviðsetja reynslu sína og læra af henni, í samskiptum sínum með öðrum börnum og 

einnig í samtölum milli barna og frístundaleiðbeinenda. Þannig eflir Gæðastund 

félagsfærni og vellíðan barna, styrkir samskiptahæfni þeirra og tilfinningu fyrir eigin 

persónuleika í stærri hópi.  

Hver Gæðastund byrjar með hópleik sem öll börn eiga að taka þátt í. Einkenni hans er 

að frístundaleiðbeinendur stjórna honum, þeir ákveða hvaða leik er farið í og þar af 

leiðandi hvaða færni verður efld í gegnum leikinn. Þannig stýra þeir menntunarferli sem 

felst í hverjum hópleik fyrir sig (Farné, 2005). Reglur eru mikilvægt einkenni hópleikja 
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og forsenda fyrir áhrifaríkum hópleik er að allir þekkja reglurnar og fylgja þeim eftir. 

Reglur standa fyrir ríkjandi gildi samfélagsins (Lillemyr, 2009) og börnin læra þannig í 

hópleikjum um sjálf sig sem hluta af hópnum og hvernig persónuleiki þeirra passar inn í 

hann. Slík færni getur hjálpað þeim að fóta sig í samfélaginu sem fullorðnar 

manneskjur. Þannig eflir hópleikur sjálfbærni barna, sem er ein af grunnþáttum 

menntunar (Aðalnámskrá, 2013).  

Frjáls leikur er hinn hluti Gæðastundarinnar og fá börnin sjálf að stjórna hvernig þau 

ætla að nýta sér hann. Frístundaleiðbeinendur búa aðeins til ákveðinn ramma meðal 

annars með því að láta börnin velja sjálf. Með því að gefa börnunum framkvæmdavald, 

styrkir frjáls leikur sjálfræði barna. Þau þurfa að velja og hafna en líka geta gert grein 

fyrir ákvörðunum sínum, af hverju þau vilja ekki leika ákveðinn leik eða með ákveðnum 

hóp barna (Farné, 2005). Gögnin sýna að börnin nota sérstaklega hlutverkaleiki, eins og 

búðaleik til að sviðsetja reynslu sína og spinna söguþráð leiksins út frá því. Þannig er 

frjáls leikur skapandi, en sköpun er einn af grunnþáttum menntunar (Aðalnámskrá, 

2013). Hann tengist einnig vitþroskakenningu eftir Paiget og Vygotsky (Lillemyr, 2009) 

sem gerir ráð fyrir því að börnin tileinki sér umhverfi sitt og læri í gegnum leik meðal 

annars um reglur samfélagsins.  

Bæði grunnþættir menntunar (Aðalnámskrá, 2013) og sex menntasvið í 

menntaáætlun Saxlands (Sächsisches Staatsministerium für Kultus, 2012) leggja áherslu 

á að efla markvisst samskiptahæfni barna og læsi í samfélaginu. Í Gæðastund eiga sér 

stað félagsleg samskipti milli barna sem ýta undir getu þeirra til að tjá hugmyndir sínar, 

markmið og óskir í samskiptum við jafningja sína. Sérstaklega í frjálsum leik þurfa 

börnin að ákveða hvað þau ætla að leika sér með, með hverjum og hvernig leiknum 

ætti að vera háttað og þróast áfram. Börnin þurfa að ræða þessa hluti við jafningja og 

ákveðinn andlegur þroski á sér stað í ferlinu og þekking barna um jafnrétti og lýðræði 

þróast.  

Slík samskipti eru ekki sérkenni Gæðastundarinnar heldur eiga þau sér einnig stað á 

skólatíma, til dæmis á skólalóðinni í útifrímínútum. Útifrímínútur einkennast af því að 

fullorðnir hafa mjög fá tækifæri til að grípa inn í samskipti barna þegar eitthvað fer 

úrskeiðis, en Gæðastund gefur tækifæri til að fylgjast með samskiptum barna og 

leiðrétta lærdómsferla þegar börn lenda upp á kant við aðra eða ákveðin börn eru 

ítrekað ráðandi í samskiptum sínum við aðra. Þannig er námstækifærum í samskiptum 

milli barna best lýst sem óformlegum (Jeffs og Smith, 2005). Gæðastundin, sérstaklega 

frjáls leikur býr til ramma fyrir samskipti barna og frístundaleiðbeinendur geta gripið inn 

í þegar samskiptin þróast í óæskilega átt en gefa börnum annars rými til að skapa þau 
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sjálf. Í samanburði eru samskiptatækifærum á skólalóðinni betur lýst sem 

sjálfsprottnum. Börnin skapa þau sjálf með jafningjum sínum, þau stjórna jafnvel hvort 

öðru eða útiloka. Tækifæri fullorðinna til þess að grípa inn í slík óæskileg samskipti eru 

mjög takmörkuð þar sem skólalóðir eru yfirleitt mjög stórar og erfitt er að greina slíka 

hegðun úr fjarlægð. Þess vegna upplifa kennarar slík samskipti sem neikvæð og reyna 

að hvetja börnin til að fara í hópleiki þar sem reglur þeirra búa til ákveðinn ramma fyrir 

samskipti barnanna.  

Þegar upp kemur ágreiningur, sérstaklega í frjálsum leik barna eða í samskiptum 

þeirra á milli, reyna frístundaleiðbeinendur að leysa úr því með börnunum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna hvernig ég sem frístundaleiðbeinandi ígrunda forsendur slíks 

ágreinings með börnum, útskýri afleiðingar hegðunar þeirra og reyni að finna aðrar 

lausnir á málinu með það að markmiði að örva breytingar á hugarfari þeirra eins og 

Jeffs og Smith (2005) lýsa. Ígrundun er markvisst notuð af mér til að vinna úr 

uppákomum milli barnanna. Við ræðum tilfinningar allra, líka tilfinningar um samband 

milli barna og ég reyni að setja neikvæða upplifun af uppákomu í stærra samhengi til 

þess að örva breytingar á hugarfari þeirra um framkomu þeirra við hvort annað. Þannig 

á sér ákveðið lærdómsferli stað sem byggist á reynslu barna. Jeffs og Smith lýsa slíkri 

ígrundun sem óformlegri en niðurstöður rannsóknarinnar sýna að hlutverk mitt er 

frekar sterkt. Þrátt fyrir að ég reyni markvisst að stjórna samtölum mínum við börnin 

um tiltekin atvik ekki of mikið og reyni að setja mig í spor þeirra, stend ég fyrir allri 

ígrundun í ferlinu og legg til mögulegar lausnir á umræddum ágreiningi en gef 

börnunum líka tækifæri til að finna lausnir sjálf. Áhugavert væri að breyta framvindu 

slíkrar ígrundunar í framtíðinni þannig að ég dragi úr hlutverki mínu og gefi börnunum 

meira rými til að ígrunda sjálf þannig að námsferlið verði óformlegra. 

Öll námstækifæri eiga það sameiginlegt að frístundaleiðbeinendur stjórna þeim að 

einhverju leyti. Á meðan hópleikur einkennist af tiltölulega mikilli stjórnun, grípa 

frístundaleiðbeinendur aðeins inn í frjálsan leik eða samskipti barna þegar eitthvað fer 

úrskeiðis. Þannig styður rannsóknin einnig kenningar Julian Sefton- Greens (2013) um 

nám fyrir utan skóla þar sem hann bendir á að slíkt nám einkennist af því að það er 

skilgreint út frá sjálfræði barna og samstarfi þeirra með frístundaleiðbeinanda.  

Í stuttu máli býður Gæðastund upp á námstækifæri fyrir börn sem eru frábrugðin 

hefðbundnum menntunartækifærum í skólaumhverfi sem er yfirleitt formlegra, leggur 

meiri áherslu á fyrir fram ákveðinn námsárangur. Stjórn kennara á námsferlum er 

yfirleitt sterkari og gefur börnunum ekki á sama hátt tækifæri til að stjórna námsferlum 
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sínum. Þó eru frístundaleiðbeinendur alltaf til staðar til að koma menntaferlum af stað 

eða aðstoða þegar til ágreinings kemur.  

7.2 Samstarf 

Samstarf er annað mikilvægt þema í verkefninu. Á meðan þemað námstækifæri sýnir 

hvernig börnin sjálf fá tækifæri til náms í Gæðastund, beinir þemað samstarf 

sjónarhorninu meira að starfi frístundaleiðbeinenda og samstarfi með kennurum sem 

skilar sér í auknum skilningi á börnum og lífsheimi þeirra. Þemað er þrískipt: a) samstarf 

milli barna og frístundaleiðbeinenda sem verður til í Gæðastund, b) samstarf með 

kennurum sem Gæðastund gefur kost á og c) samstarf milli frístundaleiðbeinenda og 

mín sem stjórnanda.  

7.2.1 Samstarf milli barna og frístundaleiðbeinenda 

Rannsóknin leiddi í ljós að Gæðastundin skapaði möguleika til aukinnar tengsla-

myndunar milli frístundaleiðbeinenda og barna. Frístundaleiðbeinendur kynntust 

börnunum í smærri hópum og náðu að styrkja sambandið sín á milli. Traust og náin 

sambönd mynduðust milli þeirra og börnin leituðu til þeirra þegar ágreiningur kom upp. 

Gæðastund býr til sameiginlegan vettvang fyrir börnin og frístundaleiðbeinendur. 

Með því að fylgjast með börnum, leika með þeim og tala við þau kynnast frístunda-

leiðbeinendur lífsheimi barna (Mack, 2014), geta sett sig í spor þeirra og börnin segja 

þeim frá daglegu lífi sínu. Það er í samræmi við hugmyndir Paul Stephens (2013) um 

hlutverk félagsuppeldisfræðinga gagnvart skjólstæðingum sínum. Félagsuppeldisfræði 

leggur mikla áherslu á traust og öryggi milli fagmanna og skjólstæðinga með því að vera 

hluti af sama félagslega umhverfi, virða sjónarmið þeirra og styðja við þá sem þurfa á 

aðstoð að halda.  

Á sama tíma hefur spurningin um það hversu mikið frístundaleiðbeinendur eiga að 

stjórna Gæðastund verið mjög áberandi. Umræðan er tengd ytra skipulagi 

Gæðastundarinnar, til dæmis á hvaða tíma dags hún á sér stað og hvernig bekkurinn er 

að skila sér til okkar og hvernig á að forgangsraða gildum og áherslum í Gæðastund. 

Annars vegar voru faglegar áherslur og hins vegar gildi um vellíðan og lýðræði milli 

frístundaleiðbeinenda og barna í Gæðastund. Umræða um áframhald hópleiks snerist 

mikið um áherslu á leikinn sem sameiginlega upplifun og verkefni bekkjarins á móti 

vellíðan þeirra barna sem þurftu að stöðva leik sinn. Kappræður milli leiðbeinenda og 

barna um þátttöku þeirra í hópleikjum hefur einnig verri áhrif á andrúmsloftið í 

bekknum. Hin umræðan um að þrengja frjálsan leik með ákveðnum valmöguleikum 
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snerist hins vegar um áherslu á að gefa börnunum kost á að nýta öll tækifæri til 

sköpunar í frjálsum leik á móti óákveðni þeirra sem áttu erfitt með að velja sér sem 

hefur einnig haft neikvæðar afleiðingar fyrir Gæðastund sem heild þar sem það skapaði 

almennt óróa í bekknum. Lærdómshringurinn eftir Beck (2008) byggist á sambærilegri 

umræðu en hann skilgreinir fjóra mismunandi kennsluhætti kennarans út frá því hversu 

mikla stjórn kennarinn hefur á lærdómsferlum nemenda og hvort hann staðsettur sig 

fjær þeim eða nær. 

Umræða og ígrundun um þessar breytingar áttu sér að mestu leyti stað milli 

frístundaleiðbeinenda bæði á stuttum fundum fyrir Gæðastund og á föstudagsfundum. 

Þrátt fyrir að börnin fengi ekki tækifæri til að tjá sig formlega um þessar breytingar, 

komu þau, sérstaklega í sambandi við hópleikinn, skoðunum sínum á framfæri og 

snerist umræðan um breytingar á þeim. 

Togstreitan milli þess að stýra leik barna og láta þau sjálf ráða er að mati Farné 

(2005) ein mikilvægasta spurningin sem félagsuppeldisfræðingar verða að fást við og 

ígrunda. Ruth Jörgensdóttir Rauterberg (2015) og samstarfsmenn hennar voru einnig að 

fást við þessa spurningu hversu mikið þeir ættu að stýra tómstundastarfi og hvenær 

þeir létu af stjórn og gáfu börnum frelsi til að skapa starfið sjálf og láta hlutina gerast. 

Þeir áttuðu sig jafnvel á því að of mikil stýring af hálfu leiðbeinenda gat komið í veg fyrir 

samvinnu milli barna sem sýnir hversu viðkvæmt sambandið er.  

Þannig sýnir sig að Gæðastund gefur kost á að frístundaleiðbeinendur kynnist 

börnunum betur og verða þau nánari hvort öðru. Á sama tíma þurfa þeir stöðugt að 

velta fyrir sér og ígrunda hvað þeir þurfa að stjórna starfinu mikið og hvernig og hvenær 

ætti að gefa börnunum frelsi til að skapa sjálf.  

7.2.2 Samstarf við kennara  

Eins og samstarf milli barna og frístundaleiðbeinenda, hefur Gæðastund einnig breytt 

samstarfi frístundaleiðbeinenda og kennurum barnanna. Á meðan slíkt samstarf var 

takmarkað áður en verkefnið varð til, sýnir rannsóknin fram á að það hefur aukist 

undanfarin þrjú ár. Við skiptumst reglulega á upplýsingum um börnin, segjum hvort 

öðru frá upplifun okkar á börnunum og kennarar styðjast við þessar upplýsingar á 

fundum með foreldrum. Öllum kennurunum sem ég talaði við finnst mikilvægt að 

samstarf milli dægradvalar og þeirra sé til staðar þar sem við erum öll að vinna með 

sömu börnin. Kolbrún Pálsdóttir (2017) kemst að svipaðri niðurstöðu en kennarar í 

rannsókn hennar draga einnig fram heildstæða sýn á börnin sem verður til í samstarfi 

skóla- og frístundastarfs. 
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Frístundaleiðbeinendur upplifa samstarfið einnig jákvætt þar sem þeir geta skipst á 

upplýsingum við kennara og styrkt hvern annan t.d. þegar um erfiða nemendur er að 

ræða. Óformleg samtöl milli mín og kennara skólans sýna sérstaklega hversu vel 

samstarfið hefur þróast með tímanum. Traustið var lítið þegar lagt var af stað með 

Gæðastund en með tímanum breyttist þetta, traustið jókst og við fórum að skilja 

hlutverk hvers annars betur. Í byrjun skólaárs 2015- 2016 fékk ég á tilfinninguna að 

kennari treysti mér ekki til að ráða við erfiðan nemanda en þegar leið á árið fann ég 

fyrir auknu trausti og upplifði að gagnkvæmt samstarf varð til.  

Samstarfskenningar Davis (2011) gera grein fyrir fjórum samstarfsstigum. Gögnin í 

rannsókninni sýna að samstarf okkar var komið á samráðsstig (e. co- operation) í byrjun 

skólaárs 2015-2016. Við erum að skiptast á upplýsingum um börnin en traust milli 

frístundaleiðbeinenda og kennara er ennþá lítið. Head (2013) kallar slíkt samstarf 

starfrænt (e. functional) þar sem samstarfið takmarkast að miklu leyti við að skiptast á 

upplýsingum. Innan skólaárs eykst traust og skilningur á hlutverki hvers og eins skapast. 

Bæði ég og kennarar gera ráð fyrir samstarfi sem endurspeglast bæði í viðtölum við 

kennarana og í dæmisögum um samstarf vegna uppákoma milli barna og á 

uppbrotsdögum. Þannig er samstarfið með kennurum núna komið á samstarfsstig (e. 

collaboration) í kenningum Davis (2011) en Heads (2013) styðst við hugtakið djúpt 

samstarf (e. deep collaboration) til að lýsa samstarfi sem hefur skapast milli okkar á 

skólaárinu.  

Þó er mjög greinilegt að þriðja stiginu, samvinnu (e. co- ordination) er ekki náð 

(Davis, 2011). Niðurstöður sýndu að kennurum fannst þeir vita of lítið um verkefnið og 

hvað fram fer í frístundastarfinu. Eins og staðan er, takmarkast samstarfið einnig af því 

að ræða einstaka börn og auka skilning á lífsheimi þeirra. Samvinna milli 

frístundaleiðbeinenda og kennara nær aðeins til aðstoðar við skólastarfið á 

uppbrotsdögum þegar þörf var á því. Þannig er ágreiningur eins og Callander (2000) 

lýsir, að skólastarf taki yfir frístundastarf ekki eins áberandi í verkefninu Gæðastund 

eins og staðan er núna haustið 2017.  

Samstarfið hefur ekki náð því stigi að kennarar og frístundaleiðbeinendur ræði 

sameiginlegan skilning á menntun barna eða að hvaða leyti óformleg námstækifæri í 

Gæðastund geti stutt við formlegt nám í kennslustofunni (Davis, 2011). Þó sýna gögnin 

að umræða hefur farið af stað haustið 2016 sem getur leitt til þess að samvinna verði 

til. Á fundinum komu kennarar óskum sínum á framfæri um að þeir myndu vilja efla 

þekkingu sína á félagslegum tengslum barna en að hefðbundið skólastarf gæfi of lítið 

rými til þess. Sérstakt verkefni gegn einelti, sem einnig var rætt á sama fundi gaf kost á 
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að umræða milli kennara og frístundaleiðbeinenda færi af stað um hvernig við getum 

stutt við hvort annað til að efla námstækifæri barna í samvinnu. Einnig kemur fram í 

gögnunum að verkefnið Gæðastund hefur ýtt umræðu innan skólans af stað þar sem 

stundatöflur barna í 1. og 2. bekk eru hannaðar með tilliti til þarfa þeirra.  

7.2.3 Samstarf við frístundaleiðbeinendur 

Þriðja tegund samstarfs er samstarf milli frístundaleiðbeinenda og mín sem stjórnanda. 

Áður fyrr var lítið gert ráð fyrir sameiginlegum undirbúnings- eða fundartíma í 

frístundastarfi í Kópavogi en það hefur breyst undanfarin ár með birtingu nýrrar stefnu í 

málefnum dægradvalar (Kópavogur, 2016b). Á sama tíma hafa vikulegir fundir á 

föstudögum og óformleg samtöl í byrjun og lok hverrar Gæðastundar alltaf verið hluti 

hennar þar sem við ræddum verkefnið og framvindu þess. Föstudagsfundirnir hafa 

verið sérstaklega mikilvægt tæki til að þróa starfið og gefa frístundaleiðbeinendum 

tækifæri til að ígrunda hlutverk sitt í Gæðastund, styrkleika sína og veikleika.  

Með tímanum fengu frístundaleiðbeinendur tilfinningu fyrir starfi sínu og tóku 

virkan þátt í að skapa Gæðastund. Gögnin sýna að umræðan á föstudagsfundum varð 

líflegri. Tillögur um að breyta fyrirkomulagi bæði hópleiksins og frjáls leiks komu frá 

frístundaleiðbeinendum sem áttuðu sig á því að börnunum leið ekki nógu vel með 

fyrirkomulagið eins og það var. Ég aftur á móti átti frekar erfitt með að samþykkja það 

þar sem ég hafði áhyggjur af því að við myndum yfirgefa faglegar áherslur í Gæðastund. 

Reynslan hefur sýnt mér að svo varð ekki.  

Hlutverk mitt sem forstöðumanns er að miðla hugmyndum mínum um starf og 

hlutverk frístundaleiðbeinenda til þeirra og aðstoða við að koma þessum hugmyndum í 

framkvæmd. Á sama tíma þarf ég að gefa þeim rými til að þróa áfram eigin aðferðir og 

hugmyndir um´ starfið. Eins og gögnin sýna, bera flestir leiðbeinendur sig saman við 

kennarahlutverkið. Stór kostur við þennan samanburð er að frístundaleiðbeinendur 

átta sig á uppeldislegu hlutverki sínu gagnvart börnunum. Á sama tíma sker hlutverk 

þeirra sig frá kennarahlutverkinu þannig að lærdómsferli verður til í samvinnu milli 

þeirra og barna (Storø, 2013) og leiðbeinendur stjórna lærdómsferlum barna ekki eins 

mikið og kennarar (Beck, 2008; Stephens, 2013).  

7.3 Áskoranir 

Þriðja þema umræðukaflans eru áskoranir. Ég hef mætt mörgum áskorunum í 

verkefninu Gæðastund sem ég þurfti að leysa úr, bæði ein en einnig í samvinnu við 

frístundaleiðbeinendur og kennara skólans. Í sumum tilfellum finnst mér að mér hafi 
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tekist að leysa úr þeim en í öðrum tilfellum er lausninni best lýst sem stöðugu ferli 

frekar en endanlegri lausn. Þessar áskoranir sneru að þremur megin þáttum: a) 

hlutverki mínu sem stjórnanda og fagmanneskju, b) faglegum áherslum í Gæðastund og 

c) samstarfi í skóla. 

Fyrsta áskorunin sem ég mætti í Gæðastund var að ég þurfti að aðlagast nýjum 

vinnuaðstæðum vegna verkefnisins. Fyrstu vikurnar einkenndust af miklu álagi og 

streitu í starfinu og ég þurfti að finna rétt fyrirkomulag sem hentaði bæði börnum, ytri 

aðstæðum og frístundaleiðbeinendum sem voru einnig að aðlagast nýju vinnuumhverfi. 

Verkefnavinna eins og ég ætlaði að framkvæma hana var bæði of krefjandi í 

undirbúningi og framkvæmd en einnig of nálægt hefðbundnu kennslustarfi. Eins og 

fram kemur voru það börnin sjálf sem sýndu mér hvaða fyrirkomulag þeim hentaði 

best, frjáls leikur. Hópleikurinn var svo tillaga mín til að halda utan um hópinn og gefa 

bekknum kost á að gera eitthvað saman áður en börnin mættu leika sér eins og þau 

vildu. Tvískipting milli hópleiks og frjáls leiks má túlka sem sameiginlega niðurstöðu mín 

og barnanna um skipulag Gæðastundarinnar. Hins vegar er tvískiptingin breytileg eftir 

skólaárum og þurfum við frístundaleiðbeinendur að aðlaga hana að þeim aðstæðum 

sem eru ríkjandi á hverju skólaári fyrir sig.  

Næsta áskorun var að búa til ramma í Gæðastund svo börnin gætu skapað sér eigin 

menntunartækifæri. Áskorunin lá í því að hópur frístundaleiðbeinenda þurfti stöðugt að 

ígrunda hvernig við næðum jafnvægi milli sjálfræði barna og stjórnunarhátta okkar. 

Áskorunin er tengd hlutverki mínu sem stjórnanda þar sem ég þurfti að koma 

umræðunni af stað og kenna nýjum leiðbeinendum gildi félagsuppeldisfræðinga sem 

liggja á bak við hana (Stephens, 2013; Storø, 2013). Ekki er nóg að ræða það á einum 

eða tveimur starfsmannafundum heldur er það þema sem er rauður þráður í daglegu 

starfi frístundaleiðbeinenda. Mikilvægt er að skapa opna umræðu um faglegt starf í 

Gæðastund og byggja starfið á sömu gildum félagsuppeldisfræðinnar og starf með 

börnum byggist á, sérstaklega á trausti milli frístundaleiðbeinenda, að virða skoðanir 

annarra og samvinnu. Slík umræða mun alltaf vera hluti af Gæðastundinni og við 

frístundaleiðbeinendur þurfum alltaf að spyrja okkur hvort börnunum sé stýrt of mikið í 

Gæðastund eða hvort ramminn sem við búum til sé of lauslegur. Ég held að umræðan 

verði auðveldari og muni jafnvel breytast með tímanum þegar meiri reynsla er komin á 

Gæðastund þar sem frístundaleiðbeinendur læra til hvers er ætlast af þeim og gera 

mun milli þess að stýra börnum og búa til ákveðinn ramma.  

Hins vegar kemur starfsmannaveltan, sem hefur á öllum þremur árunum verið mikil, 

í veg fyrir að slík reynsla verði til. Mikil starfsmannavelta gerir þessa miðlun meira 
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krefjandi þar sem hún veldur óstöðugleika í hópi frístundaleiðbeinenda, eykur álag á 

„gömlu“ starfsmennina og kennslustarf mitt einkennist af því að veita ítrekað 

nauðsynlegar grunnupplýsingar og get ég því í minna mæli séð um að miðla 

grunngildum starfsins. Starfsmannaveltan er þema sem þarf að finna lausn á til að 

tryggja faglegt starf, ekki aðeins í Gæðastund eða í Krakkalandi, heldur í frístundastarfi 

almennt. 

Mesta áskorun Gæðastundarinnar hefur í mínum huga verið ólíkt viðhorf til 

samþættingar á skóla- og frístundastarfi. Á meðan skólastjórinn, frístundaleiðbeinendur 

og ég styðjum verkefnið, eru kennarar gagnrýnni. Þeir undirstrika mikilvægi 

frístundastarfs fyrir börnin en upplifa einnig neikvæðar afleiðingar sem lenging 

skóladagsins hefur í för með sér. Mörg börn eru þreytt á þessum tíma og búin á því. 

Sérstaklega þótti fyrirkomulagið á fyrsta skólaárinu 2014- 2015 þegar bókleg fög voru 

kennd eftir Gæðastund, óhentugt. Almennt er viðhorf kennara til samþættingar á skóla- 

og frístundastarfi lítið rannsakað. Bloße og Böttcher (2011) komast að svipaðri 

niðurstöðu en í rannsókn þeirra kemur einnig fram að kennarar eru ekki eins ánægðir 

með samþættinguna á skóla- og frístundastarfi og hinir aðilarnir, sem eru skólastjórar 

og utanaðkomandi aðilar. 

7.4 Hvernig gengur að samþætta skóla- og frístundastarf í formi 
Gæðastundar? 

Niðurstöður um menntunartækifæri í Gæðastund, hlutverk frístundaleiðbeinenda, 

samstarf í skólanum og ágreiningur sem kom upp gefa til kynna að verkefnið hafi náð 

árangri. Gæðastund býður upp á óformleg og hálf- formleg menntatækifæri sem gerir 

börnum fært að skapa eigin menntaferla og læra af reynslunni. Á sama tíma búa 

frístundaleiðbeinendur til ramma um menntatækifærin og aðstoða börnin þegar 

ágreiningur kemur upp við að leysa úr þeim. Samstarf hefur skapast milli 

frístundaleiðbeinenda og kennara, sérstaklega vegna stuðnings við einstaka börn og 

faglegt frístundastarf hefur batnað síðan verkefnið varð til. Þrátt fyrir það benda 

niðurstöður til þess að enn sé töluvert í land með að sameiginlegur skilningur á 

menntun barna milli skóla og frístundastarfs hafi náðst.  

Upp hafa komið áskoranir sem tengjast hlutverki mínu sem forstöðumann, faglegum 

áherslum í Gæðastund og samstarfi í skóla. Á meðan sumar hindranir hafa verið leystar 

með tímanum, tel ég sérstaklega að áskorunin vegna ólíks viðhorfs gagnvart 

samþættingu á skóla- og frístundastarfi sé tengd því stigi sem samstarfið hefur náð 
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(Davis, 2011). Með því að efla markvisst samvinnu vona ég að til verði sameiginlegur 

skilningur á menntun barna sem muni skila sér í heildstæðri nálgun á menntun barna. 

Gæðastund og þessi ritgerð hafa kennt mér að samþætting á skóla- og 

frístundastarfi er mikilvægt og mjög vítt og fjölbreytt hugtak, sem hver og einn virðist 

skilgreina á sinn hátt. Í Snælandsskóla var Gæðastund upphaflega hugsað sem verkefni 

til að létta á húsnæði Krakkalands. Hugmyndir um samþættinguna við upphaf 

verkefnisins tengdust því að mestu hugmyndum um nýtingu húsnæðis Snælandsskóla 

en minna um náin sambönd milli frístundaleiðbeinenda og barna eða aukið samstarf við 

kennara vegna einstaka barna. Þessi fjölbreytni er endurspegluð í rannsóknum um 

samþættingu. Á meðan sumir telja að samnýting á starfsfólki og húsnæði sé 

samþætting (Kolbrún Pálsdóttir, 2014), telja aðrir að einstök námskeið sem eru haldin 

af utanaðkomandi aðila sé samþætting (Bloße, Böttcher og Förster, 2011). Einnig er til 

sú leið að frístundaleiðbeinendur vinni samhliða bekkjarkennaranum í skólanum fyrir 

hádegi og fylgi svo börnunum í frístundastarf eftir hádegi (Calander, 2000; Kolbrún Þ. 

Pálsdóttir, 2016).  

Með tímanum jókst reynslan í Gæðastund, frístundaleiðbeinendurnir áttuðu sig á 

sambandi sínu við börnin og umræða milli umsjónarkennara og frístundaleiðbeinenda 

um börnin hófst. Þannig verður Gæðastund að tengingu milli skóladags barna og 

frístundastarfs eftir hádegi. Í Gæðastund fá börnin uppbrot frá skóladeginum á sama 

tíma og starfið eftir hádegi verður betra þar sem þekking á lífsheimi barna og fagleg 

þekking frístundaleiðbeinenda eykst. Skóladagur barnanna verður heildstæðari en áður 

en verkefnið varð til.  

Umræðan í Þýskalandi um heildstæðan skóla sýnir hvernig mismunandi stofnanir, 

það er menntakerfið og barna- og ungmennavelferð, vinna saman að því að búa til 

slíkan heildstæðan skóladag fyrir börnin (Bloße og Bötcher, 2011; Bloße, Böttcher og 

Förster, 2011; Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, 2014; Markert, 2011; Markert, 

2014). Á meðan samvinna getur verið mjög árangursrík þegar hún byggist á 

jafningjagrundvelli eru líka dæmi um að frístundaheimili eða utanaðkomandi aðilar 

komist ekki að því að búa til heildstæða stefnu með skólanum heldur feli skólinn þeim 

ákveðið hlutverk, t.d. að passa börnin eða sjá um ákveðið námskeið (Bloße, Böttcher og 

Förster, 2011; Markert, 2011).  

Hins vegar er aðkoma kennara að því að skapa heildstæðan skóladag í 

Snælandsskóla ennþá mjög lítil og koma þeir lítið að framkvæmd Gæðastundarinnar. 

Hún hefur lítil áhrif á starf þeirra fyrir utan lengingu skóladagsins. Samstarfið felst að 

mestu leyti í því að ræða um börnin og búa til sameiginlegan skilning á lífsheimi þeirra. 
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Að mínu mati væri mjög áhugaverð leið til þess að þróa Gæðastund áfram í framtíðinni 

og gera hana að samvinnuverkefni þar sem kennarar og frístundaleiðbeinendur mætast 

sem jafnir aðilar. Kolbrún Þ. Pálsdóttir (2015) og Thomas Markert (2011) halda því bæði 

fram að mikilvægasti þátturinn í samþættingu á skóla- og frístundastarfi sé að skólinn 

og frístundaheimilin búi til sameiginlega stefnu eða heils dags áætlun sem byggist á 

hugmyndum um samræmt nám barna þar sem báðir aðilar koma jafnir að framkvæmd 

stefnunnar. Samvinna (e. co- ordination) milli þessara aðila myndi myndast og 

heildstæður skóladagur barna yrði til. Slíkt ferli er mjög krefjandi og krefst þess að allir 

aðilar séu tilbúnir að skapa umræðu sín á milli og komast í gegnum ágreining sem er 

hluti af ferlinu.  

7.5 Hagnýtar hugmyndir fyrir framtíðina 

Í þessum kafla verða settar fram hagnýtar hugmyndir sem nýtast stjórnendum skóla – 

og frístundastarfs til að efla samstarf og samvinnu eða búa sjálf til verkefni um 

samþættingu á skóla- og frístundastarfi sé vilji til þess. Mikilvægt er að hafa í huga að 

samþætting á skóla- og frístundastarfi er verkefni sem er tengt menningu sem er 

ríkjandi í hverjum skóla eða frístundaheimili fyrir sig og tel ég að erfitt sé að yfirfæra 

fyrirkomulag milli skóla eða frístundaheimila (Kolbrún Þ.Pálsdóttir, 2016). Hver og einn 

þarf að finna sína útfærslu á verkefninu. 

Grunnþættir menntunar: Rannsóknin sýnir að samþætting á skóla- og 

frístundastarfi gefur kost á að vinna á ólíka vegu með grunnþætti menntunar, 

sérstaklega á grunnþættina lýðræði, sköpun, læsi og sjálfbærni. Á meðan nálgun innan 

skólans er formlegri, gefur frístundastarf kost á því að vinna með börnunum bæði hálf- 

formlega eða óformlega t.d. í gegnum leik, með því að búa til hópastarf eða nota 

markvissa hópleiki. Ein hugmynd gæti t.d. verið að taka upp verkefnavinnu sem ég hafði 

hugsað mér í byrjun Gæðastundarinnar og vinna markvisst með ákveðinn grunnþátt í 

ákveðinn tíma, bæði í skólanum og á frístundaheimilinu. Þannig verður til heildstæð 

nálgun á menntun barna. Mikilvægt er að frístundastarfið ítreki að starfið með 

börnunum byggist á lýðræði og trausti og að það sé ekki of skipulagt þannig að þau fái 

rými til sköpunar.  

Verkefni gegn einelti: Dæmi um sameiginlegt verkefni skóla- og frístundstarfs er 

eineltisverkefni sem hefur komið til tals í Snælandsskóla. Ég sé slíkt verkefni fyrir mér 

sem samvinnuverkefni þar sem kennarar og frístundaleiðbeinendur búa til umhverfi 

sem einkennist af því að börnin geti nýtt sér bæði formlegar og óformlegar 

kennsluaðferðir til að búa til þekkingu. Grunnþættir menntunar, t.d. sjálfbærni, væri 
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bakgrunnur í slíku eineltisverkefni. Markmiðið gæti verið að efla þekkingu barna á 

félagslegum tengslum, vináttu, sjálfið og einelti þannig að þau læri um sig og þarfir sínar 

og geti sett sig í spor annarra.  

Sameignlegir undirbúnings- og umræðufundir: Bæði gögnin í rannsókninni og fyrri 

rannsóknir benda ótvírætt til þess að skapa þurfi sameiginlegan undirbúningstíma þar 

sem kennarar og frístundaleiðbeinendur geti komið saman, rætt hugmyndir sínar um 

samstarfið, ólíka nálgun á menntahugtakinu og ólík hlutverk þannig að sameignlegur 

skilningur verði til og samvinna aukist. Ég tel að slíkir fundir þurfi að vera haldnir 

reglulega, t.d. vikulega og vera hluti af daglegu starfi kennara og frístundaleiðbeinenda. 

Mikilvægt er að gefa sér tíma til ígrundunar til að ræða undirliggjandi gildi í starfinu 

með börnunum. Slík ígrundun er krefjandi en um leið nauðsynleg til að forðast það að 

frístundastarfið breytist í skólastarf.  

Stefnumótun: Eins og fram hefur komið er sameiginleg stefnumótun mikilvægur 

hlutur fyrir samþættingu skóla- og frístundastarfs (Kolbrún Pálsdóttir, 2016). Gögnin 

sýna að slík stefnumótun hefði getað farið betur í Snælandsskóla. Ég tel að 

stefnumótun byrji strax þegar fyrstu hugmyndir um samþættinguna verða til innan 

skólans eða frístundastarfsins. Mikilvægt er að skapa umræðu þannig að allir aðilar sem 

koma að framkvæmd samþættingarinnar með einum eða öðrum hætti fái tíma til að 

kynna sér hugmyndina og skilja ávinninginn sem slíkt verkefni hefði í för með sér, bæði 

fyrir þá og börnin. Mikilvægt er að fá alla með sér í lið, móta skýra stefnu og leggja svo 

af stað með verkefnið.  

Hlutverk forstöðumanns í samþættingarverkefni: Gögnin í rannsókninni sýna að 

hlutverk mitt sem forstöðumanns í verkefninu var mikilvægt. Ég stóð fyrir framkvæmd 

þess og kenndi frístundaleiðbeinendum hlutverk sitt gagnvart börnunum og faglegt 

starf á frístundaheimilum. Út frá reynslu minni tel ég að forstöðumaður frístundastarfs 

hafi lykilhlutverk í samþættingu á skóla- og frístundastarfi. Mikilvægt er að 

forstöðumaður sé hæfur aðili, t.d. með menntun í tómstunda- og félagsmálafræði, sem 

styður hugmyndina um samþættingu á skóla- og frístundastarfi og skilur hlutverk 

kennara í ferlinu. Ég tel að verkefnið muni skila mestum árangri ef forstöðumaður 

stjórnar samstarfs- og umræðufundum, hugsanlega í samvinnu við aðila í 

skólaumhverfinu. Með þessu fyrirkomulagi væri hægt að koma markvisst í veg fyrir að 

hlutverk og gildi skólans yrðu ráðandi í verkefninu.  

Frístundaleiðbeinendur: Síðast en ekki síst eru það frístundaleiðbeinendur sem þarf 

að hafa í huga. Eins og niðurstöður sýna, eru það þeir sem vinna mest með börnin og 

þekkja þau best. Hins vegar eru þeir oft ófaglærðir og vinna aðeins í takmarkaðan tíma 
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á frístundaheimilinu. Mikilvægt er að styðja við þá í daglegu starfi, t.d. með því að miðla 

til þeirra gildum frístundastarfs og því hlutverki sem frístundaleiðbeinendur hafa 

gagnvart börnum og starfinu með því að bjóða upp á regluleg tækifæri til 

endurmenntunar en líka með því að efla starfsandann í hópnum og getu þeirra til 

samvinnu. Þannig munu þeir upplifa sig sem mikilvægan hluta í verkefninu og upplifa að 

vinna þeirra skiptir sköpum fyrir starfið með börnunum.  

Þetta voru aðeins nokkur ráð sem ég tel mikilvæg ef aðrir stjórnendur ætla að efla 

samstarf og samvinnu milli skóla og frístundastarfs eða samþætta starfið. Ef þið finnið 

svar við þessum atriðum eruð þið komin langt á leið við að ná markmiðinu. 

7.6 Gönguferðin mín 

Að lokum ætla ég að segja nokkur orð um ferðalag mitt gegnum þróunarverkefnið og 

rannsóknina. Gæðastund er verkefni sem hefur verið mjög krefjandi fyrir mig sem 

forstöðumann en um leið árangursríkt því að ég hef lært mikið um gildi frístundastarfs 

og þau tækifæri sem samstarf milli skóla og frístundaheimilis hefur upp á að bjóða fyrir 

börnin.  

Fyrir mig hafa undanfarin ár með Gæðastundinni verið eins og ganga á íslensku 

hálendi. Ég er leiðsögumaðurinn og með mér í ferðinni eru nokkrir einstaklingar, sumir 

hluta af leiðinni en aðrir lengri hluta. Ég vissi ekki mikið um gönguna í upphafi, hef 

aldrei farið hana áður og því miður eru ekki margir sem hafa tekið þessa göngu sem ég 

gæti spurt eða gætu jafnvel leiðbeint mér. Þar að auki er svæðið mjög stórt og torfært 

og það eru ekki til slóðar sem leiða gönguna áfram heldur þarf ég að finna leiðina yfir 

holt og hæðir og meta sjálf hvort ég ætli að labba yfir eða í kringum hindranirnar. 

Ótalmargir möguleikar eru til að komast yfir svæðið og ekki er hægt að segja fyrir fram 

hver sé besta leiðin. Sú sem virðist vera einföldust í byrjun reynist mjög krefjandi þegar 

lengra er komið og ég þarf stöðugt að meta og endurmeta hvort ég sé enn á þeirri leið 

sem ég ætlaði mér. 

Á meðan hlutverk leiðsögumannsins er þungt í byrjun verður gangan auðveldari 

með tímanum. Ég finn mig í hlutverki mínu og get jafnvel látið aðra taka stjórn í 

ákveðinn tíma svo ég geti notið náttúrunnar í kringum mig. Einnig hef ég lært mikið á 

leiðinni, stundum með því að gera mistök. Núna fer göngunni að ljúka. Áfangastaðurinn 

er handan við hornið og ég er dálitið stolt yfir að hafa fundið mína leið yfir svæðið. Ég 

ætla að njóta þess að vera komin í hús og fagna því í góða stund.  

En ég veit líka að gangan mín mun halda áfram næsta dag. Ég er svolítið spennt fyrir 

því að prófa leið frá skálanum sem heitir „samvinnuverkefni milli skóla- og 
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frístundastarfs“. Ég tel að slíkt verkefni væri mjög spennandi en um leið mjög krefjandi 

þar sem ólík sjónarmið varðandi menntun barna munu mætast og mikilvægt er að 

ígrunda þessar nálganir í samvinnu kennara og frístundaleiðbeinenda. Vonandi mun 

svæðið ekki verða eins torfært og það hefur verið. 
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Viðauki A: Uppkast af fyrstu hugmynd um Gæðastund, vor 2014 
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Viðauki Á: Skipulag Gæðastundarinnar 
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Viðauki B: Kynning Gæðastundarinnar fyrir skólanefnd 2.mars 
2015 

 

Nýtt skipulag í Dægradvöl Snælandsskóla 2014 – 2015. 

Kynning fyrir skólanefnd 2.3.2015. 

Aðdragandi: 

• Forstöðumannaskipti urðu á miðjum vetri og nokkur starfsmannavelta á sama 

tíma. 

• Þar sem hluti starfsmanna var nýr var erfitt að taka á móti 130 nemendum í 

Dægradvöl á sama tíma og tryggja um leið örugga skráningu. 

Markmið: 

• Gera Dægradvölinni betur mögulegt að taka á móti nemendum 

• Stytta tímann þar sem 130 nemendur væru saman í dægradvöl 

• Vinna markvisst að því að efla félagsþroska nemenda 

 

Framkvæmd: 

• Búnar voru til tvær stundir í stundaskrá nemenda þar sem einn bekkur í einu á 

gæðastund í dægradvöl. Frá kl. 10:30 – 11:30 og frá 11:30 – 12:30. Báðir 

tímarnir taka eina kennslustund og hluta úr matarhléi. Hver bekkur í 1. og 2. 

bekk fer einu sinni í viku í hvorn tímann. 

• Kenndur einn skipulagður leikur og síðan er frjáls leikur.  

• Fyrri tíminn miðast við inniveru en sá síðari útiveru. 

Niðurstaða: 

• Mikil ánægja er hjá starfsfólki Dægradvalar 

o Kynnast nemendum í eigin bekk 

o Taka á móti einum hópi í einu og hafa tækifæri til að ræða við hópinn 

o Aukið öryggi í skráningu og eftirliti 

o Aukinn félagsþroski 

• Hjá kennurum er óánægja með kennslu til kl. 14:00 

o Finnst nemendur koma þreyttir og æstir úr dægradvöl 

o Finnst vanta að besti tími dagsins sé nýttur til náms. 

Álit skólastjóra: 
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• Þessi aðferð bætir aðstæður dægradvalar mjög mikið og gerir starf hennar 

markvissara og faglegra. 

• Finna þarf og skoða möguleika á að mæta óskum kennaranna betur við gerð 

stundaskrár. 

• Setjast þarf niður með báðum aðilum og finna lausn sem hentar. 
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Viðauki D: Þemaspjöld í viðtölum við skólastjóra, kennara og 
frístundaleiðbeinendur í febrúar 2017 
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