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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að auka þekkingu og skilning á samvinnu leik- og 

grunnskólakennara í samreknum skólum í þeim tilgangi að varpa ljósi á upplifun kennaranna 

á faglegu lærdómssamfélagi á milli skólastiga í samreknum skólum. Í skólum sem vinna með 

faglegt lærdómssamfélag hafa verið greind að minnsta kosti fimm einkenni: dreifð og 

styðjandi forysta; sameiginlegt nám; sameiginleg gildi og framtíðarsýn; styðjandi umhverfi; 

og kennarar sem miðla hugmyndum sínum og aðferðum um betri kennslu. Samreknir leik- og 

grunnskólar hér á landi eru ekki margir en ætla má að þar sé líklegra að skapist kjöraðstæður 

fyrir kennara á hvoru skólastigi fyrir sig til að mynda með sér teymi og eiga í nánara samstarfi 

en þar sem þeir starfa í sitthvorum skólanum.  

Um var að ræða eigindlega rannsókn á sviði fyrirbærafræðinnar þar sem tekin voru viðtöl 

við tvo leikskólakennara og fjóra grunnskólakennara í tveimur samreknum skólum, sem 

höfðu reynslu af starfi með fimm og sex ára börnum. Einnig var rætt við tvo skólastjóra úr 

hvorum skóla fyrir sig. Leitað var eftir svörum við því hver reynsla leik- og grunnskólakennara 

er af teymisvinnu, hvaða viðhorf þeir hafa til samfellu í námi barna, hvað þeir telja að styðji 

við faglegt lærdómssamfélag á milli skólastiga og hvaða viðhorf stjórnendur hafa til faglegs 

lærdómssamfélags innan skólans.  

Niðurstöður sýna greinileg merki faglegs lærdómssamfélags á milli skólastiga í 

samreknum skólum og bæði jákvæð og umhugsunarverð áhrif þess á samvinnu 

skólastiganna. Birtingarmynd þess er einna helst í aukinni nánd milli skólastiganna, auknum 

samskiptum og áhrifameira hlutverki stjórnenda. Raunin er jafnframt sú að nándin dregur 

fram mun á stjórnunarlegum þáttum eins og mismunandi kjarasamninga, dagsskipulag og 

staðsetningu skólastiganna. 
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Abstract 

The objective of this study was to increase the knowledge and understanding of cooperation 

between teachers in jointly operated pre- and primary schools and to shed light on their 

experience with the concept of a professional learning community across education levels in 

jointly operated schools. Five characteristics have been identified in schools that operate 

within a professional learning community: supportive and shared leadership, collective 

learning, shared values and vision, supportive conditions, and shared personal practice. 

There are not many Icelandic, jointly operated pre- and primary schools, but one can assume 

that their operation, as opposed to schools that operate separately, supports the ideal 

environment for teamwork and cooperation for teachers on both educational levels. 

What follows is a phenomenological, qualitative research in which interviews were 

conducted with two preschool teachers and four primary school teachers from jointly 

operated schools, selected based on their experience working with five- and six-year-old 

children. Additionally, interviews were conducted with two principals, one from each school. 

Questions were focused on their experience with teamwork, their approach to educational 

continuity, their views on elements that support professional learning communities and the 

administrative approach to a professional learning community within the schools 

themselves. 

The results show that a professional learning community between education levels can 

be clearly distinguished in the jointly operated schools. Its positive effects manifest mainly in 

augmented affiliation between the education levels, increased communication and a more 

effective role that management plays in its operation. Nevertheless, certain administrative 

topics, worthy of consideration are raised, such as differences in collective wage agreements 

between the faculty, varied daily schedules and logistics within the school buildings. 
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1 Inngangur  

Markmiðið með þessu verkefni var að auka þekkingu og skilning á samvinnu leik- og 

grunnskólakennara í samreknum skólum. Tilgangurinn er að varpa ljósi á upplifun leik- og 

grunnskólakennara á faglegu lærdómssamfélagi á milli skólastiga í samreknum skólum.  

Það þarf ekki að fjölyrða um það hve mikilvæg fyrstu ár barna í menntakerfinu eru og 

áhrif þeirra á áframhaldandi skólagöngu. Börnin hefja gönguna í leikskóla þar sem lagður er 

mikilvægur grunnur menntunar og þroska barna fyrir áframhaldandi nám. Í leikskólanum er 

meðal annars lagður grunnur að læsi, skrift og stærðfræði með skapandi kennsluháttum og í 

gegnum leik. Eftir því sem líður á skólagönguna eykst vægi skipulags og námið verður 

formfastara þegar í grunnskólann er komið.  Skilin á milli þessara skólastiga hafa verið 

tíðrædd og ekki ýkja langt síðan almennt var talið að upphaf náms hæfist ekki fyrr en í 

grunnskólann væri komið. Bilið á milli elstu deildar leikskóla og fyrsta bekkjar grunnskóla 

hefur með árunum verið betur og betur brúað en viðfangsefni margra rannsókna hafa snúist 

um mikilvægi þess að minnka rofið (e. discontinuity) sem verður þar á milli (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004; Dockett og Perry, 2007). 

Miklar breytingar hafa orðið á skipulagi, kennslufræði og umhverfi beggja skólastiga og 

krafan um meiri samþættingu og samvinnu hefur aukist til muna. Til að mynda eru fyrstu 

kaflar Aðalnámskrár leik-, grunn- og framhaldsskóla sameiginlegir að öllu leyti. Með 

sameiginlegum hluta Aðalnámskráa hafa menntayfirvöld gert tilraun til að tryggja samfellu 

(e. continuity) á milli skólastiga. Einnig hafa nokkrir leik- og grunnskólar landsins verið 

sameinaðir með það að markmiði að auka samfellu milli skólastiga (Reykjavíkurborg, 2011, 

bls. 38). Hverjum skóla hefur verið sett að gera grein fyrir þeim skrefum sem þeir hafa tekið 

til að auka samfellu og minnka rof á milli skólastiganna (Lög um leikskóla nr. 90/2008; Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). Sjálf framkvæmdin á þessari samþættingu hefur að miklu leyti 

verið sett í hendur einstakra kennarahópa innan skólanna og það er því ljóst að bæði leik- og 

grunnskólakennarar spila lykilhlutverk á þessum tímamótum.   

Með samvinnu milli skólastiga gefast aukin tækifæri til myndunar svokallaðs faglegs 

lærdómssamfélags (e. professional learning community) milli kennarahópa. Með faglegu 

lærdómssamfélagi er átt við þegar hópur fólks hefur svipaðar hugmyndir til náms og stefna 

að sömu markmiðum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 35). Með samvinnu milli þessara 

tveggja kennarahópa fá leikskólakennarar tækifæri til að skyggnast inn í störf 

grunnskólakennara og sömuleiðis fá grunnskólakennarar að skyggnast inn í störf 

leikskólakennara. Það er mikilvægt fyrir báða þessa hópa að þekkja til vinnuaðstæðna og 

kennsluaðferða beggja skólastiga (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 51; Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 73). Þannig vita leikskólakennarar hvað börnin sem útskrifast úr 
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leikskóla eiga í vændum að hausti í grunnskólanum og grunnskólakennarar vita hvaða 

bakgrunn nemendur hafa.   

Það er jafnframt talinn vera hluti af faglegu lærdómssamfélagi þegar kennarar læra hver 

af öðrum og hver með öðrum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 44). Þá eru til dæmis 

mynduð teymi, þar sem tveir eða fleiri vinna saman. Hópurinn þarf að setja sér markmið og 

markmiðin þurfa að endurspeglast í framförum í skólastofunni eða á deildinni (Harris og 

Jones, 2010, bls. 174). Grunnskólanemendur og leikskólabörn þurfa að hagnast á þeim 

markmiðum sem sett eru í teyminu. Kennarahópurinn þarf að hittast reglulega og ræða þær 

leiðir sem farnar eru í samstarfinu. Til að umræðan geti verið gagnrýnin þarf að ríkja traust á 

meðal samstarfsmanna og þeir þurfa finna til öryggis í hópnum og tala saman af hreinskilni 

um þau málefni sem liggja á borðinu (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012, bls. 

140-142).    

1.1 Kveikjan að rannsókninni 

Ég útskrifaðist sem grunnskólakennari árið 2009 og hóf þá í kjölfarið fullt starf í leikskóla. 

Leiðin í leikskólanum lá upp á við og fékk ég stöðu sem deildarstjóri elstu barna leikskóla 

nokkrum árum seinna. Þetta var frumraun mín sem deildarstjóri. Ég hafði þó séð 

samstarfsmenn mína að störfum og taldi mig vita hvað þyrfti til að halda uppi starfi á 

leikskóladeild. Eitt af mínum verkefnum var að hafa samband við grunnskólann í hverfinu og 

koma á samstarfi þar sem barnahópurinn minn fengi að kynnast grunnskólanum sínum fyrir 

næsta skólaár eins og forverar þeirra árin á undan. Þar sem ég var nýbúin að taka við 

deildinni fékk ég aðstoð frá aðstoðarleikskólastjóranum við framkvæmdina. Erfitt reyndist að 

fá svör frá grunnskólanum og að finna tíma til að hittast, sem hentaði öllum aðilum. Í 

kjölfarið fór ég að heyra gagnrýnisraddir á meðal leikskólakennaranna í garð 

grunnskólakennaranna. Þeim fannst grunnskólakennararnir sýna áhugaleysi gagnvart 

samstarfi milli skólastiganna og ekki vera meðvitaðir um það mikilvæga starf sem á sér stað í 

leikskólum. Skoðanir sem ég segi frá hér eru einhliða þar sem ég var einungis í kringum 

leikskólastarfsfólk á þessum tíma. Áhugi minn á samvinnu milli leik- og grunnskóla hafði þar 

með verið vakinn.  

Í námi mínu við Háskóla Íslands kynnstist ég hugtakinu faglegt lærdómssamfélag. Þetta 

hugtak vakti mig til umhugsunar um samvinnu leik- og grunnskólakennara og þau vandamál 

sem upp höfðu komið í vinnu minni sem deildarstjóri í leikskóla. Leik- og grunnskólakennarar 

ættu að geta myndað gott lærdómssamfélag ef þeir sýndu því áhuga að vinna saman og sæju 

það sem hluta af starfi sínu. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 50) og 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 72-73) ber báðum skólastigum að koma á samfellu í 

námi barna sem byggir á fyrri reynslu þeirra eins og John Dewey (2000, bls. 28-29) talar um. 
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Hann taldi að námsefni skólanna væri byggt upp af fullorðnum einstaklingum þannig að 

námsefni, námsaðferðir og hegðunarkröfur væru ósjálfrátt ofar getu og hæfni barnanna.  

Samfella milli skólastiga gæti aukið vellíðan og öryggi nemenda þegar þeir hæfu nám í nýjum 

skóla.  

Í vettvangsnámi mínu kynntist ég því starfi sem fram fer í samreknum leik- og grunnskóla. 

Ég fann fyrir miklu samstarfi milli skólastiganna og upplifði skólann sem eina heild. Ég velti 

því fyrir mér hvernig samreknum leik- og grunnskólum gengi að brúa bilið milli skólastiga og 

þá sérstaklega í samstarfi leik- og grunnskólakennara. Samreknum skólum hefur fjölgað 

talsvert undanfarin ár. Frá árinu 2008 hefur sveitarfélögum verið heimilt samkvæmt lögum  

að reka saman leik- og grunnskóla (nr. 90/2008; nr. 91/2008). Slík samvinna gæti þá náð til 

tveggja eða fleiri leikskóla, tveggja eða fleiri grunnskóla eða blöndu leik- grunn- og 

tónlistarskóla sem reknir væru saman (lög um leikskóla nr. 90/2008; Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Þessir skólar gætu áður hafa verið reknir sem sín hvor stofnunin sem síðan voru 

sameinaðar eða að þeir hafi frá upphafi verið reknir sem ein stofnun. Ástæðan fyrir vali mínu 

á að skoða samrekna leik- og grunnskóla er sú að ætlunin er að rannsaka samvinnu leik- og 

grunnskólakennara sem hafa hugsanlega ólíkan kennslufræðilegan bakrunn og reynslu. Vert 

er að skoða hvort samrekstur leik- og grunnskóla auki samfellu og samstarf á milli skólastiga. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvað einkennir farsæla samfellu á mótum 

skólastiga og hvað rof felur í sér og einnig hefur samvinna kennara verið skoðuð (Dockett og 

Perry, 2007; Jóhanna Einarsdóttir, 2004; Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Broström, 2002). 

Flestar þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á þessu sviði hafa verið gerðar í skólum sem 

eru í sitthvoru húsnæðinu og ekki samreknir. Ekki eru margar rannsóknir sem byggja á 

samvinnu leik- og grunnskólakennara í samreknum skólum og beini ég því sjónum mínum að 

henni. 

1.2 Markmið, tilgangur og rannsóknarspurningar 

Í samreknum skólum skapast tækifæri til þess að kennarar vinni saman í teymum. Eitt af 

einkennum faglegs lærdómssamfélags byggir á samvinnunámi, þar sem kennarar miðla 

reynslu sinni og læra hver af öðrum. Markmiðið með þessu verkefni var að auka þekkingu og 

skilning á samvinnu leik- og grunnskólakennara í samreknum skólum. Tilgangurinn er að 

varpa ljósi á upplifun leik- og grunnskólakennara á faglegu lærdómssamfélagi á milli 

skólastiga í samreknum skólum.  

Ætla má að samvinna milli leik- og grunnskóla sé auðveldari viðfangs þegar kemur að 

samreknum skólum vegna nándar skólastiganna hvort við annað. Í samreknum skólum er 

einn skólastjóri sem hefur yfirumsjón með báðum skólastigum og getur það haft áhrif á 

hvernig samstarfi milli skólastiga er háttað. Líklegra er að gjá geti myndast þegar leikskóli og 
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grunnskóli eru í sitthvoru húsnæðinu með sitthvorn skólastjórann og gæti hún komið fram í 

ólíkum viðhorfum, menningu og skipulagi.   

Í rannsókninni var samvinna leik- og grunnskólakennara sem starfa í samreknum skólum 

skoðuð.  Rannsakað var hvað það er sem leik- og grunnskólakennurum finnst styðja við 

faglegt lærdómssamfélag milli skólastiga, hvernig leik- og grunnskólakennarar upplifa 

samfellu í námi barna á milli skólastiga og hvaða reynslu leik- og grunnskólakennarar hafa af 

teymisvinnu milli skólastiga í samreknum skólum. Það var gert með því að taka viðtöl við tvo 

leikskólakennara sem hafa reynslu af starfi með fimm ára börnum, fjóra grunnskólakennara 

sem hafa reynslu af umsjón nemenda í 1. bekk og tvo stjórnendur í tveimur samreknum 

skólum. Við úrvinnslu rannsóknargagna voru viðtölin greind og þau sett í samhengi við þann 

fræðilega grunn sem settur hefur verið fram, rannsókninni til stuðnings. 

Unnið var út frá rannsóknarspurningunni: 

 Hvernig upplifa leik- og grunnskólakennarar faglegt lærdómssamfélag milli skólastiga í 

samreknum skólum?  

Undirspurningar sem notaðar voru til að afmarka viðfangsefnið enn frekar eru: 

 Hver er reynsla leik- og grunnskólakennara af teymisvinnu? 

 Hvaða viðhorf hafa leik- og grunnskólakennarar til samfellu í námi barna?   

 Hvað telja leik- og grunnskólakennarar að styðji við faglegt lærdómssamfélag á milli 

skólastiga? 

 Hvaða viðhorf hafa stjórnendur til faglegs lærdómssamfélags innan skólans?  

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerð þessi er byggð upp af sex megin köflum. Fyrst er það inngangskafli þar sem 

rannsóknin er kynnt, markmið og tilgangur hennar og ástæður fyrir vali á viðfangsefni. Í 

öðrum kafla er fjallað um sögulegan bakgrunn rannsóknarinnar þar sem meðal annars er 

farið yfir þá þróun sem hefur átt sér stað í sögu skólastiganna og samvinnu leik- og 

grunnskólakennara. Í þriðja kafla er fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar gerð skil og 

lykilhugtök, eins og faglegt lærdómssamfélag og samfella og rof, skilgreind. Fjórði kaflinn 

fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar. Þar er framkvæmdinni lýst og hún rökstudd, fjallað 

um rannsóknaraðferðina, gagnaöflun og greiningu á gögnum auk þess sem fjallað er um 

siðferðileg atriði og takmarkanir rannsóknarinnar. Í fimmta kafla er greint frá niðurstöðunum 

út frá svörum viðmælenda. Sjötti kaflinn er svo umræðukafli þar sem niðurstöður 

rannsóknarinnar eru settar í fræðilegt samhengi. Sjöundi kafli eru lokaorð þar sem 

niðurstöður rannsóknarinnar eru teknar saman í stuttu máli. Að lokum má svo finna lista yfir 

þær heimildir sem stuðst var við í vinnslu þessa verkefnis. 
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2 Samstarf leik- og grunnskóla: Sögulegt sjónarhorn 

Í þessum kafla verður farið stuttlega yfir upphaf leik- og grunnskóla. Þannig fá lesendur 

innsýn í menningu skólanna tveggja, menningu og arfleið. Einnig verður upphaf samstarfs 

þessarra tveggja skólastiga reifað með það fyrir augum hvaða leiðir hafa verið farnar í að 

brúa bilið milli skólastiganna og síðast en ekki síst hvers vegna sveitarfélögin fóru þá leið að 

sameina leik- og grunnskóla. 

Leikskólar og grunnskólar eiga sér svipaða sögu en á mismunandi tímum. Þeir áttu í fyrstu 

báðir erfitt uppdráttar vegna fjárhagsskorts, húsnæðisvanda og skilningsleysis ráðamanna 

hvað varðar menntun kennara (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2007). Þó svo að sagan sé svipuð þá 

eru skólarnir byggðir á ólíkum grunni. Fyrir yngstu börnin voru dagheimili sett á stofn sem 

félagslegt úrræði fyrir fátæk heimili (Andrés Ingi Jónsson og Oddný Helgadóttir, 2010, bls. 

13). Markmið dagheimila var að stuðla að hreinlæti, öryggi og næringu barna (Gils 

Guðmundsson, 1949, bls. 18). Það var svo árið 1931 að leikskóli var stofnaður en hann sóttu 

börn frá efnameiri fjölskyldum (Guðmundur Þorláksson, 1974, bls. 26; Jóhanna Einarsdóttir, 

2007, bls. 21). Árið 1991 voru dagheimili lögð niður og leikskólar tóku við menntun og 

uppeldi barnanna fram að grunnskólaaldri (Lög um leikskóla nr. 48/1991). Grunnskólinn var 

stofnaður mun fyrr eða árið 1862 („Hvernig Reykvíkingar“, 1950, bls. 142). Markmið 

grunnskólans var að ala börnin upp í að vera skynsamir og réttlátir þegnar í samfélagi. Einnig 

var ætlunarverk skólans að miðla þekkingu til barnanna og efla kunnáttu þeirra svo þau 

mættu verða nýtir borgarar í þjóðfélaginu. Inntökuskilyrði voru að hafa náð sjö ára aldri og 

kunna að kveða að en þó var ekki nauðsynlegt að vera læs („Hvernig Reykvíkingar“, 1950, bls. 

146). Skilyrði til menntunar á þessum tveimur skólastigum voru mjög ólík á þessum tíma. 

Grunnskólar voru menntastofnanir þar sem bóklegt nám fór fram en dagheimili félagslegt 

úrræði fyrir ung börn á meðan foreldrar voru að heiman í vinnu eða öðrum erindagjörðum. 

Einnig er vert að taka það fram að grunnskólanám verður skylda með tímanum er 

leikskóladvöl er enn valfrjáls.  

Ástæðan fyrir því að sögur leikskólans og grunnskólans eru reifaðar hér í stuttu máli er til 

að sýna þá menningu og þær hefðir sem skapast hafa í gegnum tíðina á þessum tveimur 

skólastigum. Þannig hefur umhverfi leikskóla einkennst af umönnun barna en þegar kemur 

að grunnskólum þá hefur þar verið lögð áhersla á kennslufræði og menntun barnanna. Þrátt 

fyrir að leikskólinn hafi verið viðurkenndur sem fyrsta skólastigið án skólaskyldu árið 1994 þá 

vottar enn fyrir þessum gömlu hugmyndum í samfélaginu. Börn mæta í leikskólann áður en 

foreldrar fara til vinnu og eru sótt aftur í lok vinnudags eftir um það bil átta tíma, sem oft á 

tíðum verða átta og hálfur tími vegna keyrslu til og frá vinnu. Síðan leikskólinn var 

viðurkenndur sem fyrsta skólastigið hafa leikskólakennarar ekki setið auðum höndum heldur 
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hafa þeir verið að auka vægi kennslufræðinnar innan skólastigsins og sýna fram á það 

mikilvæga nám og starf sem þar fer fram. Grunnskólinn hefur einnig breyst og þrátt fyrir að 

áherslan sé enn á bóklegt nám og almenna kennslufræði þá hefur skóladagur 

grunnskólabarnanna lengst með tilkomu frístundarinnar og annarrar tómstundaiðkunar. 

Mörg grunnskólabörn og sérstaklega þau yngstu fara í frístundastarf að loknum skóladegi þar 

sem lögð er áhersla á frjálsan tíma í umsjá fullorðinna. Þannig að það mætti segja að 

skólastigin hafi verið að færast nær hvort öðru í kennslufræði og áherslu á leik sem námsleið 

ungra barna.  

Miklar breytingar hafa orðið á skólastarfi undanfarna áratugi. Ein af þeim er aukin 

samvinna leikskóla og grunnskóla. Slíkri samvinnu er ætlað að stilla saman ólíka þætti 

skólakerfisins til að mynda betri heild (Jón Torfi Jónasson, 2008, bls. 254). Upphaf 

samstarfsins má rekja til ársins 1993 þegar sett var af stað norrænt samstarfsverkefni þar 

sem markmiðið var að koma á samstarfi milli menntastofnana sem sjá um menntun leik- og 

grunnskólakennara (Menntamálaráðuneytið, 1997, bls. 5). Þetta tiltekna verkefni beindist að 

því að finna leiðir til að brúa bilið milli leik- og grunnskóla, bæði hvað varðar inntak náms og 

starfshætti svo og til að efla samstarfið milli Fósturskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands 

(Menntamálaráðuneytið, 1997, bls. 5). Í kjölfar norræna samstarfsins voru nokkur 

sameiginleg námskeið haldin fyrir leik- og grunnskólakennara sem var upphafið að samstarfi 

skólastiganna (Menntamálaráðuneytið, 1997, bls. 5). Fljótlega eftir að þessu verkefni lauk, 

árið 1998, sameinaðist Kennaraháskólinn og Fósturskólinn í einn skóla ásamt 

Íþróttakennaraskóla og Þroskaþjálfaskóla Íslands („Nýr Kennaraháskóli..“, 1998). Við þessa 

breytingu færðist leikskólakennaranámið á nýtt stig og fræðasviðið Menntunarfræði ungra 

barna varð til við Kennaraháskólann (Guðrún V. Stefánsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2014, 

bls. 12).  

Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan norræna verkefninu lauk og er þónokkur reynsla 

komin á samvinnu leik- og grunnskólakennara úti á vettvangi. Jóhanna Einarsdóttir (2004, 

bls. 216) gerði rannsókn á því hvaða leiðir væru farnar til að brúa bilið milli skólastiga. Þar 

kom í ljós að algengasta aðferðin til að tengja skólastigin voru heimsóknir leikskólakennara 

og barna í grunnskólann. Flestir þátttakendur rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur (2004, bls. 

223) voru jákvæðir gagnvart öðrum leiðum í samstarfi en helsta hindrunin sem nefnd var, var 

skortur á fé og tíma. Má rekja það meðal annars til mismunar í dagskipulagi, það er að segja 

grunnskólakennarar eru í fastri kennslu milli klukkan átta og tvö á daginn en eftir það eru 

þeir lausir til funda, undirbúnings eða annarra starfa. Tíma leikskólakennara er öðruvísi varið 

og komast þeir ekki á hvaða tíma sem er eftir klukkan tvö.  

Yfirvöld hafa lagt sitt af mörkum við að brúa bilið milli skólastiga með því að hafa fyrstu 

þrjá kafla Aðalnámskráa þeirra sameiginlega, eins og áður sagði. Einnig byggja öll skólastigin 
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á sömu sex grunnþáttunum: læsi; sköpun; lýðræði og mannréttindi; jafnrétti; sjálfbærni; 

heilbrigði og velferð (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 14; Aðalnámskrá leikskóla, 2011, 

bls. 14). Fram kemur í Lögum um leikskóla (nr. 90/2008) og Lögum um grunnskóla (nr. 

91/2008) að sveitarfélögum ber að koma á samstarfi leik- og grunnskóla og hverjum skóla er 

ætlað að nefna hvaða leiðir eru farnar til að tryggja samfellu milli skólastiga í skólanámskrám 

skólanna. Auk þess hefur verið gerð reglugerð um skil og miðlun upplýsinga milli skólastiga 

og er þar gert ráð fyrir því að upplýsingar um nám barns í leikskóla fylgi því í grunnskóla 

(Reglugerð um skil og miðlun upplýsinga milli leik- og grunnskóla nr. 896/2009). Hopps 

(2014, bls. 406) segir frá því að ef leikskólakennarar fái ekki að vita hvort og hvernig 

upplýsingarnar um börnin séu notaðar minnki það metnað til að gefa slíkar upplýsingar. Hins 

vegar ef upplýsingar um notkun gagnanna berst á milli stofnanna þá getur það aukið traust 

og virðingu á meðal leik- og grunnskólakennara. Samkvæmt skýrslu OECD (2012, bls. 39) eiga 

námskrár að tryggja samfellu í þroska og námi barna. Með samfellu milli skólastiga finna 

börn fyrir meira öryggi þegar þau hefja nám í nýjum skóla sem byggir á því sem börnin hafa 

þegar tileinkað sér og líður betur í áframhaldandi námi.  

Reykjavíkurborg setti saman starfshóp (2011, bls. 10) sem hafði það að markmiði að 

greina tækifæri í hverfum borgarinnar til endurskipulagningar á rekstri leikskóla, grunnskóla 

og frístundaheimila með faglegan og fjárhagslegan ávinning í huga. Meðal helstu rökfærslna 

hópsins fyrir sameiningu leik- og grunnskóla verða talin upp hér að neðan:  

1. Öflugra samstarf og upplýsingamiðlun á milli mikilvægra aðila í nærumhverfi barna.  

2. Samfelldari vinnudagur barna verður til, byggður á reynslu og þekkingu fagstétta sem 

vinna að námi barna. 

3. Sameining starfsmannahópa sem starfa á ólíkan hátt getur leitt til enn frekari þróunar 

og nýbreytni í leikskóla-, grunnskóla- og frístundastarfi og til verður fjölbreyttari 

þekking og reynsla í þágu barnanna. 

4. Betri nýting skólahúsnæða. 

(Reykjavíkurborg, 2011, bls. 18) 

Ein sameining var gerð á leikskóla og grunnskóla í kjölfar tilagana starfshópsins. Samband 

íslenskra sveitarfélaga (2010, bls. 6) leitaði einnig eftir svörum sveitarfélaga um markmið 

með samrekstri skóla. Meðal svara sem komu frá sveitarfélögunum voru hagræðing í rekstri, 

aukin nýting húsnæðis,  aukin samfella milli skólastiga og/eða stöðugleiki í starfsmannahaldi 

til að tryggja fagmennsku.  
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3 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér verður farið yfir þau fræði sem liggja að baki faglegu lærdómssamfélagi samrekinna 

skóla. Kaflinn hefst á umfjöllun um hugtökin samfellu og rof þar sem farið er yfir hvað þau 

þýða og hvernig fræðmenn hafa skilgreint þau. Út frá samfellu og rofi verður farið yfir þær 

kennslufræðilegu áherslur og það námsumhverfi sem hvort skólastig fyrir sig hefur tileinkað 

sér. Það hefur lengi verið talið að leikskólar leggi að mestu áherslu á leikinn sem 

kennsluaðferð á meðan grunnskólar leggi áherslu á ákveðnar námsgreinar. Umhverfi 

skólastiganna er einnig að einhverju leiti ólíkt og verður farið yfir það í þessum kafla. 

Hugtakið faglegt lærdómssamfélag verður útskýrt og farið yfir skilgreiningu Hord á 

hugtakinu. Farið verður yfir þær hugmyndir rannsakanda um það hvernig faglegt 

lærdómssamfélag gæti birst í samreknum skólum með þeim rökum sem á undan koma. Að 

lokum verður farið yfir þau atriði kjarasamninga leik- og grunnskólakennara sem höfundur 

hefur hvað oftast fengið að heyra í gegnum tíðina að stangist á og hafi áhrif á farsælt 

samstarf milli skólastiga. 

3.1 Samfella og rof  

Helstu markmið samstarfs og tengsla milli skólastiga eru að skapa samfellu í námi barna, 

koma til móts við þarfir þeirra og stuðla að markvissari uppbyggingu náms (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 72). Með samfellu er átt við þegar skólaganga barna frá leikskóla og 

upp í framhaldsskóla mynda órjúfanlega heild (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 15). Það er 

gert með því að byggja nám barna á fyrri reynslu þeirra. Það er hægt að fara margar leiðir í 

samstarfi milli leik- og grunnskóla en það krefst góðs undirbúnings bæði fyrir og eftir 

skólaárið (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 50). Hver skóli fær gott rými til að fara þær leiðir 

í samstarfi sem hentar þeim best. Algengasta leiðin í samstarfi milli skólastiga eru svokallaðar 

skólaheimsóknir þar sem elstu leikskólabörnum er boðið í fylgd leikskólakennara í heimsókn í 

grunnskólann í nokkur skipti yfir skólaárið (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 216; Dunlop, 

2017, bls. 266). Slíkar heimsóknir hjálpa börnunum að finna til öryggis og vellíðunar í nýju 

umhverfi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 50; Broström, 2002, bls. 52).  

Fræðimennirnir John Dewey og Vygotsky lögðu áherslu á mikilvægi samfellu í námi. 

Dewey vildi að samfélagið og skólarnir tækju höndum saman við að ala upp komandi 

kynslóðir. Kennarar og skólar þyrftu að taka mið af barninu og þörfum þess með því að 

byggja á fyrri reynslu þeirra og tengja við raunveruleikann og samfélagið sem þau búa í 

(Gunnar E. Finnbogason, 2010). Dewey taldi að nám og menntun snerist fyrst og fremst um 

virkni barnsins og  þekking yrði aðeins til við aðstæður þar sem það gæti tengt við fyrri 

reynslu. Vygotsky talaði einnig um að byggja þyrfti á fyrri reynslu. Hann setti fram þá 
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hugmynd að börn lærðu áður en skólaganga hæfist og að þau væru með bakrunn sem hægt 

væri að byggja á. Hann setti fram hugmynd um það sem hann kallar svæði mögulegs þroska 

(e. zone of proximal development). Er þetta svæði á milli þekkingar sem barn hefur nú þegar 

tileinkað sér (e. existing) og þekkingar sem mögulega á eftir að bætast við (e. potential). Til 

að börn geti öðlast aukna þekkingu þarf stuðning fullorðinna sem Vygotsky líkir við 

vinnupalla (e. scaffolding) (Vygotsky, 1978, bls. 37-40). Kennarinn styður barnið í 

þekkingarleit sinni og gerir því þannig kleift að bæta ofan á þekkingu sína. Auk þess geta börn 

lært af jafnöldrum sínum því ekki hafa öll börn sama bakrunn. Sem dæmi má nefna að 

heimilsaðstæður og menningarlegur bakgrunnur barna getur verið mismunandi. Kennarar 

gegna mikilvægu hlutverki við að styðja við nám barna í gegnum leikinn. Þeir þurfa að vera 

meðvitaðir um hlutverk sitt og þau áhrif sem þeir geta haft á nám og þroska barnanna 

(Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 1).  

Andstæðan við samfellu er hugtakið rof. Í rofi á milli skólastiga er skortur á tengslum við 

fyrri reynslu (Dunlop og Fabian, 2002, bls. 148). Fræðimenn eru ekki endilega á sama máli og 

skiptast þeir í tvær fylkingar. Annars vegar eru þeir sem telja mikilvægt að skapa sem mesta 

samfellu í námi barna og unglinga og hins vegar þeir sem álíta það hollt fyrir börn að upplifa 

breytingar (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 15). Einhvers konar rof í námi hefur verið sagt 

vera órjúfanlegur þáttur í skilum á milli skólastiga og því geti verið hollt fyrir börn og unglinga 

að upplifa breytingar og mæta nýjum áskorunum, það sé nauðsynlegur liður í þroskaferlinum 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 17). Það er engu að síður mikilvægt að auka samfellu milli 

skólastiga því rannsóknir sýna að þau börn sem hefja grunnskólagöngu sína í skólum sem 

byggja á reynslu þeirra aðlagast betur að grunnskólanum heldur en þau börn sem hefja nám 

sitt í skóla með litla samfellu (Margetts, 2002, bls. 11).  

Ekki verður komist hjá rofi á milli skólastiga að einhverju leyti og þá sérstaklega milli leik- 

og grunnskóla sem eru í sitthvoru húsnæðinu með sitthvorn skólastjórann. Dockett og Perry 

(2007) greindu rof við skil skólastiga í þrennt; rof í umhverfinu (e. physical discontinuities); 

félagslegt rof (e. social discontinuities); starfshátta- og inntaksrof (e. philosophical 

discontinuities). Með rofi í umhverfinu er til dæmis átt við þegar börn koma úr umhverfi 

leikskólans sem hýsir færri börn og færri aldurshópa yfir í grunnskóla þar sem koma saman 

stærri hópar nemenda á dreifðara aldursbili. Með félagslegu rofi er átt við þegar 

sjálfsmyndin breytist og félagslega netið verður annað, barnið fer að eiga í samskiptum við 

aðra félaga og aðra fullorðna en áður. Með starfshátta- og inntaksrofi er átt við þegar nálgun 

í námi og kennslu verður allt önnur en áður var (Dockett og Perry, 2007, bls. 123). 

Í skýrslu Efnahags- og framfarastofnununar (e. Organisation for Economic Co-operation 

and Development) (OECD, 2001, bls. 41-42) var varað við þeirri þróun að færa 

kennsluaðferðir og innihald náms grunnskólans niður í leikskólann. Samhliða þessum 
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varnaðarorðum var talað um mikilvægi samfellu og samvinnu á milli skólastiga. Hægt sé að 

tengja ólíkar hugmyndir og aðferðir skólastiganna og nýta þannig styrkleika þeirra (OECD, 

2001, bls. 126-129). Í annarri skýrslu OECD (2006) er fjallað um tvenns konar fyrirkomulag 

sem hefur einkennt þær aðferðir sem eru notaðar til að tengja skólastigin. Annars vegar er 

talað um félags- og uppeldislega hefð (e. social pedagogy tradition) þar sem áhersla er á 

tengsl uppeldis, umönnunar og menntunar. Þessi aðferð er ríkjandi á Íslandi og í öðrum 

Norðurlöndum og mörgum öðrum löndum í Mið-Evrópu (OECD, 2006, bls. 59-60). Þar er litið 

á leikskólann sem hluta af ævimenntun einstaklings en ekki sem undirbúning fyrir 

grunnskólann. Til þess að tengja skólastigin ætti því að færa hugmyndafræði leikskólans upp í 

fyrstu bekki grunnskóla og búa þannig til samfellu í námi barna. Hins vegar er talað um 

skólavæðingu en það er þegar tengsl skólastiganna eru sett fram út frá kennslufræði 

grunnskólans (Jóhanna Einarsdóttir, 2013, bls. 13). Þá er leikskólum ætlað að þjóna 

markmiðum grunnskólans og undirbúa börnin fyrir grunnskólagönguna. Út frá því viðhorfi er 

leikskólinn undirbúningur fyrir grunnskólanámið (Dockett og Perry, 2007, bls. 119; OECD, 

2006, bls. 59-60). Hætta er á að með skólavæðingu leggi leikskólar áherslu á beina kennslu í 

lestri, skrift og stærðfræði. Leikurinn, sem er helsta námsleið barna gæti því orðið undir. Í 

rannsókn sem Bryndís Garðarsdóttir og Sara Margrét Ólafsdóttir (2017, bls. 161) gerðu á 

tveimur íslenskum leikskólum ræddu leikskólakennarar um að áhersla leikskóla væri á 

vellíðan barna en þrátt fyrir það væri tilhneiging til að einbeita sér að formlegri kennslu.  

Dunlop (2017, bls. 265) talar um að menntunarumhverfi barna sé bæði sögulegt og 

menningarlegt og því venjur leikskóla og grunnskóla mismunandi. Þegar leikskólabörnin fara 

á milli skólastiga breytist umhverfi þeirra venjulega úr barnmiðuðu leik- og námsumhverfi í 

markvissara umhverfi náms- og kennsluaðferða. Leik- og grunnskólakennarar eru ekki aðeins 

með mismunandi skoðanir á starfsháttum og menntun heldur einnig mismunandi skoðanir á 

börnum og æsku þeirra. Með markvissri samvinnu, umræðu og uppbyggjandi gagnrýni geta 

kennarar beggja skólastiga nýtt sameiginlega þekkingu og náð þannig árangursríkum 

aðferðum í að brúa bilið milli skólastiga. 

3.1.1 Kennslufræðilegar áherslur 

Sérkenni og styrkleiki leikskóla liggur í því að börnum er kennt í gegnum leik og námsvið 

leikskólans fléttuð inn í daglegt starf. Í leikskólum er áhersla á leikinn sem námsleið barna og  

kennsluaðferð (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 37). Leikurinn hefur verið þungamiðja í 

starfi leikskóla frá upphafi og hefur greining á leiknum og þýðingu hans fyrir börn orðið 

yfirgripsmeiri eftir því sem menntun kennara verður meiri og rannsóknir á eiginleikum og 

kennslufræðilegu gildi leiksins verða fleiri.  
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Leikur er börnum eðlislægur. Þau þroskast í gegnum leikinn, kynnast sjálfum sér og læra á 

umhverfi sitt, þess vegna er leikur mikilvægur í menntun barna (Lillemyr, 2009, bls 6). Frjáls 

og sjálfsprottinn leikur er hið eðlilega tjáningaform barns. Í leik felst mikið sjálfsnám og 

reynsla barns endurspeglast í leiknum (Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 11). Í leikskólum 

hefur verið lögð áhersla á hvernig börn eru að læra og leika frekar en hvaða nám á sér stað í 

leikum (Samuelsson og Carlsson, 2008, bls. 630). Komið hafa upp vangaveltur um að 

leikskólastarfið sé orðið það stíft að frjálsi leikurinn fái ekki notið sín í leikskólanum. Í 

rannsókn sem gerð var í íslenskum leikskóla komust leikskólakennarar að því að frjálsi 

leikurinn væri kennarastýrður, börnin léku sér ekki endilega við vini sína né í þeim leik sem 

þau vildu vera í. Ástæðan var sú að þeir valkostir sem stóðu börnunum til boða voru of fáir 

miðað við stærð barnahópsins. Þá höfðu jafnvel vinir eða leikfélagar barnanna þegar kosið 

valkost sem ekki var lengur í boði vegna mikillar þátttöku (Bryndís Garðarsdóttir og Sara 

Margrét Ólafsdóttir, 2017, bls. 159).  Samuelsson og Carlsson (2008, bls. 623) tala um 

muninn á leik og námi. Þeir segja að leikur sé fundinn upp af börnum en nám sé afurð hinna 

fullorðnu. Menntun í leikskóla er oft á tíðum brotin upp með ýmis konar dagskrárliðum eins 

og samverustundum, lestrarstundum, listgreinatímum og fleira. Þannig er litið á kennslu sem 

uppruna náms en leikinn sem frítíma barnanna í útiveru eða í frjálsum leik inni (Samuelsson 

og Carlsson, 2008, bls. 623).  

Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2012) gerðu rannsókn þar sem 

fylgst var með störfum þriggja leikskólakennara í þremur leikskólum og rætt við þá um starf 

þeirra. Markmið rannsóknarinnar var að öðlast innsýn í hvernig leikskólakennarar styðja við 

leik barna og að skoða hugmyndir þeirra um hlutverk sitt og stuðning við börn í leik. 

Niðurstöður þeirra bentu til þess að ákveðinnar togstreitu gætti í skipulagi leikskólastarfins 

og í því hversu mikla áherslu skuli leggja á stuðning við leik. Kennararnir virtust ekki telja sig 

geta haft mikil áhrif á fastar venjur og menningu leikskólans hvað þetta varðar.  

Upphaf grunnskólagöngu er ekki ávísun á það að gildi leiksins hafi dvínað fyrir börnin og 

hann hafi misst vægi sitt sem kennsluaðferð. Grunnskólakennarar eiga þó gjarnan erfitt með 

að finna tíma fyrir leikinn í stundatöflu (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2013, bls. 163; 

Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013, bls. 157). Í grunnskólum er gjarnan unnið að kennarastýrðum 

verkefnum, beinni kennslu eða innlögn sem felst í fyrirlestrarformi (Gerður G. Óskarsdóttir 

o.fl., 2014, bls. 328). Grunnskólar fara eftir viðmiðurnarstundaskrá þar sem vægi hverrar 

námsgreinar er tilgreind (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:49). Í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011:49) er talað um að námsgreinarnar séu ekki markmið í sjálfu sér og því hafa kennarar 

frelsi til að skipuleggja starfið á sinn hátt. Grunnskólakennarar finna þó fyrir þrýstingi úr 

mörgum áttum til að sýna fram á árangur og bregðast við ýmsum alþjóðlegum 
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matsaðferðum og könnunum. Sá þrýstingur kemur meðal annars frá menntayfirvöldum, 

samfélaginu og ekki síst foreldrum (Kristín Norðdahl og Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013).   

Námssvið leik- og grunnskóla eiga það sameiginlegt að grunnþættir menntunar 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011; Aðalnámskrá grunnskóla, 2011) eiga að fléttast inn í 

námssviðin og vera leiðandi í öllu skólastarfi.  Bæði skólastig fá frelsi til að ákveða hvaða 

leiðir þau fara í kennslunni þó svo að grunnskólinn þurfi að fara eftir 

viðmiðunarstundatöflunni. Þá hafa grunnskólakennarar frelsi til að raða námssviðunum upp 

eftir sínum hentugleika og skipulagi. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011:47) eiga 

kennsluaðferðir að taka mið af þeim hæfniviðmiðum sem þær eiga að styrkja. 

Grunnskólakennara ber skylda til að veita hverjum nemanda bestu tækifæri til náms og 

þroska með því að taka tillit til þarfa hans og reynslu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:47). Það 

er því undir kennurum komið að finna árangursríkar leiðir til kennslu og náms, eins og fram 

kemur í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, 36): 

Börnum er leikur sjálfsprottinn leið til náms- og þroska. Í grunnskóla er mikilvægt 

að viðhalda þessari aðferð í skólastarfi og þróa hana eftir því sem nemendur 

eldast. Leikur er 15 ára jafn árangursrík leið til þroska og skilnings og sex ára 

barni.  

Gerður G. Óskarsdóttir (2012, bls. 152) bendir hins vegar á að sjálfræði barnanna til eigin 

frumkvæðis sé takmarkaðra í grunnskólum. Skipulögð verkefni séu mun umfangsmeiri og 

skipulagðari í grunnskólunum en leikskólunum.  

Lögð er áhersla á að umhverfi leikskólans miðist við áhugasvið þeirra barna sem dvelja 

þar hverju sinni og því námsgögn breytileg. Í grunnskólum er einnig talað um að markmið 

eigi að miðast við áhugasvið nemenda en grunnskólakennurum er sniðinn ansi þröngur 

stakkur til frelsis í þeim efnum.  
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Tafla 1. Sýnir þau námssvið leikskóla og grunnskóla sem tekin eru upp úr Aðalnámskrá leik- 
og grunnskóla. 

(Tekið úr Aðalnámskrá leikskóla, 2011 og Aðalnámskrá grunnskóla, 2011) 

3.1.2 Námsumhverfi leik- og grunnskóla 

Í leikskólum er börnum skipt niður á deildir, ýmist eftir árgöngum eða í aldursblönduðum 

hópum. Hver deild hefur einn deildarstjóra sem ber ábyrgð á faglegu starfi deildarinnar. 

Ásamt deildarstjóra hefur deildin einnig tvo til þrjá almenna starfsmenn á hverri deild, sem 

fer þó eftir fjölda barna, aldri og þörfum barnanna (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Deildirnar 

eru skipulagðar með leik barnanna og áhugamál í huga og því þarf umhverfið að vera 

breytilegt eftir hópum hverju sinni (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 40). Námsumhverfi 

barna stuðlar allt í senn að sjálfstæði barna, eflingu sköpunar þeirra, samskiptum og öryggi. 

Reynt er að hafa gott gólfpláss svo leikurinn geti notið sín og sköpunargáfa barnanna eflist. 

Einnig er rýmum skipt í minni svæði; eins og svæði fyrir perlur, liti, hlutverkaleik svo eitthvað 

sé nefnt, til þess að hóparnir séu ekki of fjölmennir og hvert barn nái að blómstra á sinn hátt. 

Mikilvægt er að deildir hafi svæði þar sem mögleiki er á ró og næði (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011, bls. 39). Sá möguleiki að skipta barnahópi hverrar deildar í minni hópa eykur bæði 

öryggi og vellíðan barnanna. Kennurum gefst tækifæri til að veita hverju og einu barni meiri 

athygli, börnin ná að einbeita sér betur að leik og námi og minni hávaði myndast. Flestir 

leikskólar hafa leiksvæði utandyra. Leikskólalóðir eru afgirtar með hliði til að tryggja öryggi 

barnanna. Á lóðinni eru ýmis leiktæki sem efla alhliða þroska barna. Einnig eru lóðirnar 

Námssvið leikskóla Námssvið grunnskóla 

Læsi og samskipti 

Íslenska – íslenska sem annað tungumál og sem 
táknmál. 

Erlend tungumál – enska, danska eða önnur 
norðurlandamál. 

Upplýsinga- og tæknimennt 

Heilbrigði og vellíðan Íþróttir og sund 

Sjálfbærni og vísindi 

Stærðfræði 

Samfélagsgreinar – samfélagsfræði, saga, landafræði, 
þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, lífsleikni, 
jafnréttismál, siðfræði og heimspeki. 

Náttúrugreinar 

Sköpun og menning 
List- og verkgreinar – tónlist, sjónlist, sviðslistir og 
hönnun, textílmennt, heimilisfræði, smíði 

 Til ráðstöfunar/val 
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hannaðar þannig að börnin fái notið sín í landslaginu. Utan leikskólans er nærumhverfi 

barnanna og mikilvægt að þau læri á það (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 40).  

Í grunnskólum er nemendum skipt eftir árgöngum og einn umsjónarkennari ber ábyrgð á 

námi nemenda í sínum bekk, þroska þeirra, líðan og velferð (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, 

bls. 42). Námið er skipulagt út frá þeim hæfniviðmiðum sem stefnt er að hverju sinni 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 46). Hæfniviðmið eru þau markmið sem ætlast er til að 

nemendur nái eftir hvert skólaár í hverri námgrein sem kennd er. Námsumhverfi 

grunnskólans er ekki tilgreint sérstaklega í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) en talað er um 

námsgögn sem kennarar nota til kennslu sinnar. Til námsgagna telst allt það efni sem notað 

er til að ná markmiðum náms og kennslu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 47), til að 

mynda námsbækur, þemahefti, handbækur, ljósmyndir, kvikmyndir og efni á netinu. 

Náttúran og nærumhverfi skólans flokkast einnig til námsgagna (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2012, bls. 47). Skólastofan getur verið mismunandi eftir byggingum. Sumar skólabyggingar 

hafa verið hannaðar með opnum kennslustofum þar sem heilu árgöngunum er kennt með 

samkennslu en jafnframt eru möguleikar á að skipta rýminu í minni svæði. Aðrar 

skólabyggingar eru með lokuðum kennslustofum þar sem ein kennslustofa er ætluð einum 

bekk. Í kennslustofum eru veggir oftast skreyttir með ýmsum fróðleik og verkum nemenda. 

Borð og stólar eru á stóru svæði til verkefnavinnu en einnig hillur með leikefni og 

heimakrókur (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 112-113).  

Þó svo að námsumhverfi sé vel lýst í Aðalnámskrá leikskóla (2011) en ekki í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) þá eiga þessi tvö skólastig það sameiginlegt að inni- og útiumhverfi 

skólanna fela í sér möguleika til náms. Eins og sjá má þá er margt í námsumhverfi 

skólastiganna tveggja sem er ólíkt. Hluta þess má rekja til ólíkrar aldurssamsetningar, 

samanber að leikskólar eru með afgirt leiksvæði en grunnskólar ekki. Einnig er sjálfsprottnum 

leik barna gert hærra undir höfði í leikskólum á meðan grunnskólar leggja áherslu á að 

námsumhverfið bjóði upp á svæði fyrir verkefna- og hópavinnu tengd ákveðnum 

námsgreinum, til dæmis myndmenntastofur, textílstofur, tónmenntastofur og fleira. Sumir 

grunnskólar eru með opnum kennslurýmum sem er í líkingu við aðstöðu leikskóla, þar sem 

deildir eru oft eitt herbergi sem þarf að skipta upp í smærri einingar fyrir ýmis verkefni. Til að 

mynda eru nokkrir starfsmenn sem vinna saman á einni deild í leikskólum og það sama á við í 

grunnskólum með opnum kennslurýmum.   

3.2 Faglegt lærdómssamfélag 

Hugtakið faglegt lærdómssamfélag hefur verið að sækja í sig veðrið í íslensku menntakerfi 

undanfarin ár. Hugtakið segir sig að miklu leyti sjálft en í grófum dráttum er það samfélag 

fagmanna sem læra saman. Er þetta mjög einföld skýring á hugtakinu og vert að skoða það 
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nánar. Upprunalega var hugtakið kennt við rannsóknir í stjórnunarfræðum fyrirtækja. Voru 

það fyrirtæki sem náðu stöðugt að þróast í takt við nýja tíma og kölluðust lærdómsfyrirtæki 

(e. learning organisation) (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 36). Það var svo Shirley Hord 

(1997) sem var meðal þeirra fyrstu til að færa lærdómsfyrirtæki yfir á skólasamfélagið. 

Hennar skilgreining á faglegu lærdómssamfélagi afmarkast af því samfélagi fagfólks skólans 

sem lærir hvert af öðru og hvert með öðru til að bæta stöðugt árangur af starfi sínu (Hord, 

1997, bls. 4; Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls 37). Í faglegu lærdómssamfélagi í skólum 

birtast sérstaklega fimm einkenni sem hafa áhrif hvert á annað:  

 dreifð og styðjandi forysta (e. supportive and shared leadership).  

 sameiginlegt nám (e. collective learning).  

 sameiginleg gildi og framtíðarsýn (e. shared values and vision).  

 styðjandi umhverfi (e. supportive conditions).  

 kennarar sem miðla hugmyndum sínum og aðferðum um betri kennslu (e. shared 

personal practice) (Hord, 1997, bls. 2). 

Stoll, Bolam, McMahon, Wallace og Thomas. (2006, bls. 227) voru sammála Hord um 

einkenni lærdómssamfélags en vildu bæta við gagnkvæmu trausti (e. mutual trust), virðingu 

og stuðningi á meðal starfsmanna (e. respect and support).  

Faglegt lærdómssamfélag gefur kennurum tækifæri til að auka fagmennsku sína og þróa 

skólann í átt til framtíðar. Kennari sem fagmaður leitast stöðugt við að skoða sjálfan sig, meta 

og gagnrýna það sem fram fer í kennslunni með það í huga að bæta sig sem kennari og lítur 

aldrei á sjálfan sig sem fullnuma í þessu sambandi. Í raun er hann rannsakandi á starfi sínu, 

hann safnar gögnum um kennsluna, greinir þau, metur og endurmetur kennslu sína í 

famhaldi af því (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2002). Í Aðalnámskrám leik- og grunnskóla (2011, 

bls. 11) er fjallað um fagmennsku kennara og þar kemur meðal annars fram: 

Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum 

og siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um nemendur, menntun þeirra 

og velferð. Markviss samskipti og góð kennsla stuðlar að námi og aukinni hæfni 

barna og ungmenna.  

Faglegt lærdómssamfélag leggur upp með að kennarar vinni saman að því að bæta kennslu 

sína þannig að nemendur njóti góðs af. Það gera þeir með stuðningi stjórnenda, 

samstarfsmanna og foreldra. Kennarahópurinn myndar sér sameiginlega sýn sem drífur þá 

áfram við að ná markmiðum sínum í kennslunni. Hugmyndin um faglegt lærdómssamfélag er 

stöðug uppbygging nýrrar þekkingar innan stofnunarinnar og yfirfærsla hennar í kennsluna 

með því að nota samvinnurannsóknir og endurgjöf (Hord, 1997, bls 3). Samvinna kennara 

krefst samskipta, umræðna, trausts og virðingar til að hún sé farsæl.   
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Nefnt hefur verið að einkenni faglegs lærdómssamfélags blandist saman og vinni þvert á 

hvert annað (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 41). Höfundur ritgerðarinnar hefur því 

ákveðið í umfjöllun sinni um einkenni faglegs lærdómssamfélags að fjalla hér á eftir 

sérstaklega um samvinnu kennara (sjá kafla 3.2.1). Undir samvinnu kennara fellur 

sameiginlegt nám, miðlun hugmynda og reynslu ásamt öryggi og trausti á meðal 

starfsmanna. Þar á eftir verður fjallað um dreifða og styðjandi forystu og um sameiginleg 

gildi og framtíðarsýn. Það er mat höfundar að síðasta einkenni faglegs lærdómssamfélags 

sem ekki hefur enn komið fram hér í þessari upptalningu, það er styðjandi umhverfi, sé 

samofið þessum þremur köflum: samvinnu kennara; dreifðri og styðjandi forystu og 

sameiginlegum gildum og framtíðarsýn.   

3.2.1 Samvinna kennara 

Samvinna kennara er lykilatriði í faglegu lærdómssamfélagi til að þróun eigi sér stað. Þar er 

talað um mikilvægi þess að kennarar hafi aðstöðu til að deila hugmyndum sínum og reynslu, 

skipuleggja starfið í sameiningu og ræða veikleika sína og styrkleika. Samskipti eru því 

grunnur að allri samvinnu milli kennara (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2002). Lagt er upp með að 

í faglegu lærdómssamfélagi fari samskipti fram með uppbyggilegri gagnrýni. Til að heilbrigð 

og gagnleg samskipti geti átt sér stað í samvinnu kennara er mikilvægt að þeir beri virðingu 

hver fyrir öðrum, finni til öryggis og treysti hver öðrum (Dockett, og Perry, 2014, bls. 10; 

Hildigunnur Bjarnadóttir og Margrét Sverrisdóttir, 2013, bls. 8).  

Í bókinni Samskiptafærni eftir Hauk Inga Jónasson og Helga Þór Ingasson (2012, bls 140-

143) er mikið talað um hópavinnu og það sem þarf til að ólíkir einstaklingar geti unnið 

saman. Þeir tala um að öryggi, traust og virðing sé mikilvæg í samskiptum hópa. Ef ekki næst 

að mynda traust í hópi er ekki líklegt að hann nái þeim árangri sem stefnt er að. Án trausts 

getur hópurinn ekki átt í heiðarlegum samskiptum. Samstarfsaðilar þurfa að finna til öryggis í 

hópnum til að geta deilt hugmyndum sínum. Án þess er hætta á að þeir sem eru öruggastir 

láti mest í sér heyra og aðrar raddir verði útundan. Auk þess sem óvirkum hópmeðlimum er 

síður treyst. Þeir tala einnig um að í hópi sem loðir vel saman ríki samheldni og eining þá 

vinni einstaklingarnir vel saman og styðji hver annan. Samheldni hópsins er mikilvæg í 

samvinnu og líklegast er að hún myndist þegar hópar eru komnir nokkuð á veg með verkefni 

sín og vel hefur gengið.  

Misjafnt er hvaða leiðir eru farnar til að auka samstarf milli kennara. Í faglegu 

lærdómssamfélagi er oft talað um gagnvirkt nám kennara en það er þegar kennarar læra 

hver af öðrum og hver með öðrum í formlegu eða óformlegu samstarfi (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013, bls. 44). Ýmsar hindranir geta þó staðið í vegi fyrir samstarfi og 

gagnvirku námi. Á grundvelli niðurstaðna í rannsókn Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2006) var 
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dregin sú ályktun að einangrun grunnskólakennara í starfi leiddi til þess að sameiginlegir 

hagsmunir væru ekki fyrir hendi og samstarf sjaldnast hluti af daglegu starfi. Í slíku umhverfi 

þekkja kennarar lítið til veruleikans í skólastofunni hver hjá öðrum, sem getur komið í veg 

fyrir að þeir leggist á eitt til að leita lausna með ígrundun og gagnrýnum umræðum. Hord 

(1997) segir frá því að í faglegu lærdómssamfélagi þekkist það að kennarar fái að fylgjast 

með kennslu hvers annars. Þeir setja þá upp rannsakendagleraugun, skrá hjá sér punkta og 

ræða það svo í góðu tómi sem þeir tóku eftir í kennslustundinni. Þessi aðferð kallast 

jafningjar hjálpa jafningjum (e. peers helping peers). Er þetta aðferð sem gæti hentað sem 

mótsvar við einangrun kennara í skólum og jafnvel leið fyrir leik- og grunnskólakennara að 

kynnast starfi hvers annars.  

Árgangafundir eru algengt samstarfsform í grunnskólum en rannsókn Önnu Kristínar 

Sigurðardóttur (2006, bls. 195-196) benti hins vegar til þess að þeir fundir væru ekki líklegir 

til að leiða til gagnvirks náms á meðal kennara eða þróunar í skólastarfinu. Umræðurnar á 

árgangafundunum byggðust að mestu á yfirferð á námsefni eða samráði um tímasetningar. 

Til að samstarf skili árangri hjá nemendum þarf fagleg ígrundun og gagnrýnin umræða að 

fara fram auk þess sem samstarfið þarf að beinast að félagslegum eða námslegum þörfum 

nemenda (Stoll og Louis, 2007). Gagnrýnislaust samstarf kennara getur komið í veg fyrir 

þróun skólastarfs (Harris og Jones, 2010, bls. 174).  

Önnur leið að aukinni samvinnu milli kennara eru starfendarannsóknir (e. action 

research). Starfendarannsóknir eru rannsóknir kennara á sínum eigin störfum með það að 

markmiði að þróa og bæta eigið starf og skapa nýja þekkingu (Jóhanna Einarsdóttir, 2009, 

bls. 3; Koshy, 2009, bls. 1). Í starfendarannsóknum er hægt að vinna einn og óstuddur en 

mælt er með því að kennarar með svipuð vandamál vinni saman að viðkomandi rannsókn 

(Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 3; Koshy, 2009, bls. 8). Starfendarannsóknir eru byggðar upp 

á kerfisbundinn hátt eins og venjulegar rannsóknaraðferðir, með gagnaöflun, ígrundun með 

samstarfsmönnum, gerð áætlunar um breytingar og að lokum eru breytingarnar 

framkvæmdar (Koshy, 2014, bls. 7).  Með þessari aðferð gefst kennurum tækifæri til að læra 

hver af öðrum og þróa hugmyndir sínar, bæði sem rannsakendur og kennarar (Hafþór 

Guðjónsson, 2011, bls. 7). Edda Kjartansdóttir (2011, bls. 4) telur að starfendarannsóknir 

auðveldi kennurum að rökstyðja störf sín með faglegum hætti, það gerir þeim kleift að ræða 

saman, greina og skilja hvað það er sem stjórnar vinnubrögðum þeirra en einnig að skilja 

hvernig þeir sjálfir vilji vinna og geti þá rökstutt hvers vegna. Starfendarannsóknir eru góð 

leið að faglegu lærdómssamfélagi þar sem lagt er upp úr því að í sameiningu vinni kennarar 

að því að greina kennsluhætti sína með markvissum hætti, túlki og finni lausn sem skilar sér 

strax til nemandans eða í skólastofuna.  
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Í leikskólum er þó rík hefð fyrir samvinnu, þar vinna kennarar mikið í hópum og deila 

verkefnum. Samkvæmt Bryndísi Elfu Valdemarsdóttur og Sigurbjörgu Rún Jónsdóttur (2011, 

bls. 33) birtist þetta í ákveðnum sveigjanleika sem er til staðar meðal starfsfólks í leikskólum. 

Þær tala einnig um að í grunnskólum þar sem teymisvinna er ríkjandi sé öðruvísi viðhorf, til 

dæmis hafi fjarvera kennara ekki eins mikil áhrif á kennsluna. Innan teymanna þróast 

ákveðið traust. 

3.2.2 Dreifð og styðjandi forysta 

Dreifð og styðjandi forysta er eitt af mikilvægari einkennum faglegs lærdómssamfélags. Þar 

er spjótunum beint að stjórnunarháttum skólastjórans, hvernig hann leiðir skólann til 

breytinga og þróunar. Harris og Jones (2010, bls. 174) benda á að sterk tengsl séu á milli 

stjórnunarhátta og þróunar lærdómssamfélaga. Hér er um tvennt að ræða; annars vegar 

dreifða forystu þar sem stjórnendur deila verkefnum og ábyrgð til kennara sem verða eins 

konar leiðtogar eða verkefnastjórar og hins vegar styðjandi forystu þar sem stjórnendur 

styðja kennara í þessum verkefnum eða ábyrgðarhlutverkum. Í skólum sem starfa í anda 

faglegs lærdómssamfélags eru stjórnunarhættir lýðræðislegir; þar hafa skólastjórar áhrif á 

kennara og kennarar hafa áhrif á skólastjóra (Matthews og Crow, 2010). Í Aðalnámskrá leik- 

og grunnskóla (2011, bls. 12) er gert ráð fyrir því að kennarar og stjórnendur vinni saman að 

þróun í námi og skóla. 

Hlutverk stjórnenda hefur breyst í gegnum árin. Ekki er lengur ætlast til þess að 

skólastjórar leiði skólastarfið einir því raddir og reynsla kennara er sagður mikilvægur hluti af 

þróun skóla (Wilhelm, 2013, bls. 62). Fjórir eiginleikar hafa verið skilgreindir sem mikilvægir 

skólastjórum sem leiða faglegt lærdómssamfélag:  

 Þeir nota úrræði með árangursríkum hætti - áhersla stjórnenda má ekki einungis snúa 

að styrk eða veikleikum kennarahópsins. Stjórnendur þurfa að vera reiðubúnir að 

greina og gera öll úrræði aðgengileg hópnum. Þeir þurfa jafnframt að taka til greina að 

kennarar þrífast á því að finnast þeir metnir að verðleikum og að tekið sé eftir góðum 

árangri þeirra. 

 Þeir leggja áhersu á samskiptahæfni - færni í mannlegum samskiptum er lykillinn að 

velgengni skólastjórnandans og hann verður að vera í stakk búinn að deila sýn sinni á 

menntun og þeirri sannfæringu að allir nemendur séu færir um að læra. Þessir 

hæfileikar leggja grunn að trausti og hvetja kennara og nemendur til dáða. 

 Þeir nálgast starfið sem leiðbeinandi leiðtogi - kennarar treysta á skólastjórnendur um 

aðgengi að upplýsingum sem snúa að árangursríkum kennsluaðferðum og straumum 

og stefnum í kennslufræði. Leiðbeinandi leiðtogar þurfa því að vera meðvitaðir um 

vandamál, áherslur og atburði sem eiga sér stað á sviði námskráa, námsmats og 

kennslufræðilegra markmiða. 
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 Þeir þurfa að vera sjáanlegir og aðgengilegir – skólastjórnendur þurfa að vera 

jákvæðir, líflegir og sjáanlegir í skólunum. Grunneiginleiki árangursríks stjórnanda er 

að vera fyrirmynd námsins, leggja áherslu á námsmarkmið og leiða kennarahópinn 

með því að vera gott fordæmi (A blog by Concordia University Portland, 2017). 

Stjórnanda ber að sjá til þess að starfsfólk fái tækifæri til að bæta við þekkingu sína og vera í 

stöðugri starfsþróun (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 41). Hlutverk hans er að hvetja 

og styðja kennara, taka þátt í ígrundun og mati á kennslunni og veita kennurum endurgjöf 

(Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014, bls. 7). Sýnt hefur verið fram á að þegar 

kennurum finnst þeir hafa áhrif á ákvarðanatöku í stjórnun skólans þá leiði það til betri 

árangurs nemenda (Leithwood og Marscall, 2008, bls 552).  

Hlutverk kennara er að vinna í hópum þar sem þeir fá tækfæri til að efla sig sem fagmenn 

eins og fram kom í kaflanum hér á undan (2.1.1 Samvinna kennara). Það gera þeir með því að 

vera meðvitaðir um starfskenningar sínar, ræða við aðra fagmenn um kennsluhætti sína, 

hvað gengur vel og hvað mætti betur fara. Þar fá þeir tækifæri til að ræða, læra og prófa 

nýjar aðferðir í öruggu umhverfi sem eru svo yfirfærðar í kennslu (Wilhelm, 2013, bls. 65). 

Þeir leita í stuðning til samstarfsmanna eða leiðtoga sinna sem og stjórnenda. Kennarar líta á 

leiðtoga sína og skólastjóra sem brunn upplýsinga sem ávallt er hægt að leita til. Nappi 

(2014, bls. 31) tekur það fram að það auki fagmennsku skólans að gefa kennurum aukna 

ábyrgð og sýna að þeim sé treyst til að leiða skólann í sameiningu í átt til þróunar.  

Ósjaldan heyrist að uppeldi sé á ábyrgð allra í samfélaginu og að það þurfi heilt þorp til að 

ala upp barn. Skólar, skólastjórar og kennarar gegna þar mikilvægu hlutverki. Í nútíma 

menntakerfi er gert ráð fyrir því að stjórnendur og kennarar vinni saman að þróun skólans. 

Til þess að það gerist þarf skólastjóri að gefa starfsmönnum sínum rými til að þróa sig sjálfa í 

starfi. Hlutverk stjórnanda er að styðja starfsmenn sína með aukinni ábyrgð, leiðbeina þeim í 

gegnum það ferli og vera til staðar.  

3.2.3 Sameiginleg gildi og framtíðarsýn  

Nám hvers nemanda er ávallt í fyrirrúmi þegar kemur að faglegu lærdómssamfélagi og því 

mikilvægt að sú sameiginlega sýn sem verður fyrir valinu skili sér í kennslu til þeirra. 

Sameiginleg sýn er skilgreind af Hord (1997, bls. 3) sem fyrirbæri í lærdómssamfélagi sem 

leiðir til ákveðinnar hegðunar sem hefur aðallega áhrif á nám nemenda og fær stuðning frá 

starfsfólki skólans. Anna Kristín Sigurðardóttir (2013, bls. 44) segir að sameiginleg sýn geti 

meðal annars komið fram í því að kennarar geti, hver fyrir sig, útskýrt áherslur skólans og 

verið nokkurn veginn sammála. Í sumum skólum má finna sameiginleg gildi og framtíðarsýn í 

grundvallargildum menntunar. Þá hvetja stjórnendur starfsfólk til að horfa á námið í 
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skólanum sem heild. Í þessum tilvikum deilir starfsfólk gildum og framtíðarsýn en er þó ekki 

alltaf sammála um leiðir til að ná markmiðum (Stoll o.fl., 2006, bls. 223).  

Leik- og grunnskólum á Íslandi ber að vera með skólanámskrá, sem er nánari útfærsla á 

Aðalnámskrá. Skólanámskrá tekur mið af sérstöðu grunnskóla eða leikskóla og aðstæðum 

hverju sinni og því þarf að endurskoða skólanámskrána reglulega (Lög um leikskóla nr. 

90/2008; Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Endurskoðun er í verkahring skólastjóra í samráði 

við kennara. Það kemur þó fram í niðurstöðum Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2006, bls. 7) 

að sameiginleg gildi virðast vera óháð því sem stendur í skólanámskrá, öllu heldur er það 

menning skólans og áherslur skólastjórans sem hafa mest áhrif á gildi skólanna.  

Í skólum þar sem faglegt lærdómssamfélag er ríkjandi eru kennarar hvattir til að taka þátt 

í því að þróa sameiginlega sýn og nota þá sýn sem leiðsögn í því að taka ákvarðanir um 

kennslu og nám í skólanum (Hord, 1997, bls. 3). Það getur þó komið fyrir að sameiginleg gildi 

endurspeglist ekki í kennsluaðferðum kennara (McLaughin og Talbert, 2001). Mótun 

framtíðarsýnar er flókið verkefni sem er alfarið í höndum stjórnenda. Það er undir þeim 

komið að sýnin sé sameiginleg öllum starfsmönnum og að hvetja þá til að finna sameiginleg 

gildi sem stuðla að betri menntun allra nemenda (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 43).  

Til að kennarar geti þróað með sér sameiginlega sýn er mikilvægt að þeir þekki sín eigin 

kennslufræðilegu gildi. Það gera þeir með því að setja sér sína eigin starfskenningu. Hafdís 

Ingvarsdóttir (2004) segir starfskenningar kennara vera persónulegar kenningar kennaranna 

um nám og kennslu. Starfskenningin þróast stöðugt í gegnum nám og starf kennarans. Það 

eru þrír þættir sem hafa einkum áhrif á þróun kennara í starfi, þ.e. siðferðileg gildi, fræðilegt 

nám og reynslunám. Með reynslunámi er átt við það sem kennari lærir í starfi, til að mynda 

með ígrundun og samræðum við starfsfélaga (Hafdís Ingvarsdóttir, 2004, bls. 39). Þegar 

kennarar hittast og ræða saman um kennsluhætti og aðferðir þá fá þeir tækifæri til að bera 

saman bækur sínar og styrkja í leiðinni hver annan í starfi. Í faglegu lærdómssamfélagi er 

þess krafist að kennarar tali saman um kennsluaðferðir sínar og finni í sameiningu leiðir til að 

bæta nám barna. Starfskenningar kennara eru þekkingargrunnur þeirra þar sem 

kennsluáætlanir, námskráráætlanir, matsaðferðir og dagleg samskipi við börn eru reifaðar. 

Þegar kennari gefur öðrum aðgang að starfskenningu sinni veitir hann þeim innsýn í störf sín 

og þær leiðir sem hann fer til að taka ákvarðanir í starfi sínu (Wood og Bennett, 2001, bls. 

232).   

Það er ýmislegt sem hefur áhrif á gildi og sýn kennara og til dæmis bakgrunnur þeirra 

mikilvægur, kennaranám, leiðbeinendur, samstarfsmenn og nemendur. Í einni skólastofnun 

getur myndast ákveðin menning sem smitar í kennsluhætti og viðhorf kennara. Skólastjórar 

gegna veigamiklu hlutverki í lærdómssamfélagi svo það fái að þróast og dafna. Mikilvægt er 

að skólastjórar gefi kennurum ábyrgð og stuðning. Anna Kristín Sigurðardóttir (2006, bls. 
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222) komst að því að það var helst tvennt sem leiddi kennara til sameiginlegrar sýnar. Annars 

vegar var það menning skólans, það er að segja það sem hafði gerst áður innan veggja 

skólans. Hins vegar voru það áherslur skólastjóra. Skólanámskráin virtist hafa minna um það 

að segja hver sameiginleg sýn kennara var.  

3.3 Faglegt lærdómssamfélag í samreknum skólum 

Harris og Jones (2010) aðstoðuðu skóla í Wales við að byggja upp faglegt lærdómssamfélag. 

Ekki var aðeins komið á faglegu lærdómssamfélagi innan sömu stofnunar heldur var einnig 

reynt að koma á faglegu lærdómssamfélagi þvert á stofnanir. Þannig komust kennarar í 

Wales út fyrir skólann og leituðu nýrra leiða í kennsluháttum sínum. Þar voru ýmsar 

áskoranir sem komu í ljós þegar reynt var að koma á samvinnu þvert á skólastofnanir. Til að 

mynda var skipulag stofnananna oft á tíðum mjög ólíkt, menning þeirra var einnig af ólíkum 

toga ásamt því að utanaðkomandi áhrif trufluðu samstarf kennarahópanna (Harris og Jones, 

2010, bls. 178-179). Niðurstöður Jóhönnu Einarsdóttur (2004) styðja niðurstöður Harris og 

Jones. Hún komst að því að það helsta sem kom í veg fyrir samstarf milli leik- og grunnskóla 

var tímaleysi kennara á báðum stigum.  

Leikskólakennarar vinna með börnum allan daginn eða á meðan vistunartími þeirra 

stendur, jafnframt eru grunnskólakennarar með nemendum sínum þar til skóla lýkur. 

Munurinn þarna á er að vistunartími leikskólabarna er allt að níu klukkustundir á dag á 

meðan grunnskólanemendur eru alla jafna í skólanum í sex klukkustundir á dag. Hentugasti 

fundartími grunnskólakennara er því eftir að kennslu líkur á daginn en í leikskólum fækkar 

starfsfólki eftir því sem líður á daginn þegar börnum fækkar í húsi. Fundartímar 

leikskólakennara eru því hentugri fyrir hádegi þegar flestir starfsmenn eru í vinnu. Einnig 

kemur fram í niðurstöðum úr spurningalista Jóhönnu Einarsdóttur (2004, bls. 221) að hluti 

leikskólakennaranna töldu grunnskólakennara ekki hafa áhuga á samvinnu. Aðrar rannsóknir 

sýna þó mikinn vilja hjá báðum kennarahópum til að brúa bilið milli skólastiganna (Bryndís 

Elfa Valdemarsdóttir og Sigurbjörg Rún Jónsdóttir, 2011, bls. 28).  

Meðal ástæðna, fyrir því að leik- og grunnskólar voru sameinaðir, var að mynda meiri 

samfellu á milli skólastiga. Í kaflanum hér að framan var rof milli skólastiga skilgreint sem rof 

í umhverfi, félagslegt rof og starfshátta- og inntaksrof. Gera má ráð fyrir því að í samreknum 

skólum verði lítið um rof í umhverfi þar sem leikskólahópurinn þarf ekki að skipta um skóla til 

að hefja grunnskólanám sitt.  Einnig má vænta þess að félagslegt rof verði lítið þar sem gera 

má ráð fyrir því að félagahóparnir breytist lítið þar sem flest leikskólabörnin fylgjast að, yfir á 

grunnskólastigið. Hugsanlega verða kennaraskipti en það eru þá líklega kennarar sem hafa 

verið sjáanlegir á göngum skólans og því líklega ekki algerlega ókunnir barnahópnum. Í 

þessari rannsókn verður einkum horft til starfshátta- og inntaksrofs þar sem átt er við 
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breytingu á nálgun í námi og kennslu. Sjónum verður því beint að því hvort um starfshátta og 

inntaksrof sé að ræða í  samreknum skólum. Eins og fram hefur komið geta samreknir leik- 

og grunnskólar verið af ýmsum toga. Þeir skólar sem eru til skoðunar í þessari rannsókn eru 

tveir samreknir leik- og grunnskólar sem eru með einn stjórnanda hvor.   

Sumir skólar leggja áherslu á mikilvægi teymisvinnu og vilja að kennarar og starfsmenn 

skólanna líti á skólann sem eina heild, að allir starfsmenn skólans beri sameiginlega ábyrgð á 

menntun og líðan nemenda (Stoll o.fl., 2006, bls. 224). Samreknir skólar hafa mögulega 

forskot á að þróa faglegt lærdómssamfélag miðað við aðra leik- og grunnskóla sem eru sitt 

hvor stofnunin. Í samreknum skólum eru leik- og grunnskólakennarar samstarfsmenn og sitja 

þess vegna saman á starfsmannafundum og deila starfsdögum. Þannig ættu þeir að hafa 

tækifæri til að kynnast hver öðrum sem getur leitt til trausts og öryggis í samskiptum ef um 

teymisvinnu er að ræða á milli leik- og grunnskólakennara.  

Í samreknum skólum hefur verið sett saman skólanámskrá sem gildir fyrir bæði leik- og 

grunnskólahluta skólans sem gerir það að verkum að bæði skólastigin ættu að stefna að 

sömu markmiðum og vera með samræmdar aðgerðir, til dæmis í agamálum, eineltismálum 

og fleira. Hér að framan var  bent á að helsta ástæða fyrir litlu samstarfi á milli skólastiga 

væri tímaleysi kennara. Það hefur verið nefnt að dagskipulag leikskóla og grunnskóla sé 

jafnan með ólíku sniði og því getur það verið undir skólastjóra komið hvort hann gefi leik- og 

grunnskólakennurum rými og tíma til að hittast og ræða saman.  

Í samreknum skólum er aðeins einn skólastjóri og eins og fram hefur komið hafa 

skólastjórar mikið um það að segja hvernig menning er innan skólans og hvaða áherslur gilda 

hverju sinni. Skólastjórar samrekinna skóla þurfa að hafa leyfisbréf til kennslu í leikskóla 

og/eða grunnskóla (Lög um leikskóla nr. 90/2008; Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Ef 

skólastjóri hefur aðeins aðra menntunina getur það komið fram í vanþekkingu hans á 

málefnum hins skólastigsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010, bls. 7). 

Það hafa verið gerðar íslenskar rannsóknir á samvinnu milli skólastiga. Einni þeirra er lýst í  

bókinni Á sömu leið, en þar segir frá starfendarannsókn og samstarfsverkefni í þremur 

leikskólum og þremur grunnskólum. Markmiðið var að auka samstarf kennara milli 

skólastiganna tveggja; auka tengslin og þar að auki skapa meiri samfellu í námi barnanna. 

Valin voru viðfangsefni sem skólarnir vildu vinna að í sameiningu. Eitt skólateymið valdi að 

vinna með leik og stærðfræði, annað teymið með leik og byrjendalæsi og þriðja teymið vann 

með leik, náttúrufræði og útikennslu. Helstu niðurstöður þessara þriggja starfendarannsókna 

voru að kennarar beggja skólastiga fundu fyrir mikilvægi samræðunnar á milli skólastiganna. 

Þeir vissu fyrir að samvinna milli skólastiga væri nauðsynleg en þeir voru sammála Harris og 

Jones (2010, bls. 178-179) og Jóhönnu Einarsdóttur (2004, bls. 223) um að erfitt reyndist að 
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finna tíma. Auk þess fundu grunnskólakennarar fyrir því að sameiginlegu verkefnin sátu oft á 

hakanum vegna anna í grunnskólanum. 

María Pálmadóttir (2015, bls. 3) lagði mat á samrekna skóla í lokaverkefni sínu. Hún lagði 

mat á kosti og ókosti samrekstrar leik- og grunnskóla. Fram kom í niðurstöðum hennar að 

helstu kostir væru til að mynda betri nýting upplýsinga milli skólastiganna, meiri samfella í 

námi barnanna, styttri boðleiðir, aukin þekking starfsfólks á því skólastigi sem fer á undan og 

á eftir og einfaldari samskipti foreldra við skólakerfið. Helstu ókostir samrekstrar fólust helst í 

ólíkum kjarasamningum og starfstíma leik- og grunnskólakennara, fastmótaðri 

skólamenningu og ólíkum viðhorfum starfsfólks.  

3.4 Kjarasamningar leik- og grunnskólakennara 

Í ljósi þess að nokkrir leik- og grunnskólar hafa verið sameinaðir á Íslandi, sumir vegna 

hagræðingar aðrir vegna fækkunar nemenda og enn aðrir eru nýir skólar byggðir frá grunni 

sem samreknir leik- og grunnskólar, þá vaknar óneitanlega spurningin hvort 

leikskólakennarar og grunnskólakennarar geti unnið saman í ljósi þess að þeir búa ekki alveg 

nákvæmlega við sömu kjör. Kjarasamningar leikskólakennara og grunnskólakennara eru að 

mörgu leyti svipaðir. Ekki er þó í öllum tilvikum hægt að líkja þessum tveimur störfum saman 

því ýmislegs er krafist af leikskólakennurum sem á ekki við um grunnskólakennara og öfugt. 

Því er ekki hægt að bera kjarasamningana alfarið saman. Hér á eftir verður farið yfir nokkra 

þætti kjarasamninganna sem lúta að frídögum kennara, matar- og kaffitímum og 

undirbúningstíma þeirra. Þetta eru atriði sem hafa bein áhrif á framkvæmd faglegs 

lærdómssamfélags innan skólanna.  

Bæði leikskólar og grunnskólar starfa á virkum dögum vikunnar, frá mánudegi til 

föstudags, að báðum dögum meðtöldum. Grunnskólar hafa frelsi til að ákvarða lengd 

skólaársins, ólíkt leikskólanum. Skóladagar grunnskólanemenda verða þó að vera að lágmarki 

180 talsins og innan tímabilsins frá 20. ágúst til 10. júní (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Ólíkt grunnskólanum starfa leikskólar allt árið um kring, að undanskildum almennum 

frídögum (Kjarasamningur Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands 

vegna Félags grunnskólakennara, nóv. 2017, bls. 14; Kjarasamningur Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara, mar. 2019, bls. 

9). Þegar talað er um almenna frídaga er meðal annars átt við laugardaga og sunnudaga 

ásamt hátíðardögum þjóðarinnar (nýársdagur, föstudagurinn langi, 17. júní og fl.). Flestum 

leikskólum er lokað í nokkarar vikur yfir sumartímann og ber börnum að taka sumarleyfi í 

fjórar vikur eða meira. Almennu frídagarnir eiga einnig við um grunnskólana auk þess sem 

þeim er lokað á milli jóla og nýjárs, nokkrum dögum fyrir páskahátíðina og um miðjan júní 

fram í miðjan ágúst yfir sumartímann. Vert er að taka það fram að misjafnt er milli 
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grunnskóla hvenær og hvort þessir auka frídagar eru nýttir. Í kjölfarið á þessum viðbótar 

frídögum grunnskólakennara eykst vinnuálag á meðan opnun grunnskólans stendur. Að 

meðaltali ættu grunnskólakennarar að vinna 42,86 klst. á viku, ef miðað er við 37 vikna 

starfstíma grunnskóla, í stað 40 klst. vinnuviku (miðað við 100% starfshlutfall) 

(Kjarasamningur Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags 

grunnskólakennara, nóv. 2017, bls. 14). Leikskólakennarar vinna 40 klst. á viku miðað við 

100% starf jafnt yfir árið og þurfa því ekki að bæta við auka klukkustundum til að vinna upp 

fyrrnefnda frídaga. Það gæti reynst flókið mál að breyta þessum atriðum. 

Grunnskólakennarar halda fast í auka frídagana þar sem þeir eru einn af helstu kostum 

starfsins. Ef fara ætti þá leið að bæta við auka frídögum við leikskólana þá þyrftu 

vinnuveitendur og allt þjóðfélagið að taka þátt í þeirri breytingu og sýna því skilning. Auk 

þess þyrftu leikskólakennarar að bæta við sig vinnutímum á viku sem auka frídögum nemur. 

Þetta getur verið hindrun í samstarfi leik- og grunnskólakennara en einnig greitt götu 

samstarfs og trausts ef kennarar átta sig á þeim áherslumun sem er á vinnu leikskólakennara 

og grunnskólakennara.  

Í kjarasamningi grunnskólakennara hefur undirbúningi þeirra verið skipt í tvennt, annars 

vegar það sem kallast undirbúningur og úrvinnsla  sem lýtur að kennslunni og hins vegar 

undirbúningur sem lýtur að starfsþróun utan starfstíma (Kjarasamningur Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara, nóv. 2017, bls. 

14). Fyrri undirbúningnum er úthlutað 395 klst. á ári ef miðað er við að grunnskólakennari 

kenni 26 kennslustundir á viku í 37 vikur. Það gera tæpar 11 klst. á viku sem fara í 

undirbúning og úrvinnslu. Í kjarasamningi leikskólakennara er talað um 

lágmarksundirbúningstíma og raðast hann svona: leikskólakennarar og háskólamenntaðir 

starfsmenn A fá fjórar kukkustundir að lágmarki í undirbúning á viku, 

aðstoðarleikskólakennarar og háskólamenntaðir starfsmenn B fá að lágmarki tvær 

klukkustundir á viku í undirbúning og deildarstjórar og aðrir starfsmenn sem sinna 

deildarstjórn, leikskólasérkennarar og aðrir sem sinna sérkennslu fá að lágmarki fimm 

klukkustundir á viku í undirbúning (Kjarasamningur Sambands íslenskra sveitarfélaga og 

Kennarasambands Íslands vegna Félags leikskólakennara, mar. 2019, bls. 13). Eru þessar 

tölur miðaðar við fullt starf leikskólakennara.  

Störf leik- og grunnskólakennara geta verið ólík ef litið er til opnunartíma og aldurs 

barnanna. Flestir leikskólar eru opnir börnum frá kl. 7:30 -17:00. Leikskóladvöl er ekki skylda 

og miðast dvalartími barna yfirleytt við vinnutíma foreldra en venjulegur vinnudagur er 

yfirleitt átta klukkustundir á dag. Það gerir það að verkum að flest börn eru í leikskólanum í 

um það bil átta klst. eða meira. Samkvæmt Hagstofu Íslands (2016) voru um það bil 86% 

barna vistuð í átta klukkustundir eða meira í leikskóla. Miðað við aldur barnanna þurfa þau 
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stöðuga umönnun og umsjón og því er ekki hægt að fara frá þeim til að sinna undirbúningi 

nema að fullmannað sé á deildum leikskólanna. Skólatími grunnskólanemenda í 1. - 4. bekk 

er sex klukkustundir á dag og eru nemendur því að fara heim eða í frístundastarf um tvö 

leytið ef þeir mæta kl. átta á morgnanna. Eftir þann tíma sinna kennarar öðrum störfum eins 

og undirbúningi kennslu og annarri eftirvinnslu, fara á fundi, hitta teymi og fleira sem tengist 

störfum þeirra. Þessi tími fer því ekki í beina kennslu.  

Matar- og kaffitímar eru eins í báðum kjarasamningum. Hádegismatur stendur yfir í 30 

mínútur einhvern tíma á milli kl. 11:30 – 13:30 og telst ekki sem vinnutími. Ef bæði 

leikskólakennarar og grunnskólakennarar vinna í matartímanum þá á það að vera greitt sem 

yfirvinna. Mörgum grunnskólakennurum býðst að bæta við sig vinnu með því að vinna í 

matartímanum en það er valkvætt. Leikskólakennarar vinna með ungum börnum sem þurfa 

aðstoð eða kennslu við matarborð. Það er því ekki möguleiki fyrir leikskólakennara að fá sinn 

matartíma nema að starfsmenn séu fleiri en þarf til reksturs deildanna. Á báðum stöðum fá 

kennarar frítt að borða ef þeir vinna í matartímanum sínum (Kjarasamningur Sambands 

íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara, nóv. 

2017, bls. 25). Kaffitímar eru tveir á venjulegum vinnudegi, 15 mínútur fyrir hádegi og 20 

mínútur eftir hádegi og eru þeir hluti af vinnutíma (Kjarasamningur Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara, nóv. 2017, bls. 

24). 

3.5 Samantekt 

Faglegt lærdómssamfélag er yfirhugtak sem lýsir samstarfi kennara. Faglegt 

lærdómssamfélag byggir á samvinnu kennara, að þeir ræði saman, hlusti á hvern annan, læri 

hver af öðrum og síðast en alls ekki síst að ávinningur samstarfsins leiði til betri árangurs í 

námi nemenda. Til að samstarf milli skólastiga geti átt sér stað er myndað teymi þeirra 

kennara sem vinna munu saman. Í samvinnu milli skólastiga leik- og grunnskóla væru það 

kennarar elstu barna leikskóla og umsjónakennarar 1. bekkja grunnskóla. Þeir þurfa að sýna 

hver öðrum virðingu og mynda traust sín á milli svo samskipti og uppbyggileg gagnrýni geti 

þróast meðal þeirra sem eru þátttakendur í teyminu. Þegar markmiði teymisins hefur verið 

náð ættu kennarar að hafa aukið þekkingu sína, lært nýjar kennsluaðferðir og nýtt þær í 

starfi.  

Myndun faglegs lærdómssamfélags getur verið ákjósanleg leið fyrir kennara til að kynnast 

nýjum kennsluaðferðum, ígrunda störf sín, fá gagnrýni á uppbyggjandi hátt ásamt því að læra 

af öðrum. Eins og með aðrar aðferðir eru ákveðnir hlutir sem ber að varast við útfærslu og 

framkvæmd og faglegt lærdómssamfélag er þar ekki undanskilið. Í skýrslu OECD (2006) er 

rætt um mikilvægi samfellu á milli skólastiga en bent er réttilega á að með aukinni samvinnu 
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milli skólastiga geta starfsaðferðir annars skólastigsins orðið undir. Yfirleitt verður sá skóli 

undir, sem er minni eining, þegar sameina á starfsaðferðir.  Leikskólar eru oftast minni 

einingar en grunnskólar og því hætta á að kennsluaðferðir þeirra eða menning verði undir og 

starfsaðferðir grunnskólans færist yfir í leikskólana. 

Leikskólakennarar hafa fjálsari hendur þegar kemur að kennslu. Þar er áherslan lögð á að 

börnin læri í gegnum leikinn og að börnin fái notið sín í leiknum. Þrátt fyrir að leikurinn spili 

stóran þátt í kennsluaðferðum leikskólans þá hafa sumir leikskólakennarar verið að ígrunda 

störf sín og komist að því að starfið sé of stýrt og það þurfi að gefa börnum meira frelsi og val 

í leiknum (Bryndís Garðarsdóttir og Sara Margrét Ólafsdóttir, 2017). Grunnskólakennarar 

þurfa hins vegar að fara eftir viðmiðunarstundarskrá og þjóna hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla (2011) sem gerir kennslu grunnskólans marvissari og stýrðari. Námsumhverfi 

skólastiganna má rekja til ólíkra áherslna í kennsluaðferðum. Í leikskólum, þar sem áherslan 

er á frjálsa leikinn, er opið rými og efniviður í samræmi við áhuga og þroska barnanna 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011) en í grunnskólum er áhersla á markvisst nám og kennslu og 

umhverfið skipulagt í samræmi við það. 

Kjarasamningar leik- og grunnskólakennara er það ytra skipulag sem hefur áhrif á skólana 

og reynist erfitt að breyta eða hafa áhrif á. Vinnutími með börnunum er ekki sá sami og 

undirbúningstími er ekki jafnmikill hjá báðum kennarahópum. Getur það haft áhrif á viðmót 

þeirra hver til annars sem getur haft áhrif á samvinnu og umræður á milli leik- og 

grunnskólakennara. Ólík sjónarmið geta verið af hinu góða og hægt að nýta á jákvæðan hátt í 

samvinnunni. Með samvinnu og samskipum kennara á milli skólastiga geta kennarar lært 

hver af öðrum og hver með öðrum og nýtt þannig þá þekkingu sem hvor kennarahópur hefur 

fyrir sig í kennslu sinni. Þannig ná leik- og grunnskólakennarar einnig því marki að mynda 

samfellu á milli skólastiga.
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4 Rannsóknin 

Eitt af meginmarkmiðunum með þessarri rannsókn var að komast að því hver upplifun leik- 

og grunnskólakennara er af samvinnu milli skólastiga í samreknum skólum með tilliti til 

hugtaksins faglegs lærdómssamfélags. Þar sem stjórnendur skipa mikilvægt hlutverk í 

uppbyggingu og framkvæmd á lærdómssamfélagi þá var sjónum einnig beint að viðhorfum 

þeirra til faglegs lærdómssamfélags innan veggja skólans. Jafnframt var  rannsakað hvað það 

er sem leik- og grunnskólakennurum finnst styðja við faglegt lærdómssamfélag milli 

skólastiga, hvernig þeir upplifa samfellu í námi barna á milli skólastiga og hvaða reynslu 

kennararnir hafa af teymisvinnu milli skólastiga í samreknum skólum.  

Rannsóknin fór fram í tveimur samreknum leik- og grunnskólum. Tekin voru viðtöl við tvo 

leikskólakennara sem hafa reynslu af starfi með fimm ára börnum, fjóra grunnskólakennara 

sem hafa reynslu af umsjón nemenda í 1. bekk og skólastjóra þessara tveggja skóla. 

Markmiðið var að auka þekkingu og skilning á samvinnu leik- og grunnskólakennara í 

samreknum skólum. Tilgangurinn er að varpa ljósi á hvernig faglegt lærdómssamfélag birtist í 

samvinnu kennara á milli skólastiga í samreknum skólum. Unnið var út frá 

rannsóknarspurningunni: 

 Hvernig upplifa leik- og grunnskólakennarar faglegt lærdómssamfélag milli skólastiga í 

samreknum skólum?  

Undirspurningar sem notaðar voru til að afmarka viðfangsefnið enn frekar eru: 

 Hver er reynsla leik- og grunnskólakennara af teymisvinnu? 

 Hvaða viðhorf hafa leik- og grunnskólakennarar til samfellu í námi barna?   

 Hvað telja leik- og grunnskólakennarar að styðji við faglegt lærdómssamfélag á milli 

skólastiga? 

 Hvaða viðhorf hafa stjórnendur til faglegs lærdómssamfélags innan skólans?   

4.1 Aðferðafræði 

Eigindleg rannsókn varð fyrir valinu þar sem áhuginn beindist að viðhorfi kennaranna til 

samstarfsins og stuðningi stjórnenda við samvinnu milli skólastiganna, ásamt því að komast 

að kostum og göllum samstarfins í samreknum skólum.  Í eigindlegum rannsóknum leggja 

rannsakendur upp með að skoða þátttakandann í sínu náttúrulega umhverfi með sjónrænum 

og munnlegum samskiptum (Lichtman, 2013, bls. 4). Eigindlegar rannsóknir geta gefið 

mismunandi niðurstöður eftir því hver rannsakar, vegna þess að mismunandi bakgrunnur 

rannsakanda, reynsla og menntun, getur haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016). 
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4.2 Rannsóknarsnið 

Í rannsókninni var leitast við að koma auga á þemu sem lýsa reynslu og viðhorfi leik- og 

grunnskólakennara á samstarfi milli skólastiga í samreknum skólum. Innan eigindlegra 

rannsókna kallast sú aðferð fyrirbærafræði (e. phenomenology) (Lichtman, 2013, bls. 72). 

Fyrirbærafræði er lýst sem rannsóknum á reynslu fólks og snýst um að rannsakandi skilji í 

grundvallaratriðum reynslu viðmælenda á ákveðnu fyrirbæri sem hann segir frá og geti sett 

skoðanir sínar til hliðar (Helga Jónsdóttir, 2016, bls. 143; Lichtman, 2013, bls. 72-73). 

Fyrirbærið sem sjónum verður beint að hér er faglegt lærdómssamfélag í samreknum 

skólum, hver reynsla leik- og grunnskólakennara auk stjórnenda er af þessu fyrirbæri.  

Mikilvægt er fyrir rannsakanda að vera meðvitaður um þær staðalmyndir sem eru ríkjandi 

í samfélaginu því það getur haft grundvallaráhrif á hvernig þátttakandi tjáir sig um reynslu 

sína og sitt líf í viðtali (Helga Jónsdóttir, 2016, bls. 144-145). Með það í huga er vert að það 

komi fram að bakrunnur þess sem rannsakar er tvíþættur eins og áður sagði, annars vegar 

hefur hann grunnskólakennarapróf frá 2009 og hefur starfað sem grunnskólakennari í um 

eitt ár. Hins vegar hefur hann reynslu í starfi í leikskóla þar sem hann starfaði í um það bil tíu 

ár.  

4.3 Þátttakendur 

Rannsóknin fór fram í tveimur samreknum leik- og grunnskólum þar sem frístundastarf 

skólanna er einnig til húsa. Nöfnum skólanna var breytt til að gæta nafnleyndar. Annar 

skólinn fékk dulnefnið Rauðiskóli og hinn Bláiskóli. Eitt af því sem aðgreinir þessa tvo skóla 

frá hvorum öðrum er að Rauðiskóli er með leikskóla-, grunnskóla- og frístundastarfið í sömu 

byggingunni. Bláiskóli er hins vegar staðsettur í tveimur byggingum, leikskólahlutinn er í 

annarri byggingunni en grunnskólahlutinn og frístundastarfið í hinni. Það er þó ekki tilgangur 

rannsóknarinnar að bera þá saman, heldur öðlast skilning á samreknum leik- og 

grunnskólum. Það er vert að taka það fram að Bláiskóli stendur á tímamótum þar sem hann 

fer ört stækkandi og börnum fer fjölgandi. Endanleg skólabygging er ekki tilbúin. Í framtíðinni 

munu fjögurra til sjö ára börn vera í sömu byggingu á sama svæði innan veggja skólans.  

Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki (e. convenience sampling). 

Hentugleikaúrtaki er helst beitt þegar markmið rannsóknar er fremur að álykta um tengsl 

milli breyta en að finna tiltekið meðaltal eða hlutfall þýðis (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2016, bls. 124). Valið var að nota þessa tegund úrtaks þar sem auðvelt var fyrir 

rannsakanda að ná til þessara ákveðnu þátttakenda.   

Hálf-opin viðtöl (e. guided interview) voru tekin við tvo leikskólakennara, fjóra 

grunnskólakennara og tvo stjórnendur (sjá töflu 2). Hálf-opin viðtöl krefjast þess að 

rannsakandi sé tilbúinn með fyrirfram ákveðnar spurningar. Spurningarnar geta þó breyst 
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eftir aðstæðum og viðmælendum (Lichtman, 2013, bls. 191). Mælt er með því að notast við 

viðtalsramma (sjá viðauka Á og B) þegar um byrjendur í rannsóknum er að ræða. 

Upphaflega var ætlunin að tala aðeins við tvo grunnskólakennara úr hvorum skóla fyrir 

sig en í öðrum skólanum höfðu tveir nýir 1. bekkjar kennarar hafið störf um haustið. Brugðið 

var á það ráð að tala við þá tvo saman og bæta við grunnskólakennara sem hafði fært sig til í 

starfi en hafði mikla reynslu af samvinnu skólastiga. Lagt var upp með að þátttakendur sem 

voru leik- og grunnskólakennarar, hefðu reynslu af samvinnu milli skólastiga.  

Í töflu 2 hér fyrir neðan má sjá þá þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni. Til að gæta 

trúnaðar verður ekki greint frá í hvaða sveitarfélögum skólarnir starfa né heldur um 

nemendafjölda í skólunum tveimur. Einnig er nafna þátttakenda ekki getið né fá þeir 

dulnefni. Aðeins verður skilgreint úr hvorum skóla viðmælendur koma og hvaða starfsheiti 

og reynslu þeir hafa. Reynslan verður aðeins skilgreind sem fimm ár eða minna, fimm ár eða 

meira og tíu ár eða meira. 

Tafla 2. Þátttakendur í rannsókn eftir dulnefni, starheiti og reynslu. 

 Þátttakendur Reynsla 

Bláiskóli 

Skólastjóri 5 ár eða meira 

Leikskólakennari 10 ár eða meira 

Grunnskólakennari 10 ár eða meira 

Grunnskólakennari 5 ár eða minna 

Grunnskólakennari 5 ár eða minna 

Rauðiskóli 

Skólastjóri 5 ár eða meira 

Grunnskólakennari 5 ár eða meira 

Leikskólakennari 10 ár eða meira 

 

4.4 Gagnaöflun 

Upphaflega var rannsóknin tilkynnt til persónuverndar og í kjölfarið haft samband við 

skólastjóra tveggja samrekinna skóla með tölvupósti. Þeir gáfu leyfi fyrir rannsókninni innan 

veggja sinna skóla og bentu á þá viðmælendur sem helst komu til greina fyrir rannsóknina og 

buðu sig sjálfir fram til þátttöku. Miðað var við að þeir leik- og grunnskólakennarar sem 

tækju þátt í rannsókninni hefðu þekkingu og reynslu af samvinnu milli skólastiga. Haft var 

samband við þessa viðmælendur og samþykki þeirra fengið fyrir þátttöku (Sjá viðauka A). 

Gögnum var safnað í formi einstaklingsviðtala og ásamt einu hópviðtali eins og áður sagði. 
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Fóru viðtölin fram í þeim skólum sem viðmælendur störfuðu í, ýmist á skrifstofum eða 

skólastofum. Hvert viðtal tók um 40 til 60 mínútur. Rannsóknin fór fram í október 2017. 

Í fyrirbærafræði eru viðtöl helsta aðferðin sem notuð er til að afla gagna. Viðtöl geta 

verið opin, djúp eða hálf-opin (Helga Jónsdóttir, 2016, bls. 143). Hálfopin viðtöl lýsa sér 

þannig að rannsakendur hafa lykilspurningar með sér í viðtalið til stuðnings en viðtalið gæti 

tekið aðra stefnu. Í opnum viðtölum styðst rannsakandinn ekki við fyrirfram gefnar 

spurningar og getur þá viðtalið tekið aðra stefnu en ætlað var í upphafi en getur þó gefið 

rannsakendum meiri dýpt í hugmyndir viðmælandans. Með djúpum viðtölum er tilgangurinn 

að hlusta á hvað þátttakandinn hefur að segja (Lichtman, 2013, bls. 195). Gögn í eigindlegum 

rannsóknum geta verið hljóðupptökur úr viðtölum, skráningar úr vettvangsathugunum eða 

annað sem hefur verið skráð til að auka skilning á viðkomandi fyrirbæri.  

Í þessari rannsókn var notast við hálfopin viðtöl þar sem stuðst var við viðtalsramma til 

stuðnings í viðtölunum. Gerður var einn viðtalsrammi fyrir leik- og grunnskólakennara og 

annar viðtalsrammi fyrir skólastjórnendur (sjá viðauka Á og B). 

4.5 Úrvinnsla gagna 

Í fyrirbærafræði þarf rannsakandinn ávallt að muna að þátttakendur eru fáir og markmið 

rannsóknarinnar er aldrei að alhæfa heldur að dýpka skilning og auka þekkingu á fyrirbærinu 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2016, bls. 281). Í fyrirbærafræði eru til nokkrar aðferðir við úrvinnslu 

gagna. Hér hefur verið notast við aðferð Colaizzi (1978) en samkvæmt Sigríði Halldórsdóttur 

(2016, bls. 283-284) skipti hann henni í sjö liði: 

 Yfirlestur allra viðtala. 

 Að finna lykilsetningar og fjarlægja aðrar. 

 Að finna merkingu lykilsetninga. 

 Lykilsetningum er raðað upp í eina heild. 

 Undirbúningur fyrirbærafræðilegrar lýsingar. 

 Fyrirbærafræðileg lýsing. 

 Staðfesting. 

Við úrvinnslu gagna rannsóknarinnar var gengið úr skugga um að samhengi lykilsetninga, 

sem nýttar voru úr viðtölunum,  héldi merkingu sinni og þeim fundinn réttmæt flokkun. 

Þegar flokkun setninga var tilbúin var hún sett fram í niðurstöður og umræður. Þegar 

heildartextinn var tilbúinn var haft samband við viðmælendur þar sem þeir voru fengnir til að 

staðfesta hvort lýsingin lýsti upprunalegu reynslunni. Aðeins einn viðmælandi kom með 

athugasemd sem beindist að fyrirkomulagi fagstjórnar frístundar. Höfundur tók þá 

ábendingu til greina og gerði lagfæringar þar sem það átti við. 
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Í þessari rannsókn var notast við hljóðupptökur í viðtölunum. Upptökurnar voru afritaðar 

í tölvu strax að loknum viðtölum. Gögnin voru lesin vandlega yfir og litakóðuð eftir 

ákveðnum lykilþemum sem tengjast faglegu lærdómssamfélagi. Kóðun er hluti af 

skráningunni til að finna sameiginleg þemu í skráningunum (Lichtman, 2013, bls. 251-252). 

Tilgangurinn var að finna megin þemu sem einkenna öll viðtölin og leita þannig svara við 

rannsóknarspurningunni sem sett var í upphafi.  

4.6 Siðferðileg álitamál og réttmæti 

Siðferði í rannsóknum er mikilvægur hluti aðferðafræðinnar. Siðferði fjallar oftast um hvaða 

hegðun og hugarfar fólks eigi að ríkja í rannsóknum (Sigurður Kristinsson, 2016). Til að 

mynda er rangt að mismuna fólki, valda því skaða eða vanvirða skoðanir þeirra. Þær 

höfuðreglur sem Sigurður Kristinsson (2016) talar um að farið sé eftir eru reglurnar um 

sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. Til útskýringar á þessum fjórum höfuðreglum þá 

kveður sjálfræðisreglan á um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar. 

Skaðleysisreglan segir okkur að ekki megi valda þátttakendum skaða (Lichtman, 2013; 

Sigurður Kristinsson, 2016). Velgjörðareglan kveður á um skylduna til að láta gott af sér leiða 

og velja til þess þær leiðir sem minnstu fórna. Réttlætisreglan segir til um sanngirni í 

dreifingu gæða og byrða og að hver og einn skuli fá það sem hann eða hún á skilið (Sigurður 

Kristinsson, 2016).  

Lögð er áhersla á  að þátttakendur gefi upplýst og óþvingað samþykki fyrir þátttöku í 

rannsókn. Það er gert með yfirlýsingu sem þátttakendur gefa af fúsum og frjálsum vilja, um 

að þeir séu samþykkir vinnslu tiltekinna upplýsinga um þá sjálfa (Lichtman, 2013; Reglur nr. 

712/2008 um tilkynningarskyldu og leyfisskylda vinnslu persónuupplýsinga). Ábyrgð 

rannsakanda er að halda upplýsingum sem hann aflar sem trúnaðarmáli. Í þessarri rannsókn 

var tilgangur rannsóknarinnar kynntur fyrir þátttakendum ásamt því hvernig hún færi fram 

(Reglur nr. 712/2008 um tilkynningarskyldu og leyfisskylda vinnslu persónuupplýsinga). 

Einnig var þátttakendum gefinn kostur á hafna þátttöku alfarið eða hætta í miðri rannsókn 

(Sjá viðauka A).  

Hugtökin réttmæti (e. validity) og áreiðanleiki (e. reliability) eru notuð sem mælikvarði á 

gæði rannsóknar. Þrátt fyrir það er umdeilt hvernig þau skulu notuð í eigindlegum 

rannsóknum. Réttmæti skiptist annars vegar í innra réttmæti, sem er að sú mynd sem 

rannsóknin dregur upp af veruleikanum standist samanburð og hins vegar ytra réttmæti, þar 

sem gengið er út frá því að hægt sé að alhæfa niðurstöður rannsóknarinnar yfir á þýði (e. 

population) og aðstæður (e. context) (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2016, 

bls. 211). Hugtakið áreiðanleiki snýst um líkurnar á að niðurstöður yrðu þær sömu væri 

rannsóknin endurtekin.  
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Eins og fram hefur komið þá er höfundur þessarar rannsóknar með 

grunnskólakennarapróf en hefur um tíu ára reynslu af leikskólastarfi en aðeins eins árs 

reynslu af grunnskólastarfi sem gæti haft áhrif á túlkun gagna. Samkvæmt Sigríði 

Halldórsdóttur og Sigurlínu Davíðsdóttur (2016, bls. 221) þá koma engir tveir eigindlegir 

aðferðafræðingar með nákvæmlega eins niðurstöður, því rannsakendur hafa mismunandi 

bakgrunn, reynslu og þekkingu sem getur haft áhrif á túkun þeirra á niðurstöðum. 

Rannsókn þessi er fyrsta alvöru rannsókn höfundar sem gæti haft áhrif á gæði hennar. 

Talað er um að til að ná árangri í gæðum í eigindlegum rannsóknum sé krafist mikillar 

þekkingar og þjálfunar á því sviði (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2016, bls. 

221). Vegna reynsluleysis höfundar í rannsóknarferlinu studdist hann við viðtalsramma (Sjá 

viðauka Á og B) til að fara ekki of langt út fyrir efni rannsóknarinnar og halda sem best í þær 

áherslur sem settar eru fram með rannsóknarspurningu.  

Talað er um að til þess að eigindleg rannsókn fái mettun (e. saturation) þá þurfi að 

lágmarki sex þátttakendur til að taka þátt í rannsókninni en mettun á sér stað þegar 

rannsakandi hættir að heyra nýjar hugmyndir eða áherslur um viðfangsefnið sem verið er að 

rannsaka (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2016, bls. 222). Í þessari rannsókn 

voru tekin sjö viðtöl við átta einstaklinga. Þegar þátttakendur voru valdir var 

rannsóknarspurningin höfð að leiðarljósi til að ná sem réttmætustu niðurstöðum. Þeir þurftu 

að vera leikskólakennarar eða grunnskólakennarar sem höfðu reynslu af samstarfi milli 

skólastiga. Auk þess var nauðsynlegt að hlusta á viðhorf skólastjóra þar sem 

rannsóknarspurningin beindist að faglegu lærdómssamfélagi og stjórnendur eru í 

lykilhlutverki þegar kemur að útfærslu og framkvæmd þess í skólunum. 

Þau viðtöl sem tekin voru staðfestu að mörgu leiti þær hugleiðingar og þau fræði sem 

höfundur hafði lesið sér til um. Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2016, bls. 

221) segja að það sé dæmi um gæðastimpil viðtala þegar rannsakandi fær staðfestingu á 

eigin túlkunum á viðfangsefninu í samtali við viðmælendur sína. Hann verði þó að gæta þess 

að horfa á niðurstöður út frá sem flestum sjónarmiðum. Með meiri tíma og undirbúningi 

hefði það stutt áreiðanleika og réttmæti rannsóknarinnar enn frekar ef gerð hefði verið 

vettvangsathugun samhliða viðtölunum en það er algeng leið í eigindlegum rannsóknum. 

Þannig hefði höfundur fengið meiri dýpt í rannsóknina og jafnvel getað stuðst við þau gögn 

til við greiningu á viðtölunum.  

4.7 Samantekt 

Viðtöl voru notuð í rannsókninni þar sem markmiðið var að ná fram sýn og reynslu þeirra 

sem tóku þátt. Viðtöl geta verið formleg, hálfopin eða óformleg. Í þessari rannsókn voru 

tekin hálfopin viðtöl við tvo leikskólakennara, tvo stjórnendur og fjóra grunnskólakennara í 



44 

 

tveimur samreknum leik- og grunnskólum. Umhverfi skólanna var ólíkt, annar skólinn var 

staðsettur í einni byggingu á meðan hinn var staðsettur í tveimur byggingum. Í öðrum 

skólanum voru tekin viðtöl við einn leikskólakennara fimm ára barna, einn 

grunnskólakennara sem hafði reynslu af því að vinna með 1. bekk og einn stjórnanda. Í 

hinum skólanum voru tekin viðtöl við einn leikskólakennara sem hafði reynslu af vinnu með 

fimm ára börn, einn stjórnanda og þrjá grunnskólakennara. Tveir þessarra 

grunnskólakennara voru nýir í starfinu með 1. bekk en einn þeirra hafði nokkurra ára reynslu 

af starfi með 1. bekk.  

Í upphafi rannsóknarkaflans var greint frá markmiðum og tilgangi rannsóknarinnar sem 

og aðferðafræði rannsóknarinnar. Með markmið og tilgang í huga var vænlegast að notast 

við eigindlegt rannsóknarsnið fyrirbærafræða. Í fyrirbærafræðilegum rannsóknum er leitast 

eftir því að viðmælandi segi frá reynslu sinni á tilteknu fyrirbæri sem rannsakandi fær að láni. 

Margar útgáfur eru til af fyrirbærafræðilegum rannsóknum en hér var notast við aðferð 

Colaizzi (1978). Samkvæmt leið hans í að flokka gögnin felst yfirlestur viðtala, greining gagna 

og merking þeirra. Gögnin eru svo flokkuð, þeim lýst og að lokum fá viðmælendur 

rannsóknar tækifæri til að staðfesta hvort lýsingin sé í samræmi við það sem upphaflega var 

átt við.  
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöður byggjast á þeim 

þemum sem komu fram í viðtölum við tvo leikskólakennara, fjóra grunnskólakennara og tvo 

skólastjóra í tveimur samreknum skólum í október 2017, í þeim tilgangi að svara 

rannsóknarspurningunum. Til að fá skýrari mynd af viðfangsefni og gefa heildstæðari mynd 

af viðhorfi, reynslu og upplifun kennara og stjórnenda skólanna er vitnað í orð þeirra hér í 

kaflanum. Heiti undirkafla taka mið af þeim þemum sem urðu til í ljósi þeirra spurninga sem 

rannsakandi lagði upp með í viðtölunum, það er faglegt lærdómssamfélag í samreknum 

skólum og samfella og rof í samreknum skólum. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að auka 

þekkingu og skilning á samvinnu leik- og grunnskólakennara í samreknum skólum. 

Tilgangurinn er að varpa ljósi á hvernig faglegt lærdómssamfélag birtist í samvinnu kennara á 

milli skólastiga í samreknum skólum. 

5.1 Lærdómssamfélag í samreknum skólum 

Af frásögnum kennara mátti greina mörg einkenni lærdómssamfélags í skólunum tveimur. 

Þar var að finna helstu einkenni faglegs lærdómssamfélags sem Hord (1997) útlistaði á sínum 

tíma. Til að mynda dreifa stjórnendur ábyrgð og hlutverkum til kennara og annarra 

starfsmanna sem og styðja við bakið á starfsmönnum sínum. Það er gert meðal annars með 

því að byggja ákvarðanir á samtali og samvinnu við starfsmenn skólans og treysta fólki fyrir 

verkefnum sínum, eða eins og annar skólastjórinn sagði: „...í flestum tilfellum eru þeir sem 

eru að vinna verkið best fallnir til að taka ákvarðanir.“ Einnig var hlutverk stjórnenda og 

stuðningur þeirra mikilvægur grundvöllur til þróunar í kennslu. Skólarnir tveir fóru áþekkar 

leiðir að lærdómssamfélaginu en þó var aðstöðumunur milli skólanna eins og fram hefur 

komið, til að mynda var Bláiskóli ekki í einni byggingu eins og Rauðiskóli sem kom í ljós að 

getur haft einhver áhrif á samstarf.  

5.1.1 Stuðningur og traust stjórnenda 

Hlutverk stjórnenda er margþætt og voru þeir því spurðir að því hvaða hlutverki þeir gegna 

sem stjórnendur með tilliti til faglegs lærdómssamfélags. Skólastjóri Bláaskóla taldi sig hlusta 

vel á þá sem koma til hans og byggja starfsaðferðir sínar upp á samtölum. Eitt af þeim 

meginhlutverkum sem stjórnanda Rauðaskóla fannst vera með því mikilvægasta var:  

„Mitt hlutverk og stærsta hlutverkið mitt finnst mér vera að hvetja aðra áfram til 

þess að taka ákvarðanir, til þess að hleypa hlutum af stokkunum og framkvæma 

þannig að ef ég get verið í klappliðinu og hvatt áfram... þá gerist eitthvað 

dásamlegt og fólk fær frábærar hugmyndir en það þarf oft bara stuðninginn við 
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það til þess að ná þeim fram og þannig hafa oft undur og stórmerki gerst, hef ég 

horft á síðustu tíu árin.“ 

Stjórnendur beggja skóla veittu kennurum þann stuðning og það traust sem þeim bar að fá 

sem fagmenn. Það gerðu þeir meðal annars með því að veita kennurum gott aðgengi að sér 

eins og einn kennari í Rauðaskóla sagði:  

„Það er gott að leita til stjórnenda. Þeir eru mjög aðgengilegir, þeir eru aldrei 

með lokaðar hurðir, allt lok lok og læs. Það kemur fyrir einu sinni á ári að það sé 

miði á hurðinni, að það megi ekki trufla þá, þá er eitthvað mjög sérstakt… 

fjárhagsáætlun í gangi eða eitthvað en það er yfirleitt ekki þannig. Maður getur 

alltaf komið“.  

Kennari úr Bláaskóla hafði sömu sögu að segja um stjórnendur þar: „Maður hefur alltaf 

aðgang að skólastjóranum og aðstoðarskólastjóranum ef maður þarf á því að halda“. Báðir 

stjórnendur sem rætt var við töldu sig vera aðgengilega og ef þeir sjálfir væru ekki á staðnum 

væri hægt að ná í aðra stjórnendur skólans eða senda tölvupóst, eins og annar stjórnandinn 

sagði: „Aðstoðarskólastjóri, sem er minn staðgengill í öllu og hefur full völd til að taka allar 

ákvarðanir og allt þegar ég er ekki.. [ég] hvet fólk til að hafa samband við mig í tölvupósti, 

senda mér skilaboð og þá finn ég tíma ef fólk þarf á mér að halda mjög hratt“.  

Kennarar beggja skóla fundu fyrir því trausti sem þeim er sýnt: „Sko, okkur er bara treyst 

rosalega vel fyrir verkefnum okkar, það er enginn að anda ofan í hálsmálið á okkur og stýra 

okkur hérna alla daga. Við höfum mjög frjálsar hendur, hvernig við stýrum okkar kennslu“. 

Annar viðmælandi sagði: „Við höfum fengið svolítið að vera bara úti í horni og gera okkar. 

Það er bara 100% traust hvað það varðar. Við vitum hvað virkar best og hvað er börnunum 

fyrir bestu og það er ótrúlega gott að vinna undir því“.  Nýju kennararnir í Bláaskóla töluðu 

um að þeir fyndu jafnvel fyrir of miklu trausti og að þeir væru hvattir áfram með hrósi og 

fengju stuðning frá reyndum kennurum. Einnig höfðu stjórnendur Bláaskóla boðið nýjum 

kennurum 1. bekkjar upp á leiðbeinanda sem leiddi þá í gegnum fyrsta árið í starfi. Það 

samstarf var ekki hafið þegar þessi rannsókn var gerð.  

Samkvæmt því sem kennarar sögðu hafa stjórnendur beggja skóla stutt og hvatt 

starfsmenn sína í starfi. Hér eru ummæli frá einum kennara í Bláaskóla: „ … og þeir 

[stjórnendur] eru að peppa. þeir eru að segja hvað við erum dásamlegir og [hvað við erum] 

að standa okkur vel og þeir vita hvað þetta er erfitt og maður fær þetta [hrós] og það er 

alveg rosa gott“. Þeir töluðu um að stjórnendur væru skilningsríkir og góðir hlustendur og 

tilbúnir að leita lausna á þeim vandamálum sem upp koma. Kennari úr Rauðaskóla lýsti 

stuðningi frá stjórnendum í formi aðstoðar við kennslu ef á þyrfti að halda: 
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„…[aðstoðarskólastjórinn] er til dæmis alltaf tilbúinn til að taka smiðju, vera með. Þannig að 

það er alveg mjög mikill stuðningur þaðan“. 

5.1.2 Dreifð ábyrgð 

Hér verður sagt frá hvernig stjórnendur höfðu dreift ábyrgð á meðal starfsmanna sinna. Gerð 

verður grein fyrir fyrirkomulagi hvors skóla fyrir sig. 

5.1.2.1 Rauðiskóli 

Rauðiskóli hafði farið þá leið að dreifa ábyrgðinni í leikskólahlutanum þannig að tveir 

deildarstjórar væru á hverri deild, annar deildarstjórinn sæi um fagleg störf á meðan hinn 

deildarstjórinn sæi um dagleg störf sem við koma deildinni. Skólastjóri Rauðaskóla sagði 

starfsmenn almennt ánægða með þetta fyrirkomulag: „...upplifun fagfólksins og þeirra sem 

starfa í þessu kerfi hér núna er gríðarlega jákvæð. Og fólk finnur, það léttir á þegar það eru 

tveir að sinna hlutverkinu. Það léttir á að það geti forgangsraðað fyrir faglegu þættina“. 

Rauðiskóli hafði einnig farið þá leið að vera með teymisstjóra í grunnskólastarfinu. 

Teymisstjóri var einn af umsjónarkennurum grunnskólahlutans og bar hann ábyrgð á allri 

ákvarðanatöku í teymunum (sjá mynd 1.), ásamt því að vera tengiliður við skólastjóra og aðra 

stjórnendur eins og deildarstjóra fimm ára barna. Slíkt fyrirkomulag gaf teyminu meira 

sjálfstæði að mati eins viðmælanda rannsóknarinnar.  

 

Einnig voru ákveðnir verkefnastjórar sem héldu utan um og báru ábyrgð á ákveðnum 

verkefnum, eins og verkefnastjórar sérkennslu, eldhúss, skrifstofu og annarra sértækra 

verkefna. Þetta skipulag stjórnunarinnar hafði verið í þróun í gegnum árin hjá Rauðaskóla, 

eins og skólastjóri Rauðaskóla lýsti hugmynd sinni á stjórnun skólans: „…við höfum verið að 

vinna með ákveðnar hugmyndir um stjórnun sem að hafa þróast í gegnum árin. Stjórnun yfir 

höfuð á ekki að vera status quo, þetta hefur alltaf verið svona og verður alltaf svoleiðis. 

Heldur þarf hún að fylgja annarri skólaþróun og vera partur af því þróunarstarfi sem á sér 

stað í skóla“.  Í töflu 3 er sýnt hvernig ábyrgð innan Rauðaskóla var dreift og hvaða hlutverki 

stjórnendur gegndu.  

Mynd 1. Dreifð ábyrgð í teymisvinnu Rauðaskóla. 
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Tafla 3. Hópstjórar sem voru starfandi í Rauðaskóla og hlutverk þeirra. 

Titill Hlutverk 

Tveir deildarstjórar á hverri deild 
Sér um faglegu hlið deildarinnar 

Sér um dagleg störf deildarinnar 

Teymisstjóri 
Stjórnar faglegum störfum, heldur utan um 
skimanir og hefur yfirumsjón með teymum ásamt 
öðrum verkefnum. 

Teymisstjóri 1. og 2. bekkjar/3. og 4. Bekkjar 
Heldur utan um ábyrgð á ákvarðanatöku og er 
tengiliður við skólastjóra. 

Verkefnastjórar 
Hver verkefnastjóri heldur utan um einstakt 
verkefni: sérkennslu, eldhús, skrifstofu, 
stærðfræði o.fl.  

 

5.1.2.2 Bláiskóli 

Í Bláaskóla höfðu stjórnendur farið svipaða leið og Rauðiskóli við að dreifa ábyrgð. Mynduð 

voru hin ýmsu teymi sem héldu utan um ákveðna samstarfshópa. Hvert teymi hafði sitt 

sérstaka hlutverk eins og sjá má í töflu 4.   

Tafla 4. Teymi sem voru starfandi í Bláaskóla og hlutverk þeirra. 

Titill Hlutverk 

Stjórnunarteymi 
Heldur utan um almennan rekstur skólans, dagleg 
mál sem upp koma innan veggja skólans. 

Árgangateymi 
Þeir kennarar sem kenna sama árgangi hittast og 
samræma aðgerðir. Fá leiðsögn og hjálpast að. 

Smiðjuteymi 
Kennarar vinna þvert á árganga nokkrar vikur í senn. 
Vinna saman að því að finna markmið með smiðjum 
og verkefni sem hægt er að vinna með börnununum. 

Lausnarteymi 

Hópur starfsmanna sem hefur það sameiginlegt að ná 
góðri yfirsýn yfir heildarstarf skólans. Kennarar og 
aðrir starfsmenn geta leitað til teymisins og fengið 
aðstoð við lausn ýmissa vandamála sem upp koma.  

 

Eins og staðan var í Bláaskóla þegar rannsóknin var gerð þá kom stjórnunarteymið saman 

einu sinni í viku og ræddi ýmis málefni. Áður, þegar skólinn var minni, voru stjórnendur á 

sömu skrifstofu og gátu þannig miðlað málum sín á milli daglega. Vegna fjölgunar nemenda 

og stækkunar skólans höfðu stjórnendur fundið fyrir því að þá vantaði betri yfirsýn. Til að 

leysa þennan vanda var komið á fót lausnarteymi. Í því voru stjórnendur auk námsráðgjafa, 

þroskaþjálfa og eins úr sérkennsluteymi. Þetta teymi bauð kennurum og starfsmönnum 

skólans að panta hjá sér fund einu sinni í viku, klukkutíma í senn, þar sem þeir gátu komið 
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með eitthvert vandmál sem lá á þeim og fengið aðstoð við að leysa það. Þeir sem voru 

starfandi í teyminu skiptust á að sitja fundi og sátu aðeins þrír til fjórir hvern fund.  

Eins og í Rauðaskóla dreifði Bláiskóli ábyrgð til starfsmanna í gegnum verkefnastjórnun og 

teymi sem sett voru saman. Teymi Bláaskóla voru meðal annars árgangateymi og 

smiðjuteymi. Í árgangateymum var vettvangur fyrir kennara sem kenndu sama árganginum 

til að ræða saman, taka ákvarðanir varðandi kennslu og samræma aðgerðir. Í smiðjuteymum 

unnu kennarar þvert á árganga, til dæmis unnu fimm ára og sex ára vinna saman að 

ákveðnum verkefnum eða sex og sjö ára. Smiðjuteymin sáu um að skipuleggja samvinnuna á 

milli árganga, hvaða markmiðum stefnt skyldi að og hvaða stöðvar yrðu í boði. Þeir hittust 

svo aftur að smiðju lokinni til að meta þær og skrá. Í leikskólahluta Bláaskóla hafði ábyrgð 

einnig verið dreift þannig að það voru verkefnastjórar sem tóku að sér einstaka verkefni eins 

og verkefnastjóri myndlistar og verkefnastjóri tónlistar. Markmið skólans var að gefa 

starfsmönnum skólans meira vald til að hafa áhrif á starf skólans: „Við viljum valdefla 

starfsmennina þannig að við viljum að þeir eigi … þetta er ekki skóli skólastjórans. Þetta er 

skólinn okkar allra, starfsmennirnir sem koma hérna inn, við viljum að þeir viti að þeir geti 

haft áhrif“.  

5.1.3 Teymisvinna   

Teymi byggðust á hópi kennara eða starfsmanna sem hittust til að ræða ákveðin málefni. 

Mikið var rætt um fundi í viðtölunum og mikilvægi ígrundunar á þeim. Eins og fram kom hér 

að framan var mikið um teymisvinnu í báðum skólum. Teymisvinnan var til þess að ýta undir 

starfsþróun kennara. Til dæmis voru starfendarannsóknir stundaðar í báðum skólum þar sem 

markmiðið var að kennarar þróuðu sig í starfi og þar með skólann í leiðinni. Í 

starfendarannsóknum fengu þeir einnig tækifæri til samvinnu. Einn viðmælendanna talaði 

um sína starfendarannsókn sem hann vann í samvinnu við leikskólakennara fimm ára barna:  

„fyrstu árin … þá vorum við leikskólakennararnir saman í starfendarannsóknum 

þá vorum við að ýta undir starfið okkar, hvernig við gætum ... dýpkað einhvern 

læsisskilning og eitthvað hjá krökkunum og stærðfræðina og svo líka bara 

samstarfið.“  

Með starfendarannsóknunum náðu bæði leikskólakennarar og grunnskólakennarar að miðla 

niðurstöðum sínum og hugmyndum til samkennara sinna. Þannig fengu samstarfsmenn 

ágætis sýn inn í það starf sem verið var að vinna í öllum skólanum.  

5.1.3.1 Fundir og ígrundun í Rauðaskóla 

Að sögn viðmælenda Rauðiskóla voru kennarafundir hálfsmánaðarlega þar sem allir kennarar 

skólans voru boðaðir. Að sögn skólastjóra skólans voru kennarafundir skólans 
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hugmyndafræðilegur grunnur að því samstarfi sem átti sér stað innan veggja skólans. Auk 

kennarafundanna hittust deildarstjórar leikskólahlutans einu sinni í viku. Einn viðmælandinn 

taldi það vera vegna þess að í leikskólahlutanum geri kennararnir styttri áætlanir til styttri 

tíma og áætlanir leikskólans breytast hraðar en í grunnskólanum. Að sögn viðmælenda 

Rauðaskóla voru Þessir formlegu kennarafundir ávallt skráðir í fundargerð sem gerir þá 

markvissa, eins og einn kennarinn sagði:  

„Við erum alltaf með fundargerð inni í tölvu þar sem við getum sett inn mál á 

dagskrá ef við viljum ræða eitthvað sérstakt. Það er þannig með alla fundi sem 

eru haldnir og það er alltaf búið að gera plan fyrir fundinn, alltaf gerð fundargerð. 

Þeir eru svona markvissir út af því að það er farið eftir einhverju svona.“ 

Þannig gátu kennarar haft áhrif á þá umræðu sem þar fór fram með því að setja mál 

formlega á dagskrá í þar til gerða fundargerð sem var opin öllum starfsmönnum. 

Viðmælendur Rauðaskóla voru sammála því að kennarafundir og aðrir fundir væru góður 

grundvöllur til að ígrunda og oft mynduðust mikilvægar og málefnalegar umræður sem vert 

var að viðra: „Við ræðum mikið um fagleg málefni, það er styrkur að geta talað saman og 

rætt ólíkar skoðanir og ýmislegt.“  

Viðmælendur sögðu að umræðuefni fundanna gætu verið af margvíslegum toga en 

meðal atriða sem nefnd voru eru: það sem framundan er, til dæmis sameiginlegir viðburðir; 

farið yfir ýmsar skimanir og próf eins og samræmd próf. Eins og leikskólakennarinn sagði: 

„Þetta skiptir máli fyrir okkur sem erum að vinna með fimm ára og jafnvel fjögurra ára líka, 

hvar þau eru stödd þegar þau koma í 1. bekk og við ræðum það oft.“. Þessu var annar 

viðmælandi í Rauðaskóla sammála og sagði:  

„ ... af því að auðvitað erum við [leikskólakennarar og grunnskólakennarar] að 

vinna saman. Af því að litlu börnin eru að vinna í íslensku og hvernig sjáum við 

þetta og hvernig við metum þetta út frá einhverjum niðurstöðum út úr 

skimunum. Eru einhverjir þættir sem að leikskólinn gæti unnið meira með?“ 

5.1.3.2 Fundir og ígrundun í Bláaskóla 

Í Bláaskóla var fyrirkomulag funda með öðru sniði en í Rauðaskóla. Unnið var í teymum, til að 

mynda árgangateymum og smiðjuteymum. Í árgangateymum störfuðu aðeins þeir kennarar 

sem kenndu sama árgangi. Þetta voru lítil teymi sem áttu auðvelt með að hittast og ræða 

málin óformlega sem og formlega. Smiðjuteymi unnu þvert á árganga. Til að mynda hittust  

leik- og grunnskólakennarar að hausti til að undirbúa haustsmiðju, sem er samstarf milli 

fimm ára og sex ára barna. Kennararnir hittust svo aftur í lok smiðjunnar til að senda frá sér 

skýrslu um það hvernig gekk, hvað fór fram og myndir af starfinu. Þetta var svo aftur gert að 
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vori þegar vorsmiðja fimm og sex ára barna fór af stað. Fyrsti bekkur fór einnig í smiðjur með 

öðrum bekk og var samvinna í gegnum smiðjurnar með svipuðum hætti og nefnt hefur verið 

hér framar.  

Á fundunum hittust kennararnir á jafningjagrundvelli, en þá er átt við að það var enginn 

sérstakur fundarstjóri. Eins og einn viðmælandi Bláaskóla orðaði það „það er bara á okkar 

ábyrgð að halda góðum samskiptum.“ Þeir fundir sem leik- og grunnskólakennarar hittust á 

voru aðallega nýttir til að ræða það sem framundan var, til dæmis skipulag smiðjanna, 

verkaskiptingu, hvernig gekk og fleira. Þegar smiðjurnar hófst var aðallega um óformleg 

samtöl að ræðaa sem áttu sér stað milli leik- og grunnskólakennaranna, þá hringdu þeir hver 

í annan og samræmdu tíma og létu vita af forföllum. 

Áður fyrr var þessu öðruvísi farið, þegar 1. bekkur var í sömu byggingu og 

leikskólahlutinn. Þá höfðu deildarstjóri fimm ára barnanna og umsjónarkennari 1. bekkjar tök 

á að hittast bæði óformlega og formlega þegar tilefni var til. Umsjónarkennarinn kallaði 

deildarstjórann til sín til að líta á það skipulag sem hann hafði útbúið fyrir þá eða leit við á 

deildarfund þegar það átti við. Einn viðmælandi lýsir aðstöðunni sem þeir höfðu áður svona: 

„maður gat skotist, hey áttu tuttugu mínútur eða eitthvað, tíu mínútur og ræða um aðeins 

smiðju.“  

Þegar rannsóknin var gerð voru kennarar fimm ára barna og sex ára barna hins vegar í 

sitthvorri byggingunni sem gerði það að verkum að erfiðara reyndist að vinna á þennan hátt, 

eins og einn viðmælandinn orðaði það: „stundum leið mér eins og við byggjum á sitthvorum 

bæjarhlutanum. Þessi fjarlægð er ótrúlega löng og hérna, ég hefði eiginlega ekki trúað því.“ 

Hins vegar voru allir viðmælendur Bláaskóla sannfærðir um að samstarfið milli skólastiga ætti 

eftir að aukast aftur í náinni framtíð, þegar fjögurra til sjö ára börnin munu deila sama svæði 

í einni byggingu. Þá munu kennarar þessarra barna deila sama vinnuherbergi sem ætti að ýta 

undir óformlegar og formlegar umræður. Skólastjóri Bláaskóla segir hér frá því hvernig 

framtíðin er fyrir samstarfið milli skólastiga: „Þeir vinna ekki inni í kennslustofum [í 

undirbúningi] heldur í sérstöku vinnuherbergi þar sem við ætlum að láta fjögurra ára, fimm 

ára og 1. og 2. bekk deila og þar verður líka frístund þannig að, þá er maður að reyna að 

hvetja til þessarra óformlegu samræðu. Sem er svo mikilvæg.“ 

5.1.3.3 Stuðningur og traust  

Kennarar Rauðaskóla fundu mikið fyrir mikilvægi samræðna á meðal fagmanna þar sem fram 

fór góð ígrundun. Að þeirra sögn höfðu þeir náð að mynda traust á milli skólastiga og sýndu 

hver öðrum virðingu. Einn kennari frá Rauðaskóla, sem hafði unnið við skólann í þónokkur ár, 

sagði að það hafði tekið tíma fyrir leik- og grunnskólakennara að brúa það bil sem var á milli 

skólastiganna, bæði hvað varðar börnin og kennarana. Hann hafði ekki alltaf fundið fyrir 
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virðingu frá kennurum hins skólastigsins. Hins vegar taldi hann, þegar rannsóknin var gerð, 

aðeins vera starfandi kennara við skólann þekktu til starfa beggja stiga og báru virðingu fyrir 

því starfi sem þar fór fram.  

Traust og virðing meðal leik- og grunnskólakennara lýsti sér einnig í því að þeir leituðu til 

hvers annars eftir hugmyndum, ráðleggingum og fleiru sem tengist starfinu. Einn viðmælandi 

úr hópi grunnskólakennara taldi það vera einn af kostum samstarfsins: „Það eru bara þessi 

ólíku sjónarhorn, þessar samræður, það er bara eitthvað svo dýrmætt og hugmyndir annarra 

að nota ... að leggja saman í púkk einhvernvegin og fá eitthvað mjög dýnamíst og 

skemmtilegt útúr því“. 

Leikskólakennarinn í Bláaskóla vildi geta veitt nýjum kennurum meiri stuðning en vegna 

fjarlægðarinnar á milli bygginga hafði verið erfitt að veita þeim þann stuðning sem þeir 

þurftu á að halda í samstarfinu á milli skólastiga. Þrátt fyrir þetta þá fundu núverandi 1. 

bekkjarkennararnir fyrir stuðningi frá öðrum samstarfsmönnum:   

„Það eru einhvernvegin allir að ... það er eitthvað svo mikil dýnamík í hópnum. 

Það eru allir sko tilbúnir að hjálpa ef einhver vill prófa eitthvað nýtt þannig að 

það er svona jákvæðni með það … Mér finnst það svona einkenna skólabraginn 

og kennarana að það eru allir tilbúnir til að hjálpa, hver sem er eiginlega“.   

Áður en sex ára börnin voru flutt yfir í grunnskólabygginguna í Bláaskóla var fyrrverandi 

umsjónarkennara 1. bekkjar lýst sem eins konar leiðtoga í samvinnunni á milli skólastiganna. 

Leikskólakennari Bláaskóla lýsti því svona:  

„[Umsjónarkennarinn] var náttúrulega í rýmri sko, undirbúningstíma þannig að 

hann var kannski sá sterki að undirbúa alla samvinnuna og það sem við vorum að 

gera saman og gat þá kallað bara hérna „geturðu komið og kíkt á þetta?“ Og 

eitthvað svona og hlaupið þá bara inn á deildarfundi eða eitthvað svona“.  

Eftir að 1. bekkur fluttist yfir í grunnskólabygginguna minnkuðu þessi samskipti til muna og 

erfiðara reyndist að samræma aðgerðir. Einnig minnkuðu samskiptin enn meira eftir að nýir 

kennarar tóku við 1. bekk. Hafði það öryggi og sá stuðningur sem leikskólakennarar fimm ára 

barna höfðu af fyrrverandi umsjónarkennara horfið og þar með þurft að byggja upp nýtt 

samband milli nýrra kennara. Einn viðmælandi Bláaskóla talaði um að halda þyrfti betur utan 

um þetta samstarf með ákveðnu vinnufyrirkomulagi svo að samskipti og samstarf milli 

skólastiga dytti ekki út úr starfinu þegar nýir tækju við keflinu:  

„Þannig að ég sé að upp á framtíðina, ef þetta verður svona og jafnvel fleiri 

kennarar, þá þarf að vera einhver haus sem stjórnar. Og það þarf líka að setja 
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skýrari reglu frá stjórnendum. Ég fann það bara, það þarf að koma svolítið að 

ofan, svona viljum við hafa þetta, hvernig viljum við hafa þetta samstarf. Af því, 

svo kemur kannski bara nýtt fólk, alveg nýtt fólk, og það bara eitthvað æ, prófa 

mitt.. er í mínu.. og þá bara dettur þetta samstarf niður og það er ógeðslega 

vont.“ 

5.1.4 Ytri aðstæður 

Ytri aðstæður eins og kjarasamningar voru oft nefndir sem hamlandi í samstarfi á milli 

skólastiga. Of lítill undirbúningstími leikskólakennara var nefnt sem dæmi. Einn 

leikskólakennarinn taldi að grunnskólakennararnir hefðu mun fleiri tækifæri sín á milli til 

umræðu, samvinnu og undirbúnings vegna styttri viðveru þeirra með börnunum. Eins og 

tveir viðmælendur nefndu sem óskastöðu fyrir samstarfi á milli skólastiga: „Klukkan tvö þá 

fara allir deildarstjórar … gangi útúr kennslunni eða starfinu og fari í undirbúning til fjögur 

alla daga“. Flestir þeirra sem talað var við í þessarri rannsókn töluðu um mikilvægi þess að 

samræmi sé í vinnutíma leik- og grunnskólakennara til að hægt væri að auka og bæta 

samstarfið. Eins og einn viðmælandinn sagði að draumasamstarfið liti út: „ ...við værum bara 

hérna á sama grunni að vinna. Að þetta væri bara nákvæmlega sama fyrirkomulag hjá 

leikskólakennurum og grunnskólakennurum með undirbúningstímann.“  

Þrátt fyrir það sýndu stjórnendur beggja skóla samstarfinu milli skólastiganna skilning og 

gáfu leikskólastarfsmönnum sveigjanleika í undirbúningi til að auðvelda samskiptin á milli 

skólastiganna. Í Bláaskóla höfðu leikskólakennarar elstu barna fengið að skreppa frá deildinni 

eftir þörfum. Í Rauðaskóla lýsti skólastjóri auknum undirbúningi leikskólakennara á þessa 

leið:  

„Við fórum í ákveðnar umræður um þetta [undirbúningstímann]… foreldraviðtöl 

eru aldrei á undirbúningstíma þau eru leyst sér. Fundartímar eru ekki dregnir af 

undirbúningstíma. Þannig að við erum búin að gera alls konar svona hluti eins og 

þeir sem eru að vinna með fimm ára börnunum þeir eru í rauninni með lengstan 

undirbúningstímann af því að þeir eru í mestu samráði. Þannig að 

leikskólakennararnir, það má til sannsvegar færa og ég reiknaði það út að hann er 

með 8-9 tíma á viku í undirbúning, þeir sem eru að kenna. Þannig að þar er búið 

að jafna af því að þar er mesta þörfin.“ 

Auk sveigjanleika í undirbúningi fengu leikskólakennarar Rauðaskóla afnot af 

sérgreinakennurum sem tóku við leikskólahópnum reglulega í hreyfingu, útikennslu, tónlist 

og fleira. Þar með þurftu leikskólakennarar ekki að huga að þessum hluta kennslunnar þegar 

í undirbúning var komið og gátu því einbeitt sér að öðrum verkefnum. Það að 
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sérgreinakennarar tækju leikskólabörnin í kennslustund jók undirbúningstíma annarra 

verkefna. Eins og stjórnandi í Rauðaskóla orðaði það: 

„Við erum að fleyta fólki á milli skólastiga, list- og verkgreinakennarar og 

íþróttakennarar koma að yngri börnunum okkar sem skapar tíma. Og 

leikskólakennari hér þarf til dæmis ekki að nota eins mikinn tíma af sínum 

undirbúningi til þess að skipuleggja tónlist, myndlist eða hreyfingu af því að 

myndlistakennarinn sér um myndlistina, tónlistarkennarinn um tónlistina og 

íþróttakennarinn um hreyfinguna, þannig að hvað er þá eftir í faglegum 

undirbúningi fyrir leikskólakennarann? Þannig hefur hann meiri tíma, af því að 

það er búið að taka hluta af verkefnunum.“ 

Tími var einn af þeim meginþáttum sem nefndir voru sem misræmi í skipulagi á milli 

skólastiganna.  Grunnskólakennarar Bláaskóla töluðu um að ekki gæfist tími til að hittast: 

„Það er ekki tími til þess að funda, bæði við að drukkna og þeir [leikskólakennararnir], 

mannekla og svona, þannig að samskiptin verða minni og kannski erfiðari fyrir vikið“. 

Fyrrverandi kennari fyrsta bekkjar í Bláaskóla talaði líka um að tíminn til að tala saman hefði 

verið af skornum skammti:  

„Þá fékk [leikskólakennarinn] vilyrði af því að [þeir] hafa svo ótrúlega lítinn 

undirbúningstíma, þá fékk hann vilyrði til þess, að ef það væri nógu vel mannað 

til að hittast ... Þetta var ekki alltaf og ástæðan var þessi, að [hann] komst aldrei 

frá“.  

Til að koma til móts við þetta tímaleysi í Bláaskóla og stuttan undirbúningstíma 

leikskólakennaranna þá höfðu grunnskólakennararnir reynt að koma á fundi þegar 

leikskólakennararnir höfðu lausa stund: „Það er eitthvað sem þarf að finna sér tíma í og þá er 

það yfirleitt þegar deildarstjórarnir eru í undirbúningi hjá leikskólanum þá koma 

grunnskólakennararnir til þeirra“.  

5.2 Samfella og rof 

Viðmælendur í þessum tveimur samreknu skólum lýstu því hvaða þættir væru ákjósanlegir 

og sköpuðu grundvöll fyrir samfellu í skólastarfi. Í máli viðmælenda kom jafnframt fram 

hvaða þættir tengdust rofi.  Í báðum skólum studdi smiðjuvinna leik- og grunnskólabarnanna 

við samfellu á milli skólastiga, auk hringekju í Bláaskóla. Smiðjurnar höfðu verið að þróast í 

gegnum árin hjá báðum skólum og náð að festast vel í sessi, þær voru orðnar hluti af 

menningu skólanna. Þar var unnið að ákveðnum þemum sem höfðu verið skipulögð nokkur 

ár fram í tímann svo fjölbreytni væri á milli ára. Í báðum skólum gengu smiðjurnar út frá því 
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sama, að tengja samfélagsgreinar við list- og verkgreinar eins og heimilisfræði, smíði, 

myndmennt, textíl, útikennslu og fleira. Þá kenndu bæði leik- og grunnskólakennarar þvert á 

skólastigin. Skólarnir skipulögðu smiðjurnar með ólíkum hætti þó svo að hugsunin væri sú 

sama. Í Bláaskóla var samvinna milli skólastiga í nokkrar vikur í senn. Þá vann 1. bekkur í 

nokkrar vikur með fimm ára börnunum og að þessum viku loknum þá hófst samvinna 1. 

bekkjar með 2. bekk. Smiðjurnar í Bláaskóla voru gegnum gangandi í öllum skólanum, þannig 

myndaðist samfella á milli allra árganga skólans. Hins vegar í Rauðaskóla voru smiðjurnar 

allan veturinn hjá fimm ára, sex ára og sjö ára nemendum skólans. Samfella var þó einnig 

milli annarra árganga í Rauðaskóla því skólastofur til að mynda fjögurra ára barnanna og 

fimm ára barnanna lágu saman og hægt var að opna á milli. Leikskólakennari Rauðaskóla 

sagði frá því að mikið samstarf væri þar á milli þar sem hægt væri að nýta mannskapinn á 

milli deilda auk þess að bjóða upp á sameiginlegt val öðru hverju:  

„… það munar alveg rosalega miklu þegar að við getum haft opið á milli fjögurra 

og fimm ára eins og bara til dæmis þegar vantar fólk. Þá vinnum við saman og við 

erum að aðstoða, til dæmis getum við leyst kaffitíma saman og þetta léttir 

rosalega á starfinu […] Eins og fyrir fjögurra ára þau koma til mín á næsta ári og 

það er ekkert mál fyrir þau af því að við erum alltaf með opið og vinnum saman. 

Veljum alltaf saman einu sinni til tvisvar í viku. Þannig að mér finnst það skipta 

máli.“ 

Hringekjur voru fastur liður í Bláaskóla, samhliða smiðjunum. Hringekjurnar tengdust aðeins 

fimm ára og sex ára börnum þar sem þau unnu saman, í blönduðum hópum, í markvissum 

kennslufræðilegum leik. Í Rauðaskóla voru sameiginlegir þemadagar nokkrum sinnum á ári. 

Voru þetta eins konar uppbrotsdagar, þar sem allir nemendur skólans unnu saman á 

stöðvum við hin ýmsu verkefni.  

Auk smiðju hafði frístundastarf skólanna verið grundvöllur til að auka samfellu í báðum 

skólum. Frístundastarfið var í grunnskólabyggingu Bláaskóla og er fimm ára börnunum boðið 

þangað vikulega til að kynnast því starfi sem þar fór fram, hitta starfsfólk og nota leikefni 

sem þar var að finna. Í Rauðaskóla var samfellu í frístundastarfi þannig háttað að 

frístundastarfi var fléttað inn í daglegt starf barnanna og var því ekki einungis eftir skóla. Þá 

komu allir grunnskólakennarar skólans koma að frístundastarfinu ásamt stuðningsfulltrúum. 

Eins og skólastjórinn lýsti því: „[Við erum] með menntaða kennara inni í frístundastarfinu… 

grunnurinn okkar hér í frístundarstarfi er útivist, hreyfing og leikurinn, skapandi starf“.  

Í báðum skólum hittust leik- og grunnskólakennararnir á svokölluðum skilafundum einu 

sinni á ári. Þar var farið yfir þroska og getu barnanna sem grunnskólakennararnir eru að fara 
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að taka við. Auk þess fengu grunnskólakennararnir afhenta skýrslu um börnin sem útlistar 

nánar námslegan og félagslegan þroska þeirra.  

Í töflu 5 má sjá þær leiðir sem Rauðiskóli og Bláiskóli fóru til að mynda samfellu milli 

skólastiga. Eins og sjá má þá fóru þeir svipaðar leiðir þó svo að þeir nálguðust sumar þeirra á 

ólíkan hátt.  

Tafla 5. Þær leiðir sem samreknu skólarnir fóru til að mynda samfellu á milli skólastiga. 

 Bláiskóli Rauðiskóli 

Heimsókn í frístundastarf  X  

Kennarar skólans starfa í frístundastarfinu  X 

Formleg heimsókn í grunnskólahluta  X 

Smiðjuvinna, þar sem skólastigin vinna saman, 
bæði kennarar og börn 

X X 

Hringekjur, þar sem skólastigin vinna saman, 
bæði kennarar og börn 

X  

Sameiginlegir þemadagar, allir nemendur 
skólans vinna saman 

 X 

Heildstæður skóli X X 

Óformlegir fundir eða samræður um nemendur X X 

Formlegir fundir um nemendur X X 

Leikskóla- og grunnskólakennarar halda 
sameiginlega fundi um markmið og leiðir og 
samfellu í námi barnanna 

X X 

Skriflegar skýrslur um fyrri reynslu og stöðu 
barnsins fylgja því í grunnskólann 

X X 

Samræma kennsluaðferðir X X 

Nýta sama námsefni X X 

 

5.2.1 Skólinn sem ein heild 

Fram kom í viðtölum að í báðum skólum var unnið að því að þeir mynduðu eina heild þannig 

að starfsmenn skólans, nemendur og foreldrar sæju og fyndu það í gegnum starf skólans. 

Eins og annar stjórnandinn sem rætt var við sagði:   

„Hvernig ætla ég að tryggja að það séu sömu starfshættir í elstu deildum 

leikskóla þó svo að það sé bara ein hurð á milli. [..Að það] sé svona sami 

hugsunarháttur, vandaðar leikstundir, söngstundir, við opnum eins, við tölum 

svipað, leysum ágreiningsmál svipað. Þannig að þú sem foreldri finnir það eða átt 

að finna ef barnið þitt er fjögurra eða er í fjórða bekk þá skynjarðu að þetta er 

sami skóli.“  
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Einnig kom fram heildræn sýn á kennslufræðina, að barnið upplifði aukna reynslu í námi sínu 

milli ára: „það eru aðferðir og leiðir sem byrjað er að vinna með tveggja ára börnunum, þær 

þróast svo í gegnum skólann þannig að þau eru ekki að fá þetta í hendurnar einhver ný 

verkfæri“.  

Báðir skólar höfðu reynslu af því að hefja daginn á sama hátt. Í Bláaskóla hófu leik- og 

grunnskólabörnin daginn saman á morgnanna í morgunmat og leik, þegar 1. bekkur var enn 

staðsettur í leikskólabyggingu skólans. Jafnvel fengu fimm ára börnin að vera í heimsókn fyrst 

um sinn í kennslustund hjá fyrsta bekk eða nemendur 1. bekkjar fengu að dvelja aðeins 

lengur á morgnanna inni á fimm ára deildinni. Einn viðmælandi sagði frá reynslu sinni af 

þessum tíma:  

„Við byrjuðum bara öll saman með krökkunum sem voru fimm ára. Þá opnuðum 

við saman, ég og leikskólakennarinn sem mætti fyrst, og þá byrjuðu þau bara eins 

og þau gerðu alltaf í leikskólanum. Í rólegum leik, fóru og settust, fengu 

hafragraut og lýsi og spjalla um daginn og veginn… „ 

 

„Þegar ég var í leikskólanum þá vorum við alltaf að bralla eitthvað. Það var svo 

auðvelt einhvern veginn. Ég kannski bauð einhverjum fimm ára yfir til mín „viltu 

vera gestur hjá mér í dag?“ Svo var einhver kannski leiður hjá mér og ég bara 

„heyrðu, bara langar þig að prófa að fara yfir á [leikskóladeild] og jafna þig?“  þá 

fer hann þar til hann verður öruggur og kemur svo aftur til baka“. 

Vert er að segja frá því að vegna flutninga 1. bekkjar yfir í grunnskólahlutann varð rof í 

þessum þætti hjá Bláaskóla. Í Rauðaskóla hófu öll börn skólans daginn eins, hvort sem þau 

voru í leikskólahluta eða grunnskólahluta. Þá hittist hver nemendahópur, eftir morgunmat, í 

sinni heimastofu þar sem farið var yfir skipulag dagins.   

5.2.2 Kennsluaðferðir 

Nefndir voru margir þættir í kennslunni sem voru sameiginlegir eða snertust að einhverju 

leyti. Til að mynda tónlist, útikennsla, hreyfing og nýting á námsefni. Meðal þeirra 

sameiginlegu þátta sem fastir voru í skipulagi í hvorum skóla fyrir sig voru smiðjur hjá fimm 

ára, sex og jafnvel sjö ára börnum.  

Í leikskólahlutum beggja skóla var talað um að frjálsi leikurinn væri hafður í fyrirrúmi en 

einnig að lagt væri upp úr formlegu námsefni eins og læsisverkefnunum byrjendalæsi og 

leikskóla-PALS. Smiðjurnar og hringekjurnar byggðu einnig á formlegu námsefni en þar var 

markmiðið að hafa verkefnin verkleg og tengja þau við samfélagsgreinar og aðrar námgreinar 
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Aðalnámskrár. Í Rauðaskóla var markviss stærðfræðikennsla í öllum skólanum, bæði í 

leikskólahluta og í grunnskólahluta. Grunnskólakennarar í báðum skólum töluðu um að þeir 

notuðu fjölbreyttar kennsluaðferðir við kennslu sína. Þeir notuðust við spil, lögðu upp með 

hreyfingu á meðan kennsla átti sér stað eins og í gegnum námsefnið Leikur að læra 

(http://www.leikuradlaera.is/) þar sem bókleg fög voru kennd í gegnum hreyfingu og leiki. 

Einnig var lagt mikið upp úr samvinnunámi, þar sem nemendur fengu tækifæri til að tala 

saman og leysa verkefni í sameiningu. Í Bláaskóla höfðu 1. bekkjar kennararnir útbúið 

svokallaða hringekju fyrir árganginn þar sem honum var blandað saman og búnir til nokkrir 

minni hópar. Settar voru upp nokkrar stöðvar þar sem nemendur áttu að leysa verkefnin 

sjálfir í sameiningu. Á meðan gátu kennararnir lagt inn efni sem þurfti að leggja áherslu á, til 

fámennari hóps nemenda. Grunnskólakennararnir í báðum skólum töluðu um að þeir 

notuðust einnig við hefðbundnar kennsluaðferðir eins og bókavinnu þó svo að þeir styddust 

helst við fjölbreyttari kennsluaðferðir.  

Eins og sjá má á töflu 6, var mikið samræmi í kennsluaðferðum milli skólastiganna. Þegar 

kennarar voru spurðir út í muninn á milli kennsluaðferða þá var það helsta sem fram kom að 

leikskólahlutinn væri að sjálfsögðu með meiri leik heldur er grunnskólahlutinn: „Já að 

sjálfsögðu eru náttúrulega meiri leikur í, þau læra meira í gegnum leik í leikskólanum þó svo 

að við séum líka að vinna með leikinn í grunnskólanum þá er auðvitað meira lært í gegnum 

leik.“ Sumir viðmælenda rannsóknarinnar töldu eina af ástæðum þess að leikurinn fengi 

minna vægi í grunnskólahluta væri vegna þess að fleiri börn væru á hvern kennara í 

grunnskólahlutanum. 

  

http://www.leikuradlaera.is/
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Tafla 6. Kennsluaðferðir grunnskólahluta og leikskólahluta beggja skóla. 

Kennsluaðferðir í grunnskólahluta Kennsluaðferðir leikskólahluta 

Hefðbundin kennsla 

 Sitja við borð 

 Vinna í verkefnabók 

Frjáls leikur 

 Úti 

 Inni 

 Val 

Læsi 

 Byrjendalæsi 

 PALS 

Læsi 

 Byrjendalæsi 

 Leikskóla-PALS 

Smiðjur 

 Tengjast samfélagsgreinum, list- og 
verkgreinum, útikennslu o.fl. 

 Verkleg kennsla 

 Samvinna við leikskólahluta 

Smiðjur 

 Tengjast samfélagsgreinum, list- og 
verkgreinum, útikennslu o.fl. 

 Verkleg kennsla 

 Samvinna við grunnskólahluta 

Hringekjur 

 Kennslufræðilegir leikir og verkefni með 
fimm ára börnum. 

 Samvinna hjá árgangi 1. bekkjar til að vinna 
með minni hóp í einu. 

Hringekjur 

 Kennslufræðilegir leikir og verkefni. 

 Samvinna við grunnskólahluta 

Stærðfræði Stærðfræði 

Leikur að læra Leikur að læra 

Samvinnunám  

 

Vegna nálægðar leik- og grunnskóla fundu kennarar beggja skólastiga fyrir því að 

kennsluaðferðir stiganna tveggja hefðu áhrif hverja á aðra. Leikurinn var mikið til umræðu 

hjá öllum viðmælendum, eins og einn þeirra lýsti leiknum í skólanum:  

„Í hvaða grunnskóla eru börnin í fjórða bekk að sitja úti í sandkassa að moka? Það 

er hérna hjá okkur, þau halda í leikinn og leikurinn sem, bæði þeirra tjáning, 

þeirra námsleið. Það er hægt að halda áfram að vinna með þetta og ég held að 

þessi blöndun á milli og þessi áhersla leikskólanns hún hefur áhrif og hún smitar 

og ekki síður áherslur grunnskólanns og það verður þetta samtal, við erum ekki 

alltaf í þessari togstreitu við getum fundið okkur flöt sem hentar þessum skóla, 

þessum starfshóp og þessum börnum.“ 

Grunnskólakennararnir töluðu um að þeir nýttu leikinn sem kennsluaðferð í eins miklum 

mæli og mögulegt væri. Þeir töluðu um að leikurinn fléttaðist inn í markvissa og skipulagða 

kennslu þeirra. Einnig reyndu þeir að skapa frjálsar stundir á meðal grunnskólanemenda 

sinna: „Við erum að skapa mikið fleiri svona frjálsar stundir þar sem að er leikur, og eru 
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samskipti og svona ýmislegt“. Grunnskólakennararnir og leikskólakennararnir voru sammála 

því að í leikskólanum væri leikurinn frjálsari: „það er miklu meiri leikur í leikskólanum ... við 

reynum að hafa mikið leik“. 

Fram kom í viðtölum að misjafnt er eftir kennurum hvaða kennsluaðferðir eru notaðar, 

bæði hvað varðar leikskóla- og grunnskólakennara. Umræður höfðu verið í báðum skólum 

um stöðu leiksins í leikskólahluta, hvort of mikil áhersla hafi þar verið lögð á formlega 

námslega þætti. Til dæmis talaði einn viðmælandinn um að leikskólakennurum hætti til  að 

nýta of mikið kennsluaðferðir grunnskólans, þar sem um væri að ræða beina og markvissa 

kennslu. En hans skoðun var að aðferðir grunnskólans ættu ekki endilega heima í 

leikskólanum:  

„Ég er bara ekkert viss um að það skili neitt sérstökum árangri. Í raun og veru 

verða þau ekkert betri námsmenn held ég fyrir vikið. Ég veit ekki alveg hverju það 

er að skila hvort það myndi ekki bara skila meiru að vera bara áfram í þessum 

leikskólaleik. Það eru svo góðar aðferðir.“ 

Einn leikskólakennarinn talaði um að leikskólinn væri hugsanlega með of mikið af verkefnum 

þannig að frjálsi leikurinn yrði undir í skipulaginu: „Við megum ekki gleyma þessum leik. Við 

erum kannski bara alveg að kæfa þau sko, í þessum rútínum og verkefnum.“ 

5.2.3 Námsefni 

Fram kom hjá viðmælendum að leik- og grunnskólakennarar eigi möguleika á að nýta efnivið 

og námsefni beggja skólastiga. Þannig lærðu leikskólabörn að nota námsefni grunnskólans 

fyrr en ella auk þess sem grunnskólabörn fengju að nýta leikefni leikskólans lengur en gengur 

og gerðist í öðrum grunnskólum.  

Nándin við hitt skólastigið gerir það að verkum að leik- og grunnskólakennarar höfðu 

möguleika á að nýta kennsluefni hvors annars: 

„Þetta er ofsalega ríkt samfélag og við fáum hérna eins og ég hef sagt í gegnum 

allan tímann. Við fáum allar aðstæður, allan umbúnað og allt sem lýtur að og 

tilheyrir grunnskólanum og við getum nýtt það fyrir öll börnin í skólanum, á sama 

hátt fáum við allan efnivið leikskólans og getum nýtt …“ 

Grunnskólabörnin þekktu þennan efnivið, þau léku sér með hann þegar þau voru í 

leikskólahlutanum og fengu þannig tækifæri til að þróa leikinn áfram. Sömuleiðis fengu 

leikskólabörn tækifæri til að kynnast námsefni grunnskólans: 



61 

 

„Við erum til dæmis með efnivið sem við erum að samnýta rosalega mikið með 

sérstaklega kannski eins og fyrsta bekk og alveg upp í kannski annan þegar við 

samnýtum í stærðfærðinni og í íslenskunni svona efnivið sem við höfum útbúið. 

Það er allt svona einhver sem þau kannast við þegar þau eru komin í fyrsta bekk“. 

Einn umsjónarkennari fyrsta bekkjar fann þó fyrir því að þegar hann var færður yfir í  

grunnskólabygginguna að hann missti þann möguleika að nýta efnivið leikskólans: 

„Leikskólinn á allt, efniviðurinn sem leikskólinn á, ég gekk bara í það í fyrsta bekk, 

það er ekkert til hér. Ég reyndar fékk að kaupa. Skólinn átti ekkert dót og átti ekki 

pening til að kaupa dót þannig að ég fékk foreldrafélagið í fyrra til að gefa mér 

pening til að kaupa dót í fyrsta bekk. Fékk einhverja einingakubba og eitthvað 

svona aðeins til að… þetta eru bara litlir krakkar og þau þurfa að leika sér líka, 

þetta er ekki bara til að læra á bók“. 

5.3 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir því hvernig faglegt lærdómssamfélag birtist milli 

skólastiga í samreknum skólum. Svörin fengust frá tveimur leikskólakennurum, fjórum 

grunnskólakennurum og tveimur stjórnendum úr tveimur samreknum skólum. Rauðiskóli var 

staðsettur í einu húsnæði en Bláiskóli í tveimur byggingum, leikskólahluta og 

grunnskólahluta. Bláiskóli hafði í nokkur ár verið með 1. bekk staðsettann í 

leikskólabyggingunni og hafði því reynslu af því að vera með fimm og sex ára í sömu 

byggingu.  

Talað var um að formlega skipulagðir fundir leiddu frekar til faglegra umræðna á meðal 

kennara. Fram kom í niðurstöðum að traust meðal starfsmanna væri grundvöllur fyrir góðu 

samstarfi og samskipum. Á kennarafundum í Rauðaskóla var meðal annars leitast eftir 

samstarfi við annað fagfólk, leitað ráða, hugmyndir fengnar og aðgerðir samræmdar. Einnig 

kom fram í niðurstöðum um mikilvægi óformlegra funda, þar sem kennarar gátu hist með 

stuttum fyrirvara til að ræða brýn, fagleg málefni. Bláiskóli fann fyrir breytingu á þessu 

fyrirkomulagi þegar 1. bekkur var færður yfir í grunnskólabygginguna. Þá varð erfiðara að 

kalla eftir fundi með stuttum fyrirvara.  

Flestir viðmælendur voru sammála því að til þess að auka samstarf og samskipti á milli 

skólastiga þyrftu kjarasamningar leik- og grunnskólakennara að vera svipaðir. Var þar 

aðallega nefndur minni undirbúningstími leikskólakennara og meiri viðvera þeirra með 

börnum. Með auknum undirbúningstíma vildu viðmælendur rannsóknarinnar meina að það 

auðveldi kennurum að hagræða tíma þeirra til að hittast og ræða saman, samræma aðgerðir 

og fleira sem þarfnaðist skipulagningar á milli skólastiga.  
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Stjórnendur skólanna höfðu báðir farið þá leið að dreifa ábyrgð og hlutverkum með því 

að búa til hin ýmsu teymi og verkefnastjórn. Heyra mátti á þeim leik- og 

grunnskólakennurum sem rætt var við að þeir fyndu fyrir trausti í sinn garð þegar kom að 

kennslu og stjórnun ýmissa verkefna. Samkvæmt skólastjóra Rauðaskóla var eitt 

mikilvægasta hlutverk hans að styðja hugmyndir starfsmanna sinna og hvetja þá áfram í að 

framkvæma þær hugmyndir sem þeir fengju. Samkvæmt niðustöðum voru leik- og 

grunnskólakennarar beggja skóla sammála þessu þar sem þeir sögðu að gott aðgengi væri að 

stjórnendum og að þeir væru ávallt tilbúnir að aðstoða við að finna lausnir.  

Samfella í námi barna hafði verið þróuð í báðum skólum í gegnum árin og áttu þeir það 

sameiginlegt að vera með smiðjuvinnu sem var samstarf á milli árganga. Auk þess var 

frístundin hluti af samfellunni. Niðurstöður benda til þess að allir viðmælendur 

rannsóknarinnar hafi séð mikilvægi í að samfella sé í námi barna á milli skólastiga. 

Stjórnendur beggja skóla töluðu um mikilvægi þess að líta á samrekinn skóla sem eina heild. 

Þeir lögðu áherslu á að sama hugmyndafræði flæddi í gegnum öll skólaárin, frá leikskólahluta 

til efstu bekkja grunnskólahlutans. Sömuleiðis mátti greina svipaða kennsluhætti á báðum 

stigum og námsefni beggja skólastiga nýttist. Fram kom að þar hafði nálægð eða fjarlægð 

mikil áhrif. Bláiskóli hafði reynslu af bæði nálægðinni milli skólastiganna og fjarlægðinni og 

nefnir einn viðmælandinn að hann hafi misst það námsefni sem hann nýtti úr 

leikskólahlutanum þegar 1. bekkur var færður yfir í grunnskólahlutann.   
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6 Umræða  

Í þessum kafla verða niðurstöður ræddar í samhengi við fræðilegan ramma rannsóknarinnar. 

Kaflinn er þannig uppbyggður að fyrst verður farið yfir faglegt lærdómssamfélag í þeim 

samreknu skólum sem tóku þátt í rannsókninni. Þar verður farið nánar yfir það hvernig 

stjórnendur sýna kennurum stuðning og traust í starfi auk þess hvaða hlutverki þeir gegna 

með tilliti til faglegs lærdómssamfélags. Einnig verður farið yfir þær niðurstöður 

rannsóknarinnar sem snertu samvinnu leik- og grunnskólakennara. Til að ljúka kaflanum um 

faglega lærdómssamfélagið verður farið yfir þær ytri aðstæður sem hafa áhrif á samstarfið, 

það er að segja, kjarasamninga leik- og grunnskólakennaranna. Á eftir kaflanum um faglega 

lærdómssamfélagið verður farið yfir þá samfellu og það rof sem á sér stað í þessum tilteknu 

samreknu skólum. Þá verður sérstaklega litið til skilgreiningar Dockett og Perry á rofi en þau 

skilgreindu rof í þrennt: félagslegt rof, rof í umhverfi og starfshátta- og inntaksrof.  

Markmiðið með þessari rannsókn var að auka þekkingu og skilning á samvinnu leik- og 

grunnskólakennara í samreknum skólum. Hér er samstarf milli skólastiga skoðað í ljósi þess 

hvernig kennurum þvert á skólastig tekst að skapa faglegt lærdómssamfélag. Tilgangurinn er 

að varpa ljósi á hvernig faglegt lærdómssamfélag birtist í samvinnu kennara á milli skólastiga 

í samreknum skólum.  

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með að svara var eftirfarandi:  

 Hvernig upplifa leik- og grunnskólakennarar faglegt lærdómssamfélag milli skólastiga í 

samreknum skólum?  

Undirspurningar sem notaðar voru til að afmarka viðfangsefnið enn frekar voru: 

 Hver er reynsla leik- og grunnskólakennara af teymisvinnu? 

 Hvernig upplifa leik- og grunnskólakennarar samfellu í námi barna?  

 Hvað finnst leik- og grunnskólakennurum styðja faglegt lærdómssamfélag á milli 

skólastiga? 

 Hvernig styðja stjórnendur við faglegt lærdómssamfélag innan skólans? 

6.1 Faglegt lærdómssamfélag í samreknum skólum 

Samkvæmt þeim fræðilega bakrunni sem lagt var upp með hér framar er gagnvirkt nám milli 

kennara mikilvægur hluti af faglegu lærdómssamfélagi. Gagnvirkt nám milli leik- og 

grunnskólakennara getur verið með margvíslegum hætti og fá samreknir skólar gott tækifæri 

til að mynda sameiginlega sýn með samræðum, fundum og ígrundunum. Þar mætast tveir 

kennarahópar sem hafa ólíkan bakrunn en fá tækifæri til að læra hver af öðrum og mætast á 

miðri leið.  
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Hægt er að fara margar leiðir til að byggja upp samvinnu milli skólastiga eins og sjá má 

nánar í kafla 6.2. þar sem farið er yfir samfellu og rof milli skólastiganna. Þó má líkja 

samvinnu leik- og grunnskólakennara Rauðaskóla og Bláaskóla að mörgu leiti saman. Til 

dæmis eru sett saman teymi sem vinna saman að ákveðnum verkefnum eins og 

smiðjuteymin sem útbúa sameiginleg, verkleg verkefni fyrir fimm og sex ára börnin. 

Kennararnir sem koma að þessum smiðjum geta unnið saman að verkefnum eða í sitthvoru 

lagi, eftir því sem hentar hverju sinni.  

Í báðum skólum er notast við starfendarannsóknir til að þróa starf kennara og þar með 

skólans. Starfendarannsóknir eru rannsóknir kennara á sínum eigin störfum með það að 

markmiði að þróa og bæta eigið starf og skapa nýja þekkingu (Jóhanna Einarsdóttir, 2009, 

bls. 3; Koshy, 2009, bls. 1). Í skólunum hafa leik- og grunnskólakennarar unnið saman að 

starfendarannsóknum, til að mynda í Bláaskóla þar sem leikskólakennari fimm ára barna og 

umsjónarkennari 1. bekkjar unnu að því að brúa bilið á milli skólastiganna. Mælt er með því 

að kennarar sem vilja vinna að sömu markmiðum vinni saman að viðkomandi rannsókn 

(Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 3; Koshy, 2009, bls. 8). Þessar rannsóknir eru kynntar öllum 

starfsmönnum skólans einu sinni á ári. Þá fá samstarfsmenn innsýn í það starf sem á sér stað 

í skólanum. Með þessari aðferð gefst kennurum tækifæri til að læra hver af öðrum og þróa 

hugmyndir sínar, bæði sem rannsakendur og kennarar (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 7; 

Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 44). Starfendarannsóknir gera kennurum kleift að 

ræða saman, ígrunda störf sín og fá önnur og ný sjónarhorn frá samstarfsmönnum. Þar fá 

þeir tækifæri til að ræða, læra og prófa nýjar aðferðir í öruggu umhverfi sem eru svo 

yfirfærðar í kennsluna (Wilhelm, 2013, bls. 65).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að samvinna milli leik- og grunnskólakennara, 

þar sem grundvöllur er til ígrundunar og umræðu um ólík sjónarhorn og hin ýmsu faglegu 

málefni sé stór hluti af faglegu lærdómssamfélagi. Í faglegu lærdómssamfélagi þarf að vera 

grunnur fyrir starfsmenn til umræðu og er það undir stjórnendum komið að veita þá 

aðstöðu. Hér á eftir verður farið yfir helstu niðurstöður sem lúta að faglegu 

lærdómssamfélagi.  

6.1.1 Stuðningur og traust frá stjórnendum 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er stuðningi og trausti frá stjórnendum skólanna 

tveggja lýst með dreifðri ábyrgð á meðal starfsmanna. Ábyrgðinni er dreift með teymisvinnu 

þar sem kennarar geta leitað í stuðning hver frá öðrum og tekið ákvarðanir í sameiningu. Þeir 

kennarar sem rætt var við studdu þessar niðurstöður, þeir sögðu að þeir fyndu fyrir trausti 

frá stjórnendum í gegnum þau verkefni sem þeim væru falin eða að þeim væru gefnar 

frjálsar hendur í skipulagningu á starfi og samvinnu. Wilhelm (2013, bls. 62), talar um að ekki 
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sé lengur ætlast til þess að skólastjórar leiði skólastarfið einir því raddir og reynsla kennara 

eru sagðar mikilvægur hluti af þróun skóla. 

Í faglegu lærdómssamfélagi taka stjórnendur ákvarðanir sem tengjast kennslu og skóla í 

samráði við kennara (A blog by Concordia University Portland, 2017). Á þetta einnig við það 

sem fram kemur í Aðalnámskrá leik- og grunnskóla (2011, bls. 12) en þar er gert ráð fyrir því 

að kennarar og stjórnendur vinni saman að þróun í námi og skóla. Eins og Matthews og Crow 

(2010) og Wilhelm (2013, bls. 62) töluðu um að í skólum sem starfa í anda faglegs 

lærdómssamfélags eru stjórnunarhættir lýðræðislegir, þar hafa skólastjórar áhrif á kennara 

og kennarar hafa áhrif á skólastjóra.  

6.1.2 Hlutverk stjórnenda 

Stjórnendur beggja skóla töluðu um að eitt af grundvallarhlutverkum þeirra væri að 

hlusta og eiga í samskiptum við starfsmenn sína. Til að mynda taldi skólastjóri Bláaskóla sig 

hlusta vel á þá sem leituðu til hans og byggir hann starfsaðferðir sínar upp á samtölum. 

Skólastjóri Rauðaskóla taldi sig hvetja starfsmenn sína til að taka ákvarðanir og framkvæma 

þær hugmyndir sem upp koma. Kemur það heim og saman við það sem Birna Sigurjónsdóttir 

og Börkur Hansen (2014, bls. 7) höfðu að segja um hlutverk stjórnenda, að þeir eigi að styðja 

starfsmenn sína með aukinni ábyrgð, leiðbeina þeim í gegnum það ferli og vera til staðar. 

Einnig er hægt að líkja þessum hlutverkum við einn af fjórum eiginleikum skólastjóra faglegs 

lærdómssamfélags en þar er lögð áhersla á samskiptahæfni skólastjóra þá leggja þeir grunn 

að trausti og hvetja kennara sem og nemendur til dáða (A blog by Concordia University 

Portland, 2017).   

Kennarar beggja skóla töldu það einnig vera mikilvægt að gott aðgengi væri að 

skólastjórum til að leita ráða, fá aðstoð eða annað sem tengist starfinu. Kennarar 

rannsóknarinnar voru sammála því að gott aðgengi væri að stjórnendum skólanna og gott 

væri að leita til þeirra. Annað af fjórum mikilvægum hlutverkum skólastjóra í faglegu 

lærdómssamfélagi, auk samskiptahæfni þeirra, er að bjóða starfsmönnum skólans gott 

aðgengi að sér (A blog by Concordia University Portland, 2017).  

Miðað við þessar niðurstöður mætti segja að stjórnendur reyni eftir bestu getu að fylgja 

eftir faglegu lærdómssamfélagi innan skólanna. Þar sem lýðræðislegir sjórnunarhættir eru 

við líði í báðum skólum. Skólastjórar gefa kennurum tækifæri til að taka ákvarðanir sem 

tengjast skólanum og starfi hans og auka ábyrgð kennara með teymisvinnu og 

verkefastjórnun auk þess sem þeir hvetja kennara til dáða í að þróa kennslu sína og þar með 

starf skólans.  
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6.1.3 Samvinna leik- og grunnskólakennara 

Samvinna á milli skólastiga krefst samskipta milli leikskólakennara og grunnskólakennara. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar getur verið mismunandi hvernig samskiptin fara 

fram. Í báðum skólum var talað um mikilvægi óformlegrar umræðu. Gátu kennarar þá hist án 

fyrirvara og lagt á ráðin, fengið nýja sýn frá hverjum öðrum og samræmt aðgerðir. Formlegir 

fundir eins og kennarafundir voru einnig nefndir sem grundvöllur til ígrundunar auk 

starfendarannsókna. Farið verður yfir þessi atriði hér á eftir. 

Í niðurstöðum kemur fram að viðmælendum finnist umræður og ígrundanir á meðal 

starfsmanna mikilvægur grundvöllur faglegs starfs. Þá nái þeir að setjast niður og ræða þá 

sameiginlegu sýn eða þau framtíðarmarkmið sem þeir vilja ná. Í skólum þar sem faglegt 

lærdómssamfélag er ríkjandi eru kennarar hvattir til að taka þátt í því að þróa sameiginlega 

sýn og nota þá sýn sem leiðsögn í því að taka ákvarðanir um kennslu og nám í skólanum 

(Hord, 1997, bls. 3). 

6.1.3.1 Stuðningur og traust meðal starfsmanna 

Greina má mun á samvinnu milli skólastiga í Bláaskóla og í Rauðaskóla. Það sem sérstaklega 

ber að líta á er að það er fundarstjóri sem stýrir umræðum í Rauðaskóla en í Bláaskóla er 

samvinnan á milli skólastiga á ábyrgð allra þeirra sem koma að samstarfinu. Í Rauðaskóla 

voru viðmælendur sammála um að umræður á kennarafundum væru markvissar vegna þess 

að það væri fundargerð og fundarstjóri sem stýrði öllum fundum. Hins vegar töluðu 

viðmælendur Bláaskóla um að þar tækju allir í viðkomandi teymi ábyrgð á samvinnunni og 

umræðunni sem þar færi fram. Viðmælendur úr Bláaskóla höfðu hins vegar lent í því að 

samstarfið milli skólastiganna hafði minnkað meðal annars vegna þess að fyrrverandi 1. 

bekkjarkennarinn færði sig til í starfi, en honum hafði verið lýst sem leiðtoga þeirrar 

samvinnu. Það er því hægt að velta því fyrir sér hvort viðhalda megi stöðugu samstarfi með 

því að skilgreina ákveðin stjórnanda yfir teymi. Einn af grunnskólakennurum Bláaskóla velti 

því til dæmis fyrir sér hvort velja þyrfti einhvern sem stýrir samstarfinu milli skólastiganna til 

að halda betur utan um það sem verkefni.  

Hægt er að tengja þessa breytingu á öryggi leikskólakennaranna í samstarfi sínu við 

fyrrverandi umsjónarkennara og það nýja traust sem þeir þurfa að byggja upp við nýja 

kennara 1. bekkjar. Ef ekki næst að mynda traust í hópi er ekki líklegt að hann nái þeim 

árangri sem stefnt er að (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012, bls. 140). Án 

trausts getur hópurinn ekki átt í heiðarlegum samskiptum. 

Leikskólakennari Bláaskóla talaði um að þeim í leikskólahlutanum hefði ekki tekist að 

sýna nýjum grunnskólakennurum þann stuðning sem þeir hefðu þurft á að halda vegna 

fjarlægðarinnar á milli bygginganna. Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason (2012, bls. 
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97) benda á að samheldni hóps sé mikilvæg í samstarfi og sé líkleg til að myndast þegar 

hópar eru komnir nokkuð vel á veg með verkefni sín. Þar með má segja að leik- og 

grunnskólakennarar Bláaskóla þurfi hugsanlega að gefa sér tíma í að byggja upp samstarfið 

milli skólastiganna að nýju. 

 Gefa þarf nýjum kennurum Bláaskóla tíma til að kynnast skólastarfinu, læra inn á 

starfsaðferðir skólans og átta sig á þeim leiðum sem þeir vilja fara í kennslunni. Hafdís 

Ingvarsdóttir (2004) talar um að til að kennarar geti fundið með sér sameiginlega sýn er 

mikilvægt að þeir þekki sín eigin kennslufræðilegu gildi. Nýju kennararnir hafa litla reynslu í 

starfinu og hafa þar af leiðandi ekki komið sér upp starfskenningu í reynslunámi, það er átt 

við það sem kennari lærir í starfi, til að mynda með ígrundun og samræðum við starfsfélaga 

(Hafdís Ingvarsdóttir, 2004, bls. 39). Eins Harris og Jones (2010, bls. 174) bentu á þá getur 

gagnrýnislaust samstarf kennara komið í veg fyrir þróun skólastarfs.  

Fram kom hjá einum viðmælanda að hann hafi ekki alltaf fundið fyrir virðingu frá 

kennurum hins skólastigsins en í dag hafi kennarar innsýn í störf beggja skólastiga og sýni þar 

af leiðandi hver öðrum skilning. Það er í samræmi við það sem Dockett og Perry (2014, bls. 

10) og Hildigunnur Bjarnadóttir og Margrét Sverrisdóttir (2013, bls. 8) segja að til að heilbrigð 

og gagnleg samskipti geti átt sér stað í samvinnu kennara sé mikilvægt að þeir beri virðingu 

hver fyrir öðrum, finni til öryggis og treysti hver öðrum.  

6.1.3.2 Formlegar og óformlegar umræður 

Kennarar beggja skólastiga í báðum skólum töluðu um að mikilvægt væri að ræða saman um 

þau ólíku sjónarhorn sem hvort skólastigið hefur á börn og nám. Töluðu þeir um það sem 

jákvæðan hlut þar sem þeir nýttu sér visku og reynslu hvers annars í starfi og kennslu. Er það 

til stuðnings við það sem Stoll o.fl. (2006, bls. 223) bentu á að starfsfólk geti deilt gildum og 

framtíðarsýn þó það sé ekki alltaf sammála þeim leiðum sem farnar eru til að ná þeim 

markmiðum. Hins vegar stangast þessar niðurstöður á við niðurstöður Maríu Pálmadóttur 

(2015, bls. 3) sem komst að því í rannsókn sinni á samreknum skólum að helstu ókostir 

samrekinna skóla væri meðal annars ólík viðhorf leik- og grunnskólakennara til skólastarfsins.  

Samkvæmt viðmælendum Rauðaskóla voru það helst umræður og upplýsingamiðlun á 

kennarafundum sem leiddu af sér faglega ígrundun á meðal kennara. Þar fengu leik- og 

grunnskólakennarar meðal annars tækifæri til að deila hugmyndum, fá ráð frá hverjum 

öðrum, samræma aðgerðir og fara yfir skimanir sem höfðu verið lagðar fyrir börnin. Að sögn 

viðmælenda Rauðaskóla voru fundirnir vel nýttir í umræður þar sem ólík sjónarmið komu í 

ljós og þau rædd þar til komist er að niðurstöðu um það hvaða leið skólinn og starfsmenn 

hans vilja fara. Kennarar Rauðaskóla voru sammála því að formlegir fundir væru 

málefnalegir, markvissir og góður vettvangur til að ígrunda.   
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Óformlegrar umræðu var meira að gæta hjá þeim aðilum sem höfðu reynslu af því að 

vinna í sama húsnæði. Til að mynda talaði fyrrverandi 1. bekkjarkennari Bláaskóla um að 

auðvelt reyndist að hitta á deildarstjórann til að ræða börnin eða framkvæmd næstu smiðju 

þegar 1. bekkur var í leikskólabyggingunni. Hins vegar hafði þessi sami kennari einnig reynslu 

af því að vera með 1. bekk í öðru húsnæði en leikskólabyggingunni og komst að því að 

erfiðara reyndist að finna tíma til að hitta leikskólakennarana þar sem skipulag leikskóla og 

grunnskóla var með ólíku sniði. Eru þessar niðurstöður í samræmi við niðurstöður Harris og 

Jones (2010, bls. 178-179) um að mikil áskorun sé að koma á samvinnu þvert á stofnanir, til 

að mynda vegna ólíks skipulags stofnananna.  

6.1 4 Ytri aðstæður 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þónokkuð samræmi sé í menningu 

skólastiganna og í skipulagi þó svo að jafnframt gæti utanaðkomandi áhrifa sem trufli 

samstarf. Til að mynda er undirbúningur leikskólakennara og grunnskólakennara mismikill,  

viðvera með börnum er með ólíkum hætti á milli skólastiga og kröfur Aðalnámskrár 

grunnskóla stífari en í Aðalnámskrá leikskóla. Ber þessu saman við niðurstöður rannsóknar 

Harris og Jones (2010, bls. 178-179) sem sýna að þegar unnið er þvert á stofnanir getur 

skipulag og menning oft verið ólík. Farið verður nánar yfir þessi atriði hér fyrir neðan.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að mismikill undirbúningur og föst viðvera með 

börnum hefur áhrif á samstarf milli leik- og grunnskólakennara. Munurinn á samningum 

leikskólakennara og grunnskólakennara er töluverður. Annars vegar er grunnskólakennurum 

úthlutað 395 klukkustundir í undirbúning á ári. Ef miðað er við að grunnskólakennari kenni 

26 kennslustundir á viku í 37 vikur, þá eru það 10,67 klst. á viku (Kjarasamningur félags 

grunnskólakennara). Hins vegar, ef miðað er við undirbúningstíma deildarstjóra leikskóla, þá 

er honum úthlutað að lágmarki fimm klukkustundum á viku til undirbúnings (Kjarasamningur 

félags leikskólakennara, bls. 13). Til gamans má reikna það út að leikskólakennurum er 

úthlutað 235 klukkustundum í undirbúning á ári ef teknar eru fimm vikur frá í sumarfrí. Eru 

þessar tölur miðaðar við fullt starf.  

Viðmælendur rannsóknarinnar voru flestir sammála því að minni undirbúningstími 

leikskólakennara hefði áhrif á samstarfið. Erfiðara reyndist að finna sameiginlegan tíma til að 

hittast og sömu tímasetningar hentuðu ekki endilega báðum skólastigum. Auk þess sem 

undirbúningstími kennaranna var mismikill þá hafði viðvera með börnum einnig áhrif. Ekki er 

nóg að auka undirbúningstíma leikskólakennara heldur þyrfti tíminn sem gefinn væri til 

undirbúnings að skarast svo auðveldara væri að finna tíma til að hittast. Ef fyrirkomulaginu 

væri þannig háttað þá væru meiri möguleikar á samvinnu, samstarfi, ígrundun og námi á milli 

skólastiga. Eru þessar niðurstöður í samræmi við niðurstöður Maríu Pálmadóttur (2015, bls. 
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3) þar sem hún komst að því að helstu ókostir samrekrestrar fælust helst í ólíkum 

kjarasamningum og starfstíma leik- og grunnskólakennara. 

Í þeim samreknu skólum sem tóku þátt í þessari rannsókn höfðu flestir þeirra 

grunnskólakennara sem rætt var við lokið kennslu klukkan tvö á daginn. Þá gátu þeir nýtt það 

sem eftir lifði vinnudags í að undirbúa kennslu, fara á fundi og annað sem tilheyrir starfinu. 

Hins vegar voru þeir leikskólakennarar sem rætt var við ekki endilega lausir á sama tíma yfir 

daginn heldur komust þeir aðeins frá deildinni þegar þeir voru leystir af til að komast í 

undirbúning, á fund eða annað sem þarft er að gera í leikskólastarfinu. Auk þess sem fáliðun í 

leikskólum hefur áhrif á hvort leikskólakennarar fái tilskilinn undirbúningstíma. Þetta kemur 

heim og saman við niðurstöður Jóhönnu Einarsdóttur (2004). Hún komst að því að tímaleysi 

væri einn af þeim þáttum sem koma í veg fyrir samfellu á milli skólastiga.  

Grunnskólakennarar eru bundnir í kennslu 641 klukkustund á ári sem eru 26 

kennslustundir á viku í 37 vikur (Kjarasamningur félags grunnskólakennara, bls. 15). Ef 

kennslustundum grunnskólakennara er breytt í klukkustundir þá eru þeir í fastri kennslu með 

börnum í 17,32 klukkustundir á viku. Hins vegar er vinnuvika leikskólakennara 40 klst. í 100% 

starfi og þar af reiknast fimm klukkustundir, að lágmarki, á viku í undirbúning, sem gerir 36 

klukkustundir í viðveru með börnum (Kjarasamningur félags leikskólakennara). Var þetta eitt 

af því sem viðmælendur rannsóknarinnar, leik- og grunnskólakennarar,  töldu standa í vegi 

fyrir samstarfinu. Þegar þeir voru spurðir út í drauma samstarfið þá vildu þeir auka 

undirbúning leikskólakennara.  

Samkvæmt nokkrum viðmælendum rannsóknarinnar er þetta umræðuefni sem kemur 

reglulega upp á yfirborðið. Annar skólinn hefur aukið undirbúning leikskólakennara til muna 

með dreifðri ábyrgð, þar sem tveir deildarstjórar sinna hverri deild, faggreinakennarar taka 

einnig að sér ýmis verkefni, auk þess sem fundarseta er ekki talin til undirbúnings.  

6.2 Samfella og rof á milli skólastiga  

Niðurstöður benda til þess að báðir þátttökuskólar hafi þróað samfellu í námi barnanna sem 

hefur festst vel í sessi. Helstu markmið samstarfs og tengsla milli skólastiga eru að skapa 

samfellu í námi barna, koma til móts við þarfir þeirra og stuðla að markvissari uppbyggingu 

náms (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 72). Lítil þörf er fyrir skólaheimsóknir 

leikskólabarna í grunnskólahluta þegar um samrekna skóla er að ræða. Það er margt annað 

sem kemur í staðin fyrir það eins og smiðjuvinnan og frístundastarfið. Samkvæmt 

niðurstöðum Jóhönnu Einarsdóttur (2004, bls. 216) og Dunlop (2017, bls. 266) voru það 

heimsóknir leikskólabarna í grunnskólann sem voru algengasta leiðin í að mynda samfellu á 

milli skólastiga. Voru þær rannsóknir gerðar í leik- og grunnskólum sem voru sitthvor 

stofnunin.  Með smiðjuvinnunni fá leikskólabörn tækifæri á að kynnast starfssemi 
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grunnskólans, byggingu hans og umhverfi og grunnskólanemendur halda í það 

námsfyrirkomulag sem þeir þekkja.  

Það er með sanni hægt að segja að bæði Bláiskóli og Rauðiskóli séu með mikla samfellu á 

milli skólastiga ef skoðuð er tafla 5. Þar má sjá þær leiðir sem skólarnir fara í að mynda 

samfellu á milli skólastiga. Gerður G. Óskarsdóttir (2012) bendir hins vegar á að samfella í 

námi barna sé ekki annað hvort af eða á. Samkvæmt henni geta skólar verið með mikla 

samfellu í námi barna, litla eða verið einhvers staðar þar á milli. Hugsanlega er það 

matsatriði hvað menn telja vera mikla samfellu og hvað litla.  

Hér á eftir verða niðurstöður rannsóknarinnar bornar saman við greiningu Sue Dockett og 

Bob Perry (2007) á rofi. Þau skiptu því í þrennt; rof í umhverfinu; félagslegt rof; starfshátta- 

og inntaksrof.  

6.2.1 Félagslegt rof 

Samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar eru ákveðnir snertifletir í skólastarfinu þegar 

fimm ára börnin eru á sínu síðasta ári í leikskólahlutanum, þar sem elstu leikskólabörnin hitta 

yngstu grunnskólabörnin. Þá fá þau tækifæri til að kynnast, vinna saman verkefni eða leika 

við hvert annað. Á lokaári fimm ára barna í leikskólahluta hitta þau verðandi 

grunnskólakennara sína í smiðjum, hreyfingu, úti í leik og frístundastarfi. Þannig kynnast 

bæði leikskólabörnin verðandi kennurum sínum og kennararnir kynnast tilvonandi 

nemendum jafnt og þétt yfir veturinn. Sex ára börnin fá einnig tækifæri á að hitta gömlu 

kennarana sína, sem þau þekkja svo vel og geta leitað þannig í það öryggi sem þau þekkja, 

eins og fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 50). Þannig ná þau börn sem stunda 

nám í þessum samreknu skólum að halda félaglegu rofi í lágmarki. En með félagslegu rofi er 

átt við þegar sjálfsmyndin breytist og félagslega netið verður annað, nemandinn fer að eiga í 

samskiptum við aðra félaga og aðra fullorðna en áður (Dockett og Perry, 2007, bls. 123). 

Leikskólakennararnir fá sömuleiðis tækifæri á að fylgja gömlum nemendum eftir og geta rætt 

við umsjónarkennara ef þeir sjá eitthvað sem vert er að hafa áhyggjur af. Þannig geta 

kennarar stutt hver annan í starfinu og aukið um leið traust til hvers annars.  

Ef litið er til þeirra vináttusambanda sem börnin hafa myndað í gegnum árin í 

leikskólanum þá eru miklar líkur á að þau haldi hópinn og verði áfram í sama bekk þegar í 

grunnskólann er komið. Þannig geta þau stutt hvert annað í flutningunum yfir í 1. bekk og í 

gengum þær breytingar sem eiga sér stað. Vert er þó að taka með í reikninginn að sum börn 

flytjast í annan skóla af ýmsum ástæðum og ný börn gætu einnig bæst í hópinn. Nýjir 

nemendur hafa ekki fengið sömu aðlögun og þau börn sem koma úr leikskólahlutanum. Hins 

vegar tekur frístundaheimilið við börnunum yfir sumartímann og í báðum skólum er það 

starfandi í grunnskólahluta skólans. Auk þess sem breytingar í starfsmannahópi gætu aukið 
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áhrif á félagslegt rof. Til að mynda þegar nýjir kennarar taka við 1. bekk eins og raunin var í 

Bláaskóla. Til að minnka það rof hafa leikskólakennarar fimm ára barnanna skráð niður 

upplýsingar um hvert barn sem fer frá þeim sem grunnskólakennararnir geta haft til 

leiðsagnar og stuðnings við upphaf hausts. Þessar upplýsingar reynast nýjum kennurum vel.  

6.2.2 Rof í umhverfi 

Í Rauðaskóla eru nemendurnir áfram í sama húsnæði, engin breyting verður á húsnæði, ekki 

nema að því leyti að þau færa sig um set í aðra kennslustofu og fatahengið er á öðrum stað. Í 

Rauðaskóla er því sami nemendahópurinn, sömu skólafélagar og sami skóli og má því segja 

að mikil samfella sé í umhverfi í Rauðaskóla. En það er átt við þegar um breytta stærð skóla 

og fjölda nemenda sem eru í grunnskólum miðað við leikskóla (Dockett og Perry, 2007, bls. 

123). Bláiskóli hefur hins vegar reynslu af samfellu í umhverfi og rofi í umhverfi. Þegar skólinn 

var enn lítill og fá börn sem sóttu hann þá var fyrsti bekkur í sama húsnæði og 

leikskólahlutinn. Þar höfðu fimm og sex ára börn sama námsefnið með einhverjum 

áherslubreytingum þó, sömu kennara og sama skólahúsnæði. Þegar aðstaða Bláaskóla var á 

þessa vegu var mikil samfella í umhverfi skólans. Þegar Bláiskóli stækkaði og nemendum 

fjölgaði var tekið til þess ráðs að færa 1. bekk í grunnskólabygginguna. Þar með varð rof í 

umhverfi Bláaskóla. Að mati viðmælenda Bláaskóla minnkuðu samskipti kennaranna og 

barnanna á milli skólastiganna ósjálfrátt og samstarfið og stuðningurinn sem byggður hafði 

verið upp í gegnum árin varð minna. Kennarar Bláaskóla fundu fyrir því að fjarlægðin hafði 

mikil áhrif á samfelluna og samvinnuna á milli skólastiga. Það er því með sanni hægt að segja 

að nánd eða fjarlægð milli skólastiga hafi áhrif á samstarf, samfellu og samskipti á milli 

skólastiga.   

6.2.3 Starfshátta- og inntaksrof 

Stjórnendur beggja skóla leggja mikla áherslu á að allir aðilar sem koma að skólunum sjái að 

um einn skóla sé að ræða. Báðir skólar hafa reynslu af því að fimm og sex ára börnin hefji 

daginn á sama hátt. Í öðrum skólanum virkaði það þannig að grunnskólakennarinn leyfði 

nemendum sínum að leika sér í frjálsum leik á meðan hann kallaði á nemendur sína í lestur 

strax um morguninn. Þannig gátu sex ára börnin leikið sér með fimm ára vinum sínum, talað 

við leikskólakennarana sína og leikið sér með leikefnið sem þau könnuðust við frá því í 

leikskóla. Þarna er samfellan á morgnana mikil þar sem leikskólabörnin og fyrsti bekkur byrja 

daginn saman. Grunnskólakennari í Bláaskóla talaði um að hann hefði tekið eftir því að 

nemendur hans voru mun rólegri í leikskólaumhverfinu á morgnanna heldur en í 

grunnskólaumhverfinu þegar þeir voru færðir í grunnskólabygginguna. Gæti það stafað af 

öryggi og þekkingu þeirra á því hvernig starfið byrjaði í leikskólanum. Samkvæmt 

Aðalnámskrá leik- og grunnskóla (2011) ber báðum skólastigum að koma á samfellu í námi 
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barna sem byggir á fyrri reynslu þeirra. Það er gert til að auka vellíðan og öryggi nemenda 

þegar þeir hefja nám í nýjum skóla. 

Helstu niðurstöður sem beinast að starfshátta- og inntaksrofi er það sameiginlega og 

samnýtanlega námsefni sem samreknir skólar geta nýtt á milli skólastiga. Einnig má sjá að 

viðhorf viðmælenda til náms barna er að mestu svipað. Þegar talað er um starfshátta- og 

inntaksrof er átt við að nálgun í námi og kennslu verður allt önnur en áður var (Dockett og 

Perry, 2007, bls. 123).  

6.2.3.1 Námsefni 

Námsefni beggja skólastiga nýtist nemendum og kennurum hins skólastigsins. Þannig eru 

nemendur 1. bekkjar áfram að vinna með námsefni eða efnivið sem þeir hafa kynnst í 

leikskólahlutanum. Þannig ná þau að byggja ofan á fyrri reynslu, eins og Vygotsky (1978) 

mælti með. Þar með er hugmyndafræði hans um svæði mögulegs þroska nýtt, en það er 

svæðið á milli þekkingar sem barn hefur nú þegar tileinkað sér og þekkingar sem mögulega á 

eftir að eiga sér stað.  

Eins og fram kom í niðurstöðum hafði einn grunnskólakennarinn í Bláaskóla reynslu af því 

þegar 1. bekkur var færður úr leikskólabyggingunni yfir í grunnskólabygginguna. Þá fann 

hann að hann missti möguleikann á að nýta námsefni leikskólans. Í þessu tilviki hefur orðið 

rof í inntaks- og starfsháttum þar sem kennarinn hafði ekki lengur það námsefni á milli 

handanna sem hann hafði haft áður og börnin þekktu. Það að kennarar sjái hag í að nýta 

námsefni þvert á skólastigin styður kenningu Dewey um að þekking verði aðeins til við 

aðstæður þar sem börnin geta tengt við fyrri reynslu (Gunnar E. Finnbogason, 2010).  

6.2.3.2 Kennsluhættir 

Flestir kennararnir voru sammála um að kennsluhættir breytist að einhverju leyti frá einu 

skólastigi til annars. Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni voru sammála um að frjálsi 

leikurinn og leikur sem kennsluaðferð hefði mun meira vægi í leikskólahlutanum heldur en í 

grunnskólahlutanum. Þrátt fyrir það voru allir viðmælendur sammála um að leikurinn væri 

góð leið til þess að kenna börnum. Það mætti því segja að leikurinn sem kennsluaðferð sé 

sameiginleg sýn viðmælendanna. Hord (1997, bls. 3) lýsir sameiginlegri sýn sem fyrirbæri í 

lærdómssamfélagi sem leiðir til ákveðinnar hegðunar sem hefur aðallega áhrif á nám 

nemenda og fær stuðning frá starfsfólki skólans.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu einnig í ljós að heildræn sýn skólanna hjálpar 

nemendum og kennurum að byggja námið á fyrri reynslu þeirra. Þetta er í samræmi við 

niðurstöður rannsókna þar sem fram kom að sameiginleg gildi og framtíðarsýn sé í 

grundvallargildum menntunar. Þá hvetja stjórnendur starfsfólk til að horfa á námið í 

skólanum sem heild. Í þessum tilvikum deilir starfsfólk gildum og framtíðarsýn en er þó ekki 
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alltaf sammála um leiðir til að ná markmiðum (Stoll o.fl., 2006, bls. 223). Ef skoðaðar eru 

niðurstöður varðandi kennsluaðferðir er hægt að sjá að leik- og grunnskólakennarar samnýta 

margar kennsluaðferðir (sjá töflu 6). Það er greinilegt að litið er á skólana sem eina heild og 

verið að vinna áfram með það efni sem fimm ára börnin byrjuðu á.  

Í leikskólahluta reyna þátttökuskólarnir að gera frjálsum leik hátt undir höfði á meðan 

grunnskólahlutinn fléttar leikinn inn í markvissa og skipulagða kennslu. Samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 37) er áhersla lögð á leikinn sem námsaðferð. 

Grunnskólakennararnir sem rætt var við töluðu um að þeir reyndu að vera með fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og nýttu leikinn oft í starfi. Þeir bentu hins vegar á að leikurinn í kennslunni 

væri með kennslufræðilegu ívafi og minni tími gæfist til frjáls leiks. Gerður G. Óskarsdóttir 

(2012, bls. 152) bendir á að sjálfræði barnanna til eigin frumkvæðis sé takmarkaðra í 

grunnskólum. Skipulögð verkefni séu mun umfangsmeiri og skipulagðari í grunnskólunum en 

leikskólunum. Samkvæmt Ingibjörgu Ósk Sigurðardóttur (2013, bls. 163) og Hrafnhildi 

Eiðsdóttur (2013, bls. 157) eiga grunnskólakennarar oft á tíðum erfiðara með að koma 

leiknum fyrir í stundatöflu. Grunnskólar fara eftir viðmiðurnarstundaskrá þar sem vægi 

hverrar námsgreinar er tilgreind (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:49). Þar af leiðandi getur 

námið í grunnskólahlutanum orðið formfastara heldur en lagt er upp með í leikskólahluta og 

haft þannig áhrif á þann tíma sem grunnskólakennarar telja sig geta gefið leiknum í 

dagskipulaginu.  

Önnur ástæða sem nefnd var í viðtölum við þátttakendur þessarar rannsóknar var að 

fjöldi barna á hvern kennara er ólíkur eftir skólastigum. Í grunnskólum er nemendum skipt 

eftir árgöngum og einn umsjónarkennari ber ábyrgð á námi nemenda í sínum bekk, þroska 

þeirra, líðan og velferð (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:42). Í leikskólum er börnum hins 

vegar skipt niður á deildir, ýmist eftir árgöngum eða í aldursblönduðum hópum. Hver deild 

hefur einn deildarstjóra sem ber ábyrgð á faglegu starfi deildarinnar. Ásamt deildarstjóra 

hefur deildin einnig tvo til þrjá almenna starfsmenn á hverri deild, sem fer þó eftir fjölda 

barna, aldri og þörfum þeirra (90/2008).  

Þrátt fyrir það að niðurstöður rannsóknarinnar bendi til þess að kennsluaðferðir skólans 

séu formfastari í grunnskólahluta heldur en í leikskólahluta þá bentu viðmælendur 

Rauðaskóla á að staða leiksins í leikskólahluta hafi verið rædd, það er hvort vægi frjálsa 

leiksins hafi vikið fyrir markvissari kennsluaðferðum. Fram kom að dagskipulagið standi í vegi 

fyrir því að börnin fái að njóta þess að leika sér í frjálsum leik og hafa leikskólakennarar 

Bláaskóla verið að fækka þessum föstu dagskrárliðum til að leikurinn fái meira rými. Er það í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar Ingibjargar Óskar Sigurðardóttur og Jóhönnu 

Einarsdóttur (2012) að greina megi togstreitu í skipulagi leikskólastarfs og hversu mikla 

áherslu eigi að leggja við stuðning við leikinn. Eins og Samuelsson og Carlsson (2008, bls. 623) 
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bentu á þá hefur munurinn á leik og námi verið skilgreindur í leikskólastarfi annars vegar sem 

hinn frjálsi leikur barnanna og hins vegar sem hinir föstu liðir dagskipulagsins. Í skýrslu OECD 

(2001, bls. 41-42) var varað við þeirri þróun að kennsluaðferðir og innihald náms 

grunnskólans yrði fært niður í leikskólann.  

Miðað við það að þeir grunnskólakennarar sem rætt var við reyni eftir bestu getu að 

tengja leik við það námsefni sem sett er fyrir og leikskólakennararnir samnýti kennsluefni 

grunnskólans þá mætti segja að þeir hafi mæst á miðri leið, kennslufræðilega. Í skýrslu OECD, 

frá 2001 (bls. 126-129) er bent á að hægt sé að tengja ólíkar hugmyndir og aðferðir 

skólastiganna og nýta þannig styrkleika þeirra.   

6.3 Samantekt 

Við túlkun þeirra gagna sem komið hafa fram má sjá að stjórnendur, skipulag og umræður 

hafa mikið um það að segja hvernig faglegu lærdómssamfélagi er háttað. Hér voru 

sérstaklega skoðaðir samreknir skólar. Þeir hafa þann eiginleika að vera með einn skólastjóra 

sem hefur yfirumsjón með starfi bæði leik- og grunnskólahluta skólans. Hlutverk stjórnenda 

er að byggja upp aðstæður fyrir starfsmenn til samráðs og ígrundunar og hvetja þá áfram í 

þeirri þróun sem á sér stað innan veggja skólans. Með reglulegum fundum ná fagmenn 

skólans að samræma aðgerðir, mynda sameiginlega sýn á starfið og kennsluna, fá ráð frá 

ólíkum einstaklingum og tækifæri til að segja frá sínum eigin aðferðum. Mikilvægt er að allir 

fundaraðilar fái að tjá sig og segja sínar skoðanir á þessum fundum. Þá þurfa þeir að finna 

fyrir trausti, öryggi og að þeim sé sýnd virðing innan hópsins.  

Það sem hefur neikvæð áhrif á samvinnu leik- og grunnskólakennara eru ólík kjör þeirra. 

Undirbúningstímar eru mun færri hjá leikskólakennurum en hjá grunnskólakennurum og 

viðvera með börnum lengri hjá leikskólakennurum. Það gerir það að verkum að erfiðara 

reynist að mynda samstarf eða að finna tíma til að hittast. Tími leikskólakennaranna hentar 

ekki endilega grunnskólakennurum til að hittast og öfugt, þrátt fyrir að þeir starfi í sama 

skóla. Einnig kom fram að fjarlægð milli skólastiga hefði skerðandi áhrif á samstarfið. Þar sem 

skólastigin eru staðsett í sama húsnæði ná þau frekar að samræma aðgerðir og eiga í 

óformlegum samræðum.   

Samreknir skólar eru einn og sami skólinn. Með samráði á milli skólastiga kynnast 

leikskólakennarar starfi grunnskólakennara og öfugt. Þannig blandast kennsluaðferðir á milli 

skólastiga sem og námsefni. Getur þetta myndað góða samfellu á milli skólastiganna. Þá 

þekkja börnin efniviðinn sem notaður er áfram á efri stigum skólans.  
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7 Lokaorð 

Birtingarmynd faglegs lærdómssamfélags í samreknum skólum er margslungin. Samskipti 

milli leik- og grunnskólakennara virðast hafa mikil áhrif á samstarf þó svo að samskiptin hafi 

ekki sérstaklega verið rannsökuð í þessu tilfelli. Samkvæmt viðmælendum fara faglegar 

umræður og ígrundanir á starfinu fram á kennarafundum. Þannig ná kennarar og starfsmenn 

skólans meðal annars að mynda með sér sameiginlega sýn sem er svo mikilvæg í faglegu 

lærdómssamfélagi. Mikilvægt er að sjónarmið allra nái að líta dagsins ljós því mismunandi 

skoðanir geta opnað augu annarra fyrir nýjum leiðum sem ekki voru áður voru til staðar. 

Þannig finnur starfshópurinn sameiginlegan grundvöll og þróar starfið í þá átt sem hann telur 

að sé best.  

Stjórnendur hafa mikil áhrif á það hvernig til tekst að mynda faglegt lærdómssamfélag. 

Þeir sýna starfsmönnum sínum stuðning, veita þeim ábyrgð og hvetja þá í starfi. Það eru 

stjórnendur sem byggja þann grundvöll sem er nauðsynlegur samvinnunni, hvaða leiðir eru 

notaðar til að byggja upp samskipti og samstarf meðal starfsmanna. Í þeim skólum sem 

skoðaðir voru í þessari rannsókn nýttu stjórnendur teymisvinnu starfsmanna til að auka 

samstarf og samskipti. Þeir starfsmenn sem rætt var við voru ánægðir með að vera hluti af 

teymi og fannst það vera nauðsynlegur þáttur í starfi sínu. Þannig gætu þeir deilt 

hugmyndum, dreift ábyrgð og unnið saman að verkefnum.  
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Viðauki A: Upplýst samþykki þátttakenda

Ég heiti Katrín Pálsdóttir og er í meistaranámi í Menntunarfræði leikskóla við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég útskrifaðist árið 2009 sem grunnskólakennari en hef 

unnið á leikskóla alla tíð síðan fyrir utan eitt ár sem umsjónarkennari í grunnskóla.  

Hluti af námi mínu er að vinna lokaverkefni og óska ég eftir þátttöku þinni.  

 

Viðfangsefni og tilgangur 

Til rannsóknar er hugtakið faglegt lærdómssamfélag (e. learning community) í samreknum 

skólum. Í faglegu lærdómssamfélagi er mikil samvinna milli kennara sem byggir á því að 

kennarar læri hver af öðrum og hver með öðrum í formlegu eða óformlegu samstarfi með 

hag nemenda í fyrirrúmi. Tilgangur rannsóknarinnar er að greina hvernig faglegt 

lærdómssamfélag birtist í samvinnu leik- og grunnskólakennara í samreknum skólum þvert á 

skólastig.  

Þátttaka í rannsókninni 

Haft var samband við skólastjóra viðkomandi skóla sem benti á mögulega viðmælendur og 

veitti munnlegt leyfi fyrir rannsókninni. Þátttakendur þessarar rannsóknar voru valdir út frá 

stöðu þeirra innan veggja skólans. Nauðsynlegt er að þeir hafi reynslu eða starfi á mörkum 

skólastiga.  

Tekið er eitt viðtal við þátttakendur sem stendur yfir í um 40 – 60 mínútur. Þáttakendur 

þurfa ekki að undirbúa sig fyrir viðtölin. Óskað verður eftir því að hljóðrita viðtalið.  

Gögnum sem safnað er verða í höndum ábyrgðarmanns og skráð í eigin tölvu þar sem 

þær verðar geymdar og nýttar sem niðurstöður í rannsókn þessari. Persónuleg einkenni 

verða dulkóðuð við greiningu gagnanna. Þegar niðurstöður hafa verið skráðar mun 

ábyrgðarmaður eyða tilheyrandi gögnum, þar með talið viðtölum rannsóknarinnar. Áætlað er 

að gögnum verði eitt í júní 2018. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar. Þátttakendum er heimilt að svara 

ekki spurningum sýnist þeim svo, auk þess er þeim heimilt að hætta þátttöku hvenær sem er 

á meðan viðtali stendur.  

Þær upplýsingar sem hér koma fram eru í tvíriti og heldur þátttakandi öðru ritinu.  

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar menntarannsóknar og í hverju þátttaka mín er 

fólgin. Ég er samþykk(ur) þátttöku. 
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Undirskrift 

 

_________________________________________________________________ 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari menntarannsókn eða vilt 

hætta þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Siðanefndar Háskóla Íslands, 

Aðalbyggingu, Sæmundargötu 2, 101 Reykjavík. 

 

Ábyrgðarmaður: 

Katrín Pálsdóttir 

Ástu-Sólliljugötu 22 

270 Mosfellsbær 

Sími: 8664632 

kap8@hi.is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiðbeinandi: 

Hrönn Pálmadóttir 

Háskóli Íslands – Menntavísindasvið 

Sími : 5255394 

hropalm@hi.is

mailto:kap8@hi.is
mailto:hropalm@hi.is
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Viðauki Á: Viðtalsrammi fyrir leik- og grunnskólakennara 

1. Hversu lengi hefur þú starfað sem leik-/grunnskólakennari?  

2. Hvað hefurðu unnið lengi við þennan skóla? 

3. Geturðu sagt mér stuttlega frá bakgrunni þínum á sviði menntunar? 

4. Segðu mér frá hefðbundnum vinnudegi hjá þér. 

5. Geturðu sagt mér aðeins frá kennsluaðferðum þínum? 

6. Hvað telur þú hafa helst áhrif á þig sem kennara og kennsluaðferðir þínar? 

7. Hvernig mundir þú lýsa þessum skóla fyrir þeim sem ekki þekkja hann? 

8. Getur þú sagt mér frá þeim leiðum sem eru farnar í að færa leikskólabörn yfir í 

grunnskólahlutann í þessum skóla? 

9. Hversu vel telur þú þig þekkja til starfa leik-/grunnskólahluta þessa skóla? 

Geturðu komið með dæmi? 

10. Eru áherslubreytingar í kennsluaðferðum á milli skólastiga? Hvernig þá? 

11. Hvernig er samstarfi milli leik- og grunnskólakennara háttað hér í skólanum? 

12. Eiga sér stað óformleg samtöl milli leikskólakennara og grunnskólakennara? 

13. Hver er þín upplifun af samvinnu leik- og grunnskólakennara í þessum skóla? 

14. Hvernig ná leikskólakennarar og grunnskólakennarar að samræma tíma til 

samvinnu? 

15. Hvernig nýtur þú þá samvinnu sem fer fram á milli skólastiga í kennslu þinni? 

16. Hvað finnst þér þú græða á samvinnu á milli skólastiga? 

17. Hvað reynir einna helsta á þegar kemur að samvinnu milli skólastiganna?  

18. Hvernig styðja stjórnendur samvinnu milli skólastiganna? 

19. Finnur þú fyrir stuðningi frá leik-/grunnskólakennurum þegar kemur að 

samvinnunni? Hvernig þá? 

20. Finnur þú fyrir trausti frá stjórnendum í starfi þínu? Geturðu lýst því nánar? 

21. Finnur þú fyrir trausti frá leik-/grunnskólakennurum skólans í þinn garð? 

Hvernig þá? 

22. Telur þú þig njóta virðingar frá stjórnendum skólans? Hvers vegna telur þú það? 

23. Telur þú þig njóta virðingar á meðal leik-/grunnskólakennara skólans? Hvers 

vegna telur þú það? 

24. Ef þú fengir að ráða, hvernig mundir þú vilja að samstarfinu milli leik- og 

grunnskólakennara yrði háttað? 
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Viðauki B: Viðtalsrammi fyrir skólastjóra 

1. Hversu lengi hefur þú starfað sem skólastjóri við þennan skóla?  

2. Getur þú sagt mér stuttlega frá bakrunni þínum á sviði menntunar? 

3. Hvernig er hefðbundinn vinnudagur hjá þér? 

4. Hvernig mundir þú lýsa þessum skóla fyrir þeim sem ekki þekkja hann? 

5. Hvaða einkennir hann? 

6. Hvaða leiðir eru farnar til að vinna að þessum áherslum?  

7. Hvernig er skólabragurinn? 

8. Hvernig er starfsandinn? 

9. Geturðu sagt mér aðeins frá því hvernig stjórnun skólans virkar? 

a. Hvert er þitt hlutverk sem stjórnandi í þessum skóla? 

b. Hvaðar leiðir notar þú í stjórnunaraðferðum þínum? / hvernig stjórnandi 

ert þú? 

10. Hvernig stuðla stjórnendur að samvinnu milli kennara hér innan skólans og þá 

aðallega á milli skólastiga? 

11. Hvernig er samstarfi milli leik- og grunnskólakennara háttað hér í skólanum? 

12. Hversu vel telur þú þig þekkja til starfa leik-/grunnskólahluta þessa skóla? 

Geturðu komið með dæmi? 

13. Hvernig telur þú dagskipulagi vera háttað í leik-/grunnskólahlutanum?  

14. Hvað eru börnin að þínu mati helst að takast á við í námi?  

15. Hverjar telur þú helstu kennsluaðferðirnar vera? 

16. Telur þú vera áherslubreytingar í kennsluaðferðum á milli skólastiga? Hvernig 

þá? 

17. Getur þú sagt mér frá þeim leiðum sem eru farnar í að færa leikskólabörn yfir í 

grunnskólahlutann í þessum skóla? 

18. Hver er þín upplifun af samvinnu leik- og grunnskólakennara í þessum skóla? 

19. Hvernig ná leikskólakennarar og grunnskólakennarar að samræma tíma til 

samvinnu? 

20. Hvað reynir einna helsta á þegar kemur að samvinnu milli skólastiganna?  

21. Hvað græðir skólinn á samvinnu milli skólastiganna? 

22. Ef þú fengir að ráða, hvernig mundir þú vilja að samstarfinu milli leik- og 

grunnskólakennara yrði háttað? 

 


