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Ágrip
Viðhorf til náms og kennslu í samreknum leik- og grunnskóla í dreifbýli er
viðfangsefni þessarar ritgerðar. Samreksturs skólastiga var fyrst getið í
lögum um leikskóla nr. 90/2008 og lögum um grunnskóla nr. 91/2008. Árið
2011 komu út aðalnámskrár leik,- grunn- og framhaldsskóla og með þeim
sameiginlegur inngangskafli fyrir öll þrjú ofannefnd skólastig. Með þessum
lögum frá 2008 og aðalnámskrám frá 2011 er boðuð heildstæð
menntastefna, þar sem lögð er áhersla á sveigjanleika og jafnframt samfellu
í starfsháttum og námi hvers einstaklings.
Markmiðið með rannsókninni var að varpa ljósi á viðhorf skólastjóra,
kennara og foreldra til náms og kennslu á mörkum leik- og grunnskóla í
samreknum skólum. Tilgangurinn var að fá upplýsingar um hvort
samhljómur væri í viðhorfum þátttakenda til náms og kennslu og sjá hvort
viðhorf þeirra falli að þeim lögum og námskrám sem um skólastigin gilda.
Einnig skoðaði rannsakandi hvernig samstarfi skólastiganna er háttað og
hverjir eru helstu kostir og ókostir samreksturs. Þá skoðaði rannsakandi
hvort mismunur á hugmyndafræði leik- og grunnskólakennara í
þátttökuskólunum sé í samræmi við niðurstöður rannsóknar Gerðar G.
Óskarsdóttur (2012) sem fram komu í bók hennar „Skil skólastiga“.
Framkvæmd var eigindleg rannsókn í tveimur samreknum, fámennum
leik- og grunnskólum á Norðurlandi þar sem gagna var aflað með viðtölum
og voru þátttakendur valdir með hentugleikaúrtaki.
Niðurstöður benda til þess að markvisst sé unnið að því að hafa
samfellu sem mesta á skólaskilum þátttökuskólanna. Foreldrar, kennarar og
skólastjórnendur eru sammála um að það sem mestu máli skipti sé
félagsþroski og samskipti barnanna. Þá á að mati þátttakenda að ýta undir
og styðja við áhuga barna á lestri og stærðfræði í gegnum leik og daglegt
starf. Fram kom í svörum þátttakenda, kostir þess fyrir nemendur og
starfsfólk að skólinn starfi á einni starfsstöð í samanburði við að starfa á
fleiri starfsstöðvum.

Lítill munur var á hugmyndafræði leik- og grunnskólakennara, þó
lögðu leikskólakennarar meiri áherslu á nám í gegnum leik og samræmist
það áherslum í aðalnámskrá og niðurstöðum Gerðar G. Óskarsdóttur.

Abstract
The following essay describes attitudes towards learning and teaching in
jointly operating preschools and elementary schools in a rural area. Jointly
operated schools were first mentioned in the act on preschools no. 90/2008
and the elementary schools act no. 91/2008. In 2011 a new National
Curriculum Guide (NCG) was introduced in preschools, elementary
schools and upper secondary schools and with a common introduction
chapter for all three above mentioned school levels. A comprehensive
educational policy was presented with the acts from 2008 and the National
Curriculum Guide (NCG) for the same above mentioned school levels from
2011, emphasizing flexibility and continuity in the learning of each
individual.
The main objective of this research is to highlight the attitude of
parents, teachers and school leaders to education and teaching in jointly
operated preschools and elementary schools. The purpose was to find out if
there were any differences in the participants‘ attitudes towards learning
and teaching and to see if their attitudes were consistent with the laws and
curricula governing school status. The researcher also examined how the
operating method is in different levels of education and whether the
difference between the ideology of preschool teachers and elementary
school teachers is consistent with the results of Gerður G. Óskarsdóttir's
study „Skil skólastiga“
(Division and Crossings between school levels).
This is a qualitative research and the data was collected from
interviews in two jointly operated preschools/elementary schools in North
Iceland. Participants were selected with a convenience sample.
The results indicate that the goal is to achieve coherance at all school
levels. Parents, teachers and principals agreed that the most important
aspect is social development and communication between the children. The
participants also felt it important to support children's interest in reading
and mathematics through play and daily work. The participants where in
favour of the benefits of working at one place rather than many.

There was little difference in the ideology and attitudes of preschool
and elementary school teachers. Still preschool teachers placed more
emphazis on learning through playing and games, than the elementary
teachers did which is in agreement with the main emphazis of the National
Curriculum Guide (NCG) and the results in Gerður G. Óskarsdóttir‘s study.

Þessa ritgerð tileinka ég foreldrum mínum
með þökk fyrir allt góða nestið í bakpokanum mínum.
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Inngangur
Þessi ritgerð fjallar um rannsókn á viðhorfum til náms og kennslu í fámennum,
samreknum leik- og grunnskólum í dreifbýli á Norðurlandi. Meginmarkmið
rannsóknarinnar er að varpa ljósi á viðhorf skólastjórnenda, kennara og
foreldra til náms og kennslu á mörkum leik- og grunnskóla í tveimur
samreknum skólum. Starfar annar skólinn á einni starfstöð en hinn á tveimur.
Sveitarfélögum var með nýjum lögum um leikskóla og grunnskóla sem
gildi tóku árið 2008, heimilt að reka saman í einni stofnun undir stjórn eins
skólastjóra, leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla (lög um grunnskóla nr.
91/2008, lög um leikskóla nr. 90/2008). Pétur Bjarnason skilgreindi hugtakið
fámennur skóli, sem skóli þar sem nemendafjöldi er innan við 100 og fleiri en
einn árgangur er í hverjum kennsluhópi. Skilgreining Péturs hefur fest sig sessi
í umræðu um fámenna skóla (Pétur Bjarnason, 1995, bls. 45). Fjöldi
grunnskóla á landinu öllu árið 1998 var 185, af þeim voru 125 utan
suðvesturhorns landsins. Af þessum 125 grunnskólum voru 85 grunnskólar
með færri en 100 nemendur.
Í samantekt Sambands Íslenskra sveitarfélaga kemur fram að árið 2016 voru
fámennir grunnskólar 46 talsins og þar af voru 21 samrekinn þ.e. leikskóli og
grunnskóli eða leikskóli, grunnskóli og tónlistarskóli (Hagstofa Íslands, e.d.).
Síðustu áratugina hefur byggðaþróun á Íslandi jafnt og þétt verið á þá leið að
fólksfækkun hefur verið í dreifbýli en fjölgun í þéttbýli. Fólksfækkun í
dreifbýli hefur orðið til þess að skólar hafa ýmist verið lagðir niður eða þeir
sameinaðir. Þetta hefur víða kostað mikil átök og haft áhrif á byggðamál. Í
mörgum fámennum sveitarfélögum er skólinn máttarstólpi samfélagsins og fer
stór hluti reksturs sveitarfélagsins í rekstur skóla. Án skóla er hætta á að ungt
fólk setjist ekki að í sveitinni og er hann því mikilvægur hverju samfélagi í
byggðalegu samhengi.
Samrekinn skóli er skóli þar sem reknir eru saman í einni stofnun fleiri en
einn skóli undir yfirstjórn eins skólastjóra. Samrekstur tveggja eða fleiri skóla
var til að byrja með fyrst og fremst tilraun til sparnaðar fyrir sveitarfélög.
Skólahald í dreifbýli hefur verið og er að mörgu leyti ólíkt skólahaldi í þéttbýli
og til þess að skilja betur sérstöðu dreifbýlis skólanna mun höfundur í
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fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar stikla á stóru varðandi þróun skólamála
í dreifbýli.
Höfundur er fædd og uppalin í dreifbýli og gekk í fámennan grunnskóla en
rekstur leikskóla hófst ekki í sveitinni fyrr en eftir að grunnskólagöngu
höfundar lauk. Höfundur hefur starfað síðastliðin níu ár sem leik- og
grunnskólakennari á mörkum skólastiga í samreknum leik- grunn- og
tónlistarskóla. Hann er umsjónarkennari yngstu barna grunnskóla og kennir
einnig leikskólabörnum niður í eins árs aldur en þó mest fimm ára börnunum í
samstarfi með sínum umsjónarhópi. Reynsla höfundar og uppruni ásamt áhuga
á málefninu hafði án efa áhrif á val rannsóknarefnis, en bók Gerðar G.
Óskarsdóttur (2012) var kveikjan að þeirri rannsókn sem höfundur
framkvæmdi veturinn 2017-2018.
Flest börn hefja skólagöngu sína í leikskóla, byrja svo grunnskólagöngu að
jafnaði sex ára gömul og fara í framhaldsskóla að honum loknum. Á
skólagöngu flestra barna eru því a.m.k. tvenn skil á milli skólastiga. Hversu
mikil samfella eða hversu mikið rof verður á námsferli við þessi skil getur skipt
börn mjög miklu máli. Í bók Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) Skil skólastiga:
Frá leikskóla til grunnskóla og grunnskóla til framhaldsskóla, fjallar hún um
skilin milli leikskóla og grunnskóla annars vegar og skilin milli grunnskóla og
framhaldsskóla hins vegar. Bókin byggir á rannsókn sem gerð var 2007 og
2008 í leik-, grunn- og framhaldsskólum í Reykjavík. Í
niðurstöðumrannsóknarinnar kemur margt áhugavert fram s.s. að munur er á
almennu viðhorfi til skólastiganna. Þessi munur lýsir sér hvað best í því að
grunnskólabarn er gjarnan spurt hvað það hafi lært í dag í skólanum en
leikskólabarn er spurt hvað það hafi gert í leikskólanum í dag. Kennsluaðferðir
og hugtakanotkun er ólík en áhersla á einstaklingsmiðun er þó svipuð. Í
leikskóla er áhersla á athafnafrelsi á forsendum barnanna en í grunnskóla er
námið meira kennarastýrt. Horft er til almennra markmiða í aðalnámskrá í
leikskóla en í grunnskóla er meira horft til námsgreina og markmiða um
árangur. Umhyggja og samvinna við foreldra er mjög lík á báðum skólastigum
þó svo að foreldrar leikskólabarna séu sýnilegri í daglegu starfi skólans
(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 152-153). Til þess að þáttaskil í lífi
einstaklings gangi vel er mikilvægt að samfella sé sem mest þ.e.a.s.
einstaklingurinn geti notað fyrri reynslu sína til að mæta nýjum aðstæðum.
Verði hins vegar rof er hætta á að viðkomandi eigi erfitt með að aðlagast
breyttum aðstæðum. Rof er skortur á samfellu eða tengingu við fyrri reynslu
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(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 15-17). Gerður skoðaði sérstaklega
þáttaskil (e. educational/school transitions) í skólagöngu barna. Þáttaskil eru
afdrifaríkari en breytingar og geta haft langvarandi áhrif. Hver einstaklingur
upplifir óhjákvæmilega einhver þáttaskil á ævinni s.s. þegar hann fer milli
skólastiga fer út á atvinnumarkaðinn eða stofnar fjölskyldu (Gerður G.
Óskarsdóttir, 2012, bls. 14-15).
Rannsókn sú er þessi ritgerð fjallar um snýr að viðhorfum til náms og
kennslu. Hafa þeir sem standa að námi og kennslu yngri barna í fámennum,
samreknum leik- og grunnskóla, sömu viðhorf og hugmyndir um það hvað
börn eigi að læra við lok leikskólagöngu og upphaf grunnskólagöngu? Í
undirbúningi fyrir framkvæmd rannsóknar las höfundur bækur, greinar og
ritgerðir er tengdust viðkomandi efni og gerði rannsóknaráætlun. Viðtöl voru
tekin í janúar 2018, úrvinnsla gagna á vormánuðum og ritgerð skrifuð í
kjölfarið. Þátttakendur voru tveir skólastjórar, tveir grunnskólakennarar, þrír
leikskólakennarar, tvær mæður fimm ára barna og tvær mæður sex ára barna.
Þátttakendur voru valdir af hentugleika og var stuðst við sama viðtalsramma í
öllum viðtölunum. Höfundur greindi viðtölin eftir inntaki þeirra sem leiddi til
niðurstaðna sem bornar voru saman við fræðilegan bakgrunn rannsóknar í
umræðukafla. Eigindleg aðferðarfræði var notuð þar sem höfundur kaus að
hitta þátttakendur og eiga bein samskipti við hvern og einn þeirra.

1.1 Rannsóknarspurningar
Lagt var upp með tvær meginspurningar og nokkrar undirspurningar.
Rannsóknarspurningarnar voru:
• Hver eru viðhorf og hugmyndir skólastjóra, kennara og foreldra til
náms og kennslu á mörkum leik- og grunnskóla í samreknum,
fámennum leik- og grunnskólum í dreifbýli á Norðurlandi?
• Hvernig samræmast þau viðhorf og þær hugmyndir lögum og
aðalnámskrá viðkomandi skólastiga?
Undirspurningarnar voru:
• Hvernig er samstarfi leik- og grunnskóla háttað og hverjir koma að
skipulagningu þess?
• Hver eru helstu tækifærin og hverjar eru helstu hindranirnar, að mati
þátttakenda, varðandi nám og kennslu á skólaskilum?
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•

Hvaða munur er á hugmyndum leikskólakennara og
grunnskólakennara til náms og kennslu fimm og sex ára barna með
hliðsjón af skólastiginu sem þeir kenna á?

1.2 Uppbygging ritgerðar
Ritgerðin skiptist í sex kafla auk ágrips og formála. Í inngangi er fjallað
stuttlega um efni ritgerðarinnar og markmiðið með rannsókninni. Sagt er frá
ástæðum efnisvals, tengingu höfundar við efnið og hver var kveikjan að því að
þetta efni var valið. Lykiltölur er varða efnið eru nefndar og
rannsóknarspurningar kynntar.
Í öðrum kafla er fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar. Kaflinn byrjar á
stuttu sögulegu yfirliti yfir sögu skólahalds í dreifbýli á Íslandi. Þá er kafli um
aðalnámskrá og lög um grunnskóla og leikskóla og þann ytri ramma sem
skólahald byggir á í dag. Áhersla er lögð á samstarf skólastiganna, starfsfólk,
húsnæði og framkvæmd. Einnig er fjallað um skyldur og ábyrgð þeirra er koma
að námi og kennslu barna. Í þriðja hluta er litið til þess hvað fræðimenn,
hérlendis og erlendis, segja um leik barna, nám og kennslu og þá sérstaklega
hvað varðar aldursblöndun, áhugahvöt, félagsþroska, aðferðir og lestur.
Þriðji kafli er um þá aðferðafræði rannsókna sem rannsakandi valdi að nota
og ástæður þess að sú aðferðarfræði varð fyrir valinu. Sagt er frá
rannsóknarferlinu og því hvernig úrtak var valið. Þá er gagnasöfun lýst,
hvernig unnið var með rannsóknargögn og þemagreiningu þeirra sem leiddi að
lokum til niðurstöðu. Þá er fjallað um réttmæti, áreiðanleika rannsóknar,
siðferðileg álitamál, réttindi þátttakenda og skyldur rannsakanda.
Niðurstöður rannsóknarinnar eru í fjórða kafla. Þær eru settar fram eftir
þeim þemum sem stóðu upp úr viðtölum við þátttakendur. Höfundur valdi að
fjalla fyrst um þau þemu sem snúa að skipulagningu á samstarfi skólastiga en
þar koma fram þemun starfsfólk, húsnæði og framkvæmd. Annar hluti fjallar
um meginefni rannsóknarinnar þ.e. viðhorf til náms og kennslu. Þau þemu sem
þar risu hæst eru félagsþroski, áhugahvöt, lestur og kennsluaðferðir. Þriðji hluti
snýr að þeim tækifærum og hindrunum sem felast í samstarfi skólastiga. Þar
koma fram þemun flæði og mannauður. Í síðasta hluta niðurstöðukafla er
fjallað um hugmyndir kennara eftir þemunum nám og kennsla. Undir hverju
þema kýs höfundur að byrja á að setja fram þær niðurstöður sem fram komu
hjá skólastjórum, þá grunnskólakennurum og leikskólakennurum og að lokum
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foreldrum grunnskólanemenda og foreldrum leikskólanemenda. Þátttakendur
tjáðu sig mismikið um hvern þátt viðtalsrammans og kemur það að einhverju
leiti fram í niðurstöðum.
Fimmti kafli er umræðukafli þar sem höfundur fjallar um helstu niðurstöður
rannsóknar og setur í fræðilegt samhengi. Rannsóknarspurningum er svarað í
lok umræðukafla.
Lokaorð eru í sjötta kafla þar sem höfundur dregur fram helstu niðurstöður
af verkefninu í heild og upplifun sinni af þeirri vinnu sem því fylgir að gera
meistaraprófsverkefni. Heimildaskrá og fylgiskjöl koma í kjölfar lokaorða.

Lykilhugtök
Þau lykilhugtök sem ramma inn efni ritgerðarinnar eru: Samrekinn skóli,
fámennur skóli, viðhorf, leikur og kennslufræðilegur leikur, nám og kennsla.
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Nám og kennsla á mörkum leik- og
grunnskóla í dreifbýli
Rannsókn þessi einskorðast við fámenna, samrekna skóla í dreifbýli.
Bakgrunnur rannsóknarinnar er umfjöllunarefni þessa kafla. Í upphafi hans er
stutt sögulegt yfirlit yfir skólahald í dreifbýli þar sem það hefur í gegnum tíðina
að mörgu leyti verið ólíkt skólahaldi í þéttbýli. Þá er fjallað um fámenna skóla,
samrekna skóla og markmið sveitarfélaga með samrekstri skólastiga. Annar
hluti kaflans snýr að lögum um leikskóla, lögum um grunnskóla og
aðalnámskrá ásamt opinberum og alþjóðlegum stefnum í skólamálum og er þar
sérstaklega litið til samstarfs skólastiganna og skólaskil. Rannsókn Gerðar G.
Óskarsdóttur (2012) er fjallar um skil skólastiga og var kveikjan að þeirri
rannsókn sem höfundur gerði er einnig umfjöllunarefni annars kafla. Sérstakur
kafli er um ábyrgð og skyldur skólastjóra, kennara og foreldra varðandi
skólahald. Í lokahluta annars kafla eru kenningar fræðimanna og rannsóknir er
varða leik, nám og kennslu til umfjöllunar.

2.1 Skólahald í dreifbýli
Í gegnum tíðina hafa aðstæður barna til náms verið mismunandi, bæði hvað
varðar kennslu og heimilisaðstæður. Elsta ákvæði um bóklestrarkennslu hér á
landi er að finna í Húsaganum frá 1746. Í konungsbréfi til Skálholtsbiskups um
uppeldi og uppfræðing barna árið 1790 var þessi tilskipun útfærð frekar og gilti
hún sem lög um kennslu í lestri og kristinfræði allt til ársins 1907. Í tilskipun
þessari kom m.a. fram að hefja skyldi lestrarkennslu áður en barn næði fimm
ára aldri og ekki ljúka fyrr en við fermingu (Loftur Guttormsson, 2008, bls.
22). Foreldrum eða forráðamönnum var með tilskipun þessari sett sú skylda á
herðar að kenna börnum sínum lestur í um tíu ár eða þar til prestur, í flestum
tilfellum, kom og hlýddi börnum yfir fyrir fermingu.
Árið 1880 voru sett lög um lágmarkskunnáttu í skrift og stærðfræði, auk
lestrar og kristinfræði. Við þessa lagasetningu breyttust forsendur fræðslumála
þar sem þá var einnig samþykkt á Alþingi löggjöf sem setti barnaskólahald á
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dagskrá og fengu sveitarfélög styrki til skólahalds. Tekið var fram að í dreifbýli
mætti nota styrkinn til ráðningar kennara í farskóla (Loftur Guttormsson, 2008,
bls. 38-49). Með þessum lögum staðfestist sá munur sem var á skólahaldi í
þéttbýli og dreifbýli. Í sveitinni fór einn kennari, farkennari milli bæja og
kenndi aldursblönduðum, misstórum hópum á bæjum nokkra daga eða vikur í
senn.
Mikill meirihluti Íslendinga bjó í dreifbýli um aldamótin 1900 en þá bjuggu
einungis 12% þjóðarinnar í Reykjavík. Á fyrrihluta 20. aldar var
þéttbýlismyndun hröð og undir áramótin 2008 bjuggu um 90% landsmanna í
þéttbýli (Ólöf Garðarsdóttir og Helgi Skúli Kjartansson, 2008). Samhliða
þessum miklu þjóðfélagsbreytingum hefur skólakerfið þurft að aðlaga sig bæði
í þéttbýli og dreifbýli. Á mynd 1 sést glöggt byggðaþróun sem varð á síðustu
öld.

Mynd 1 Íbúar á þéttbýlisstöðum með 1000 íbúa eða fleiri og íbúa á minni
stöðum 1901-2008 (Ólöf Garðarsdóttir og Helgi Skúli Kjartansson, 2008).
Nálægt helmingur allra skólabarna sótti nám í farskóla veturinn 1915-1916,
þar sem færri en 16 nemendur voru á hverjum kennslustað. Árið 2008 voru
hins vegar ekki nema 2% af nemendum á grunnskólaaldri í skólum með innan
við 50 nemendur (Ólöf Garðarsdóttir og Helgi Skúli Kjartansson, 2008). Í dag
eru því nemendur í fámennum skólum mjög lítið hlutfall af heildarfjölda
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nemenda á grunnskólaaldri á Íslandi. Á mynd 2 sést skipting grunnskólanema
eftir stærð skóla veturna 1979-1980 og 2006-2007.

Mynd 2 Skipting grunnskólanema eftir stærð skóla 1979-1980 og 20062007 (Ólöf Garðarsdóttir og Helgi Skúli Kjartansson, 2008).
Mikill vakningartími varð í íslenskum skólum á árunum 1925-1940 hvað
varðar mennta- og uppeldismál. „Nýskólastefnan“ ruddi sér til rúms með
breyttum viðhorfum til æsku og þarfa barna. Skólamenn á Íslandi litu þá til
fræða Montessori, Rousseaus, John Dewey og Jean Piaget. Þessir nýju
straumar í kennslu urðu þó ekki áberandi í dreifbýli fyrr en seinna og lituðust
kennsluhættir í sveitum landsins meira af hverjum kennara fyrir sig heldur en
af opinberum straumum (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 217-226).
Frá árinu 1907 til ársins 1936 var skólaskylda við tíu ára aldur, en þá voru
sett ný lög um fræðslu barna þar sem skólaskylda var færð niður í sjö ára aldur.
Farskólahverfi voru þó undanþegin skólaskyldu. Þarna var komin undanþága í
lögum sem átti við um þær sveitir sem buðu eingöngu upp á farskóla. Með
þessum lögum var uppfræðsluskyldu létt af foreldrum í þéttbýli en var áfram í
fullu gildi í sveitum landsins (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 284-304).
Sveitaskólar þróuðust gjarnan á þá leið að eldri börn voru í heimavist en þau
yngri í heimkeyrslu eftir að farskólar lögðust af. Skólaakstur varð
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framkvæmanlegur þar sem um þetta leyti varð mjólkurtankavæðing til sveita
og snjómokstur heim á bæi því óhjákvæmilegur, sem kom sér vel, þar sem þá
var hægt að keyra yngri nemendur til og frá skóla (Helgi Skúli Kjartansson,
2008, bls. 46-50).
Rekstur grunnskóla var færður frá ríki til sveitarfélaga árið 1996. Helstu rök
fyrir því voru aukin valddreifing í skólakerfinu þar sem ákvarðanataka í
skólamálum var með þessu færð nær vettvangi og ábyrgð skóla og
sveitarfélaga aukin (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannesson og Steinunn Helga
Lárusdóttir, 2004). Fólksflutningar úr dreifbýli í þéttbýli höfðu meðal annars
þau áhrif að stjórnvöld þrýstu á um sameiningu sveitarfélaga og fækkaði
sveitarfélögum frá árinu 1950–2013 úr 229 í 74 eða um 155. Í kjölfar
sameininga sveitarfélaga og fækkunar íbúa var ekki hjá því komist að fækka
grunnskólum vegna fækkunar barna á skólaaldri og kostnaðar við skólahald
(Samband Íslenskra sveitarfélaga, e.d.). Í töflu eitt sést fækkun leikskóla og
grunnskóla á landsbyggðinni á árabilinu 1998 til 2016.
Tafla 1 Fjöldi grunnskóla og leikskóla utan Höfuðborgarsvæðis og Suðurnesja
Ár
1998
2008
2016

Grunnskólar
125
91
87

Leikskólar
113
106
97

(Hagstofa Íslands, e.d.)

Árið 2016 flokkaðist rúmur helmingur allra grunnskóla landsbyggðarinnar
sem fámennir skólar þ.e.a.s. með færri en hundrað nemendur. Þar af voru 29
skólar með færri en fimmtíu nemendur. Fámennir, samreknir leik- og
grunnskólar voru árið 2016, 21 talsins. Fimmtán þessara fámennu, samreknu
skóla voru reknir í einni starfsstöð en sex þeirra í tveim eða fleiri starfsstöðvum
(Hagstofa Íslands, e.d.; heimasíður leik- og grunnskóla, 2018).
Tafla 2 Fámennir grunnskólar reknir af sveitarfélagi
Fjöldi nemenda
1998
2008
2016

1-50
58
33
29

51-100
27
23
17

(Hagstofa Íslands, e.d.)
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Alls
85
56
46

Byggðaþróun sem þessi átti sér stað víða um heim í kjölfar
iðnbyltingarinnar. Á árunum 1970 til 1980 var stórum hluta fámennra skóla
lokað í nágrannalöndum okkar. Ástæður lokunar voru annarsvegar þær að
nemendum á skólaskyldualdri hafði fækkað og einnig virtist sem skólum væri
lokað af pólitískum ástæðum og hagur barna ekki hafður að leiðarljósi
(munnleg heimild, e.d.).
Í umræðu um fámenna skóla hafa þeir oft á tíðum fengið á sig þá gagnrýni
að vera allt of dýrir í rekstri, námsframboð sé ófullnægjandi, jafningjahópur of
lítill og að kennarar séu einangraðir. Dr. Adrian Bell, fyrrverandi dósent við
kennaradeild háskólans í Norwich, skoðaði málefni fámennra skóla í Englandi
skömmu fyrir aldamót. Í viðtali sem Rúnar Sigþórsson tók við Bell og birtist
sem grein í Nýjum menntamálum 1996 er þessi gagnrýni hrakin. Bell segir að
starfsemi góðra fámennra skóla sé til fyrirmyndar og að helstu kostir þeirra séu
að kennararnir þekki börnin betur, agavandamál séu minni og samvinna sé
meiri (Rúnar Sigþórsson, 1996, bls. 2). Þetta er í samræmi við niðurstöður
norska fræðimannsins Melheim, sem starfað hefur með fámennum skólum í
Noregi um langt skeið. Melheim telur að með aldursblöndun hagnist börn
félagslega, þau öðlist aukið öryggi og sjálfsmynd þeirra styrkist, eldri
nemendur hjálpi þeim yngri og þau yngri leiti óhikað til þeirra eldri. Einelti sé
minna og samvinna meiri (Melheim, 2010, bls. 16-17).
Norðmenn hófu að reka uppeldismiðstöðvar (oppvekstsentra) um 1990 í
viðleitni sinni til að halda byggð í dreifbýli landsins. Í þeim eru yfirleitt bæði
leikskóli og grunnskóli og oft frístund, almenningsbókasafn og listnám.
Nemendur eru ýmist á aldrinum eins árs til þrettán ára eða eins árs til sextán
ára. Ástæður fyrir stofnun uppeldismiðstöðva voru efnahags- og
skipulagslegar auk þess sem þær áttu að stuðla að betri nýtingu mannauðs. Ein
öflug stofnun þar sem nýting fjármagns, húsnæðis, námsgagna og starfskrafta,
stendur styrkari fótum í samfélagi heldur en margar litlar einingar. Reynsla
Norðmanna af þessu fyrirkomulagi hefur verið góð og eru
uppeldismiðstöðvarnar víða miðstöðvar menningar og félagslífs viðkomandi
samfélaga (Melheim, 2017).
Í grunnskólalögum frá 2008 var samrekstur skólastiga lögfestur á Íslandi.
Þá höfðu fyrstu samreknu skólarnir, Súðavíkurskóli og Stórutjarnaskóli í
Þingeyjarsveit, verið samreknir um árabil. Vegna snjóflóðanna í Súðavík og
breytinga á byggð í kjölfarið hófst eiginlegur samrekstur leikskóla og
grunnskóla í sama húsnæði árið 1995 (Árný Elíasdóttir og Ingunn Björk
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Vilhjálmsdóttir, 2010). Árið 2000 hófst samrekstur leik- og grunnskólastiga í
Stórutjarnaskóla í Þingeyjarsveit. Þar höfðu þá leikskóli og grunnskóli starfað
hlið við hlið undir sama þaki frá því að leikskóli var opnaður í Stórutjarnaskóla
árið 1987. Í samtali við Ólaf Arngrímsson skólastjóra í Stórutjarnaskóla kom
fram að það lá beint við að nýta húsnæði og starfsfólk fyrir bæði skólastigin.
Engin sérstök breyting varð á samrekstrinum þegar lög um samrekstur voru
lögfest árið 2008. Áður höfðu tónlistardeild og grunnskóladeild lengi starfað
saman sem einn skóli eða allt frá fyrstu árum Stórutjarnaskóla uppúr 1970.
(Ólafur Arngrímsson, munnleg heimild, 20. janúar 2018).
Stjórnvöld litu til fjárhagslegs jafnt sem faglegs ávinnings af samrekstri
skóla og skólastiga. Þættir eins og færri stjórnendur, samnýting húsnæðis,
stoðþjónustu og mötuneytis og hagstæðari innkaup, höfðu áhrif á
fjárhagshliðina. Áhrif á faglega þáttinn má ætla að séu sameiginleg
skólanámskrá, námsgögn og tækjabúnaður, samnýting mannauðs og aukin
samfella á skólastigum. Í könnun sem Samband Íslenskra sveitarfélaga lét gera
2010 og nefndist Niðurstöður könnunar á framkvæmd samreksturs skóla, voru
sveitarfélög beðin um að skýra frá þeim markmiðum sem þau settu varðandi
samrekstur skóla. Í töflu 3 gefur að líta þessi markmið.
Tafla 3. Markmið sveitarfélaga með samrekstri
Að bæta við leikskólarýmum vegna fjölgunar barna á leikskólaaldri og nýta
frábært húsnæði grunnskólans þar sem nemendafjöldi í grunnskólanum
hefur farið mjög hratt niður á síðustu árum.
Að nýta betur mannauðinn, húsnæðið, gögn og fl. Að spara í
stjórnunarkostnaði og að spara í rekstrakostnaði. Meiri yfirsýn.
Að tryggja rekstur og faglega starfsemi lítilla eininga.
Aukin samþætting náms, aukinn sveigjanleiki milli skólastiga, aukin
hagkvæmni í rekstri.
Einfalda rekstur stofnana í litlu samfélagi.
Einföldun. Hagræðing í rekstri m.a. með sameiginlegum innkaupum, aukin
samvinna milli skólastiga, samnýting starfsmanna.
Húsnæðið býður upp á þetta.
Leysa langvarandi vanda sem var sá að enginn vildi vera leikskólastjóri,
þrátt fyrir síendurteknar auglýsingar. Verulegur sparnaður er af hinu nýja
fyrirkomulagi í launum.
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Markmiðin voru að mynda betri samfellu og auka á stöðugleika í
starfsmannahaldi auk þess sem tryggja átti fagmennsku í starfi leikskólanna
þar sem illa gekk að ráða þangað fagmenntað starfsfólk sem gekk betur í
grunnskólunum. Þá eru þetta svo fámennar stofnanir að ótækt þykir að hafa
tvær stofnanir í rekstri innan sama húsnæðis.
Ná betri samræmingu í starfi þar sem báðir skólarnir eru undir sama þaki.
Ná fram faglegri hagræðingu og betri rekstrareiningu.
Ná fram meiri samfellu á milli leik- og grunnskóla. Og hagræði vegna lítillar
einingar.
Ný sýn á skólastarf. Þróun skólastarfs - tengist samfellu milli skólastiga.
Talið að nám á forsendum leiks eigi erindi inn í grunnskólann, en jafnframt
að skólun leikskólabarna hefur vaxið mikið á undanförnum árum - og því
hluti af þróun þess.
Sameina á skólana undir einu þaki til þess að ná því markmiði að hér verði
metnaðarfullur skóli með sterkri tengingu við náttúru og atvinnulíf. Eining
sem hæfir litlum stað og fáum nemendum þ.a. hver nemandi fái sem best
notið sín.
(Guðfinna Harðardóttir, 2010)
Flest markmið sveitarfélaganna snúa að hagræðingu og fjárhagslegum
ávinningi. Fyrir fámennt sveitarfélag í dreifbýli, hvort heldur er hér á landi eða
erlendis, skiptir fjárhagsleg hagræðing miklu máli og ekki er verra ef faglegur
ávinningur næst jafnframt.
Hér á eftir fer umfjöllun um samrekstur leik- og grunnskóla og það sem
fram kemur í leik- og grunnskólalögum og aðalnámskrá varðandi
samreksturinn.

2.2 Leikskóli og grunnskóli
Ytri rammi
Hlutverk aðalnámskrár er að veita starfsfólki skóla, nemendum og foreldrum
upplýsingar um menntastefnu þjóðarinnar, gæðakerfi og viðmið um starfsemi
skóla. Hún á að tryggja nemendum jafnræði og góðar aðstæður til náms.
Aðalnámskrá sem gefin var út 2011 byggir á lögum um leikskóla nr. 90/2008,
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lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008
og eru þrír fyrstu kaflar hennar sameiginlegir fyrir öll þrjú skólastigin. Þeir
fjalla um hlutverk aðalnámskrár, almenna menntun, mat og eftirlit.
Grunnþættir menntunar eru sex og eru þeir sömu fyrir öll þrjú skólastigin en
þeir eru: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, heilbrigði og velferð,
jafnrétti og sköpun. Með leikskólalögum nr. 90/2008, grunnskólalögum nr.
91/2008 og framhaldsskólalögum nr. 92/2008 og sameiginlegri aðalnámskrá
fyrir leik- grunn- og framhaldsskóla er boðuð heildstæð menntastefna sem
leggur áherslu á sveigjanleika en jafnframt samfellu í starfsháttum skóla og
námi hvers einstaklings (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls.
11-22).
Íslensk samfélagsgerð byggir m.a. á alþjóðlegum sáttmálum svo sem
Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna (1992) þar sem fram kemur meðal annars
að öll börn eigi rétt á menntun. Þá eru í skýrslu UNESCO um menntun á 21.
öld, tilgreindar fimm grunnstoðir náms en þær eru: að læra að öðlast þekkingu
(e. learning to know), að læra að öðlast færni (e. learning to do), að læra að
vera (e. learning to be), að læra að lifa í sátt og samlyndi við aðra (e. learning
to live together) og að læra að móta sjálfan sig og samfélagið (e. learning to
transform oneself and society) (UNESCO, 2009). Eru þessar fimm grunnstoðir
undirstaða náms og kennslu í skólum á Íslandi líkt og í fleiri löndum og taka
lög um skóla og námskrár mið af þeim.
Þegar borin eru saman lög um leikskóla nr. 90/2008 og lög um grunnskóla
nr. 91/2008 kemur í ljós að það er ýmislegt sem þau eiga sameiginlegt. Í 2. gr.
beggja laganna, er fjallað um markmið með starfsemi skóla. Í báðum þessum
greinum er lögð mikil áhersla á alhliða þroska nemenda, samstarf við foreldra
og að hverjum nemenda sé mætt þar sem hann er staddur í þroska og námi (lög
um grunnskóla nr. 91/2008; lög um leikskóla nr. 90/ 2008).
Í áðurnefndum lögum var sveitarfélögum í fyrsta skipti, að fenginni umsögn
skólanefnda, heimilt að reka saman, leik-, grunn- og tónlistarskóla sem eina
stofnun undir stjórn eins skólastjóra. Stjórnandi slíks skóla skal hafa leyfisbréf
til kennslu á leik- og/eða grunnskólastigi. Samreknir skólar skulu starfa
samkvæmt þeim lögum sem eiga við um viðkomandi skólastig. Tekið er fram
í 25. gr. grunnskólalaga að tengsl skólastiga skuli vera náin og skuli
sveitarstjórn setja skólastefnu sem kynnt er í sveitarfélaginu, með áherslu á
samfellu í skólastarfi með hagsmuni nemenda í huga. Um samstarf leik- og
grunnskóla segir í áður nefndri 25. gr. grunnskólalaga (2008), sem fjallar um
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markmið náms, að í aðalnámskrá skuli gerð grein fyrir samstarfi skólastiga á
mörkum leik- og grunnskóla. Í leikskólalögunum (2008) fjallar 16. gr. um
tengsl leik- og grunnskóla, þar sem fram kemur að grein skuli gerð fyrir
samstarfinu í skólanámskrá og hvernig standa skuli að aðlögun og meðferð
persónuupplýsinga (lög um grunnskóla nr. 91/2008; lög um leikskóla nr.
90/2008). Starfshættir á mörkum leik- og grunnskóla er undir hverjum og
einum skóla komnir gangi þeir ekki á skjön við skólastefnu sveitarfélaga eða
Kennarasambands Íslands. Í þeim sveitarfélögum sem reka fleiri en einn
grunnskóla eða leikskóla er víða skólaval. Starfsfólk og foreldrar geta valið
hvaða skólagerð henti best þeirra sýn eða aðstæðum.
Í skólastefnu Kennarasambands Íslands (KÍ) 2014-2018 kemur fram að:
„Kennarar starfi saman þvert á skólastig, miðli upplýsingum um námsefni og
kennsluhætti til að tryggja sem best samfellu í námi“. Þá kemur fram að á:
„Milli skólastiga þarf að vera góð samfella í námi. Námsframvinda þarf að taka
mið að þörfum hvers og eins. Til þess þarf nemendum að standa til boða
heildstæð náms- og starfsfræðsla“. Þetta á jafnt við um samrekna skóla sem
aðra skóla. Jafnframt kemur fram að námið skuli einkennast af lýðræði og
jafnrétti og fjölbreytni skuli vera í skólagerðum og stefnum skóla.
Kennsluaðferðir, námsaðferðir og námsgögn skuli vera fjölbreytt og stuðla að
alhliða þroska og velferð nemenda. Skólanámskrá sé mótuð, sem beri keim af
ríkjandi staðblæ (e. school spirit) viðkomandi skóla og varpi ljósi á stefnu og
markmið hans (Kennarasamband Íslands, 2014, bls. 6-11). Æskilegt er að
skólaflóran og samstarf skólastiga sé fjölbreytt. Hver skóli mótist að einhverju
leiti af því umhverfi og samfélagi sem skóli starfar í án þess þó að ganga gegn
þeim lögum og reglugerðum sem í gildi eru.

Samstarf skólastiga
Til að tryggja árangur af samstarfi skólastiga þarf að skipuleggja fundi ásamt
tíma til undirbúnings. Þetta getur reynst þrautin þyngri þar sem dagskipulag
leikskóla og stundarskrár grunnskóla byggja á ólíkum grunni. Í leikskóla er
yfirleitt dagskipulag sem skiptir deginum í mislangar vinnustundir en í
grunnskóla byggist dagurinn upp á 40 mínútna kennslustundum.
Kennurum, foreldrum og skólastjórum ber skylda til að tryggja að hið stóra
skref nemenda úr leikskóla í grunnskóla verði sem farsælast með þroska,
menntun og velferð þeirra í huga. Nemendur eiga rétt á því að kynnast starfi
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grunnskólans og umhverfi hans og einnig eiga þeir rétt á því að halda
ákveðnum tengslum við leikskólann eftir að grunnskólaganga hefst (menntaog menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 50-51).
Jóhanna Einarsdóttir (2004) hefur rannsakað samstarf leik- og grunnskóla.
Í grein sinni Frá leikskóla til grunnskóla: Aðferðir til að tengja skólastigin
segir Jóhanna frá rannsókn sem hún gerði í reykvískum leikskólum og
grunnskólum þar sem hún kannaði hvaða aðferðir kennarar nota og hvaða
aðferðir þeir telja æskilegt að nota til að tengja skólastigin. Helsu niðurstöður
rannsóknarinnar voru að grundvallarmunur sé á starfsháttum grunnskóla
annars vegar og leikskóla hins vegar. Þar kemur fram að mun meiri
sveigjanleiki er í leikskólum en skipulag er meira áberandi í grunnskólum.
Niðurstöður hennar benda til þess að tengsl leik- og grunnskóla felist aðallega
í því að kynna grunnskólann fyrir nemendum leikskóla. Lítil áhersla var að
mati þátttakenda í rannsókn Jóhönnu, á að auka samfellu í námi barna með því
að stuðla að sameiginlegri kennslu- og hugmyndafræði og samræmingu
skipulags. Ástæðuna töldu þátttakendur helst vera tíma- og peningaleysi
(Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 209-227).
Það er mikilvægt að samstarf skólastiga sé unnið á jafnréttisgrundvelli
vegna þess að leik- og grunnskólar eru jafn mikilvægir í grunnmenntun hvers
einstaklings. Peter Moss telur að ef samstarfið eigi að ganga vel þá verði
kennarar á báðum skólastigum að vinna saman að því að finna nýjar leiðir svo
hefðir annars skólastigsins taki ekki yfir (Moss, 2008, bls. 224-234). Samstarf
skólastiganna hefur verið þó nokkuð rannsakað og hafa rannsóknir sýnt að
samfella í námi getur haft áhrif á námsgengi. Sé upphaf grunnskólagöngu
farsælt er líklegra að börnin hafi jákvætt viðhorf til skólans og mikilvægi hans.
Einnig öðlist þau trú á eigin getu og hæfni til náms (Broström, 2005, bls. 1725; Dockett o.fl., 2011; Peters, 2010).
Eins og fram hefur komið voru niðurstöður rannsóknar Gerðar G.
Óskarsdóttur (2012) um skil skólastiga, meginkveikjan að þessari
meistaraprófsritgerð. Í töflu 5 eru helstu niðurstöður Gerðar listaðar upp .
Tafla 4 Meginniðurstöður úr rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur
Umgjörð
•

Lög um leikskóla og lög um grunnskóla eru lík nema að því leiti að
leikskólalögin eru styttri og mun lengra er síðan fyrst voru sett lög
um grunnskóla.
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•
•
•
•
•

Reginmunur felst í því að skólaskylda er í grunnskóla en ekki í
leikskóla.
Munur er á aðalnámskrá þar sem áhersla er á námsgreinamarkmið í
aðalnámskrá grunnskóla en námssviðin í aðalnámskrá leikskóla.
Lítill munur er á innri umgjörð þar sem börn bæði í leikskóla og
grunnskóla starfa í álíka stórum barnahópum og með ákveðnum
hópi starfsmanna yfir daginn.
Samfella var hvað varðar umhyggju og umönnun milli skólastiga.
Frímínútur og útivera eru formfastari í grunnskóla heldur en í
leikskóla, leikrými minna og aukin áhersla á vinnu við borð.

Starfshættir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unnið eftir ákveðnum tímaramma á báðum skólastigum.
Leikur og samverustundir á báðum skólastigun þó meiri áhersla á
leik í leikskóla.
Á báðum skólastigum er kennarinn til leiðsagnar, stuðnings og að
kenna bönunum.
Stuðningur vegna sérþarfa barna á báðum stigum.
Vettvangsferðir mikið farnar á báðum stigum.
Í leikskóla er meiri áhersla á val á viðfangsefnum en í grunnskóla er
ákveðnari verkefnavinna og áhersla á að ljúka verkefnum.
Í grunnskóla er meira skipulagt nám, áhersla á námsgreinar og
árangur.
Kennarinn meira stýrandi í grunnskóla en leikskóla.
Í grunnskóla er endurtekning á inntaki náms úr leikskóla, afturhverft
rof.

Tengsl
•
•
•
•

Kynningar grunnskóla vel skipulagðar fyrir leikskólabörn.
Sveigjanleiki milli skólastiga þó nokkur, sem dæmi, sameiginlegt
námsefni og notkun á íþróttasal.
Nýting stöðumats í námi takmörkuð við upplýsingagjöf.
Hugmyndir skólastiganna um hitt skólastigið eru úreltar.

Samfella
•
•

Samfella milli skólastiga var meiri en Gerður vænti í upphafi.
Varðandi inntak náms og starfshætti var sumstaðar vart við rof,
endurtekningu og afturhverft rof.

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 146-171)
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Að mati höfundar lýsa niðurstöður Gerðar vel muninum á leik- og
grunnskóla og hinum hefðbundnu samskiptum skólastiganna. Þar sem leik- og
grunnskóli starfa undir sama þaki eða fimm ára bekkur er inni í grunnskóla eru
samskiptin að einhverju leyti frábrugðin hinu hefðbundna. Hvernig sem
skólagerðin er eða skipulag samstarfsins þá ber að hafa hagsmuni nemenda í
fyrirrúmi.

Ábyrgð og skyldur skólastjóra, kennara og foreldra
Skólastarf er fjölbreytilegt og samanstendur af mismunandi hópum fólks. Við
samrekinn leik- og grunnskóla er aldursbreidd nemenda meiri og samsetning
starfsmannhópsins fjölbreyttari en í hefðbundnu skólastarfi. Foreldrahópurinn
er einnig öðruvísi samansettur, þar sem sumir eiga grunnskólabörn, aðrir
leikskólabörn eða hvoru tveggja. Skólastjóri í samreknum leik- og grunnskóla
verður að hafa góða yfirsýn yfir bæði skólastigin ásamt því að vera í góðum
tengslum við tónlistardeild sé hún hluti af samstarfinu. Í bókunum Fagmennska
í skólastarfi (2013), sem Rúnar Sigþórsson, Rósa Eggertsdóttir og Guðmundur
Heiðar Frímannsson ritstýrðu og var gefin út til heiðurs Trausta Þorsteinssyni,
og AGN Aukin gæði náms - skólaþróun í þágu nemenda (1999) eftir Rúnar
Sigþórsson (ritstjóri), Börk Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólaf H.
Jóhannesson, Rósu Eggertsdóttur og Mel West, kemur fram að sýn skólastjóra
verði að vera skýr og sýnileg. Mikilvægt sé að starfsfólk og nemendur taki þátt
í að móta framtíðarsýn skólans og finnist þeir tilheyra honum. Skólabragur og
menning stofnunarinnar litast af stjórn skólastjóra og er æskilegt að hún sé
leiðandi, að skólastjóri sýni faglega forystu, sé góð fyrirmynd og um leið
góður leiðtogi. Hann þarf að vera flinkur mannauðsstjóri þar sem allir, bæði
starfsmenn og nemendur, fá að njóta hæfileika sinna (Rúnar Sigþórsson o.fl.,
2013, bls. 31; Börkur Hansen, 2013, bls. 82-90).
Skólastjóri, hvort heldur um er að ræða leik- eða grunnskólastjóra, ber
ábyrgð á því að skólinn starfi samkvæmt lögum. Hann ber ábyrgð á að
aðalnámskrá sé fylgt ásamt því að bera ábyrgð á rekstri og starfsmannastjórnun
svo eitthvað sé nefnt. Honum ber að fylgjast með og tryggja að starfshættir
kennara skili þeim árangri sem stefnt er að hvað varðar nám, kennslu og líðan
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nemenda (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2013, bls. 31). Sergiovanni er einn af þeim
fræðimönnum sem skrifað hefur mikið um skólastjórnun. Hjá honum kemur
m.a. fram að forysta skólastjóra verði að skapa aðstæður fyrir skólastarf sem
byggi á einkennum skilvirkra skóla. Skilvirkur skóli með öfluga forystu er
skóli sem er í sífelldri þróun sem lærdómssamfélag. Helstu einkenni skilvirks
skóla samkvæmt Sergiovanni er markviss forysta, nemendamiðað skólastarf,
vitsmunalega ögrandi kennsla þar sem skráningar árangurs eru nákvæmar,
sýnileg þátttaka foreldra í skólastarfi, jákvæður staðblær og stöðugleiki í
starfsmannahaldi þar sem endurmenntun er virkur þáttur (Sergiovanni, 2006
bls. 195-198). Lærdómssamfélag er það kallað þegar hver lærir af öðrum og
með öðrum, með það að markmiði að bæta árangur sinn samfara breyttum
áherslum á hverjum tíma (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 35). Til þess
að samrekinn skóli sé skilvirkur og geti blómstrað sem lærdómssamfélag þarf
mikið og jákvætt samstarf allra sem að koma.
Verkefni skólastjóra eru æði mörg og fjölbreytileg. Í samreknum leik- og
grunnskóla er hann yfirmaður bæði leik- og grunnskóladeildar. Sergiovanni
nefnir að skólastjóri beri ábygrð á faglegri forystu, markmiðasetningu, rekstri
skólans og starfsmannahaldi. Farsæll skólastjóri hefur það í sér að skilja betur
en aðrir kjarna skólans og hefur hæfileika til að stíga niður og vinna á
jafningjagrundvelli með reynslu og innsæi að vopni til að leysa eða vinna erfið
verkefni (Sergiovanni, 2009, bls. 28-32). Forysta skólastjóra ræðst af færni
hans í þeim fimm grunnhlutverkum sem forysta byggir á en þeir eru að mati
Sergiovanni (2006, bls. 126-135) skipulagshæfileikar, sameiningartákn, nám
og kennsla, boðberi sameiginlegrar sýnar og starfsmannastjórnun.
Í bókinni Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar, kemur fram að
skólastjórnendur líta á hlutverk sitt sem leiðtoga um þróun náms, stuðning við
þróun og breytingar í skólum ásamt leiðsögn og stuðning við kennslu (Börkur
Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014, bls. 87). Bókin byggir á
umfangsmikilli rannsókn á starfsháttum í grunnskólum og kom út árið 2014 í
ritstjórn Gerðar G. Óskarsdóttur. Í niðurstöðum kom einnig fram almenn
ánægja í þátttökuskólunum með stjórnunarhætti sem tengjast skipulagi
skólastarfs en mest ánægja þátttakenda varðandi stjórnun og starfsanda var í
þeim skólum sem nota teymiskennslu (Gerður G. Óskarsdóttir, Amalía
Björnsdóttir, Anna Kristín Sigurðardóttir, Börkur Hanssen, Ingvar
Sigurgeirsson, Kristín Jónsdóttir, Rúnar Sigþórsson og Sólveig Jakobsdóttir,
2014, bls. 326-327).
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Eitt af mikilvægustu hlutverkum skólastjóra er samband hans við nemendur
og foreldra þeirra. Foreldrar bera ábyrgð á námi barna sinna, og því skiptir
meginmáli að samband foreldra og skóla sé gott. Í almennum hluta
aðalnámskrár er bent á að með aukinni aðkomu foreldra verði námsárangur
nemenda betri (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b, bls. 72).
Foreldrum, kennurum og skólastjórum ber að hlusta á raddir nemenda og virða
skoðanir þeirra. Þeim ber einnig að kynna nemendum réttindi þeirra og
skyldur. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (1999) var fullgiltur hér á landi
árið 1992 og lögfestur árið 2013, hann er nú hluti af íslenskri löggjöf. Í 28. gr.
og 29. gr. sáttmálans er fjallað um menntun barna. Þar segir m.a. að öll börn
eigi rétt á grunnmenntun, fái tækifæri til að þroskast andlega og líkamlega á
eigin forsendum, rækta hæfileika sína og njóta virðingar.
Við upphaf grunnskólagöngu er mikilvægt að byggt sé á þeim grunni sem
börn þekkja úr leikskóla svo að þau séu örugg með sig þegar þau mæta nýjum
tækifærum og áskorunum. Virk og góð samskipti skólayfirvalda, kennara,
foreldra og nemenda hljóta hér að skipta sköpum varðandi tilfærslu nemanda
milli skólastiga. Viðhorf (e. attitude) foreldra til skólagöngu geta skipt miklu
máli þegar að því kemur að barn flytjist úr leikskóla yfir í grunnskóla. Foreldrar
eru helstu fyrirmyndir barna sinna og spegla börnin oft á tíðum viðhorf foreldra
sinna. Viðhorf eru samkvæmt Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum
fræðum, skilgreind sem nokkuð stöðug tilhneiging til hugsunar eða tilfinningar
um ákveðið hugtak, hlut eða ástand (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum
fræðum, 2018). Banerjee hélt því fram að viðhorf verði einungis til í
félagslegum aðstæðum. Allir mótast af æsku sinni og uppeldi og þeim
félagslegu aðstæðum sem þeir lifa og hrærast í. Meðfædd viðhorf eru því ekki
til (Banerjee, 1984, bls. 1-9). Öll höfum við okkar reynsluheim sem við mátum
stöðugt nýja upplifun við.
Í áðurnefndri rannsókn um starfshætti grunnskóla (2014), kom fram að
viðhorf starfsfólks og foreldra styður framkvæmd og stefnu opinberra aðila
hvað varðar nám og kennslu. Þá kom fram að viðhorf þeirra samræmast að
mörgu leyti grunnskólalögum og aðalnámskrá (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl.,
2014, bls. 324).
Ákveðnar upplýsingar fylgja barninu úr leikskóla í grunnskóla, foreldrar
eiga rétt á að vita hvaða upplýsingar það eru, þeim ber einnig skylda til að
upplýsa grunnskólann um allt sem varðar leikskólagöngu barnsins (mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 50).
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Í skólastefnu KÍ er tekið fram að virk tengsl skuli vera milli heimilis og
skóla þar sem áhersla er á nemandann og sameiginlega ábyrgð foreldra og
skóla, sem einkennist af gagnkvæmri virðingu, trúnaði og jafnræði. Skóli hefur
frumkvæði og leggur grunninn að góðu foreldrasamstarfi við upphaf
skólagöngu á hverju skólastigi (Kennarasamband Íslands, 2014, bls. 14).
Foreldrafundi þar sem skólastarfið er kynnt og samstarf foreldra og skóla er
mótað er æskilegt að halda í upphafi skólaárs. Í 19. gr laga um grunnskóla frá
2008, kemur fram að foreldrar beri ábyrgð á námi barna sinna og
námsframvindu í samstarfi við barnið sjálf og kennara þess (lög um
grunnskóla, 2008).
Umsjónarkennarar og skólastjórnendur bera ábyrgð á því að virk
foreldrasamskipti séu á jafningjagrundvelli og skulu vera meðvitaðir um að
skapa foreldrum tækifæri til að eiga í góðu sambandi við kennara barna sinna
(mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b, bls. 71). Mikilvægt er að
skólayfirvöld, kennarar og foreldrar geri sér glögga grein fyrir þeirri ábyrgð og
þeim skyldum sem því fylgir að hafa barn í skóla. Góður skólabragur þar sem
foreldrum finnst þeir vera velkomnir getur skipt öllu máli varðandi samskipti
til framtíðar. Fram kom í meginniðurstöðum rannsóknar á starfsháttum
grunnskóla (2014) að starfsfólk kallaði eftir aukinni kennslufræðilegri forystu.
Að kennsluhættir væru oftast bein kennsla en að kennarar hefðu greinilega
áhuga á fjölbreyttari kennsluháttum og aukinni einstaklingsmiðun. Foreldrar
tóku lítið þátt í skólastarfinu en tengsl þeirra fólust í rafrænum samskiptum og
reglulegum foreldrafundum (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014, bls. 331).
Erlendar rannsóknir sýna, svo ekki verður um villst, að gott samband
foreldra við skóla barna sinna skiptir sköpum hvað varðar velgengni barna
bæði félagslega og námslega þegar þau flytjast af einu skólastigi yfir á annað
(Dockett, 2014, bls. 187-197; Mashburn og Pianta, 2006, bls. 151-176;
Dockett, Perry og Petriwskyj, 2014, bls. 1-18; Peters, 2010, bls. 1-2).
Rannsóknir hafa einnig sýnt að sé foreldrasamstarf ekki gott í upphafi þá geti
verið mjög erfitt að koma á góðu alvöru samstarfi milli leikskóla, grunnskóla
og foreldra (Epstein, 1992; Lawson, 2003, bls. 442–446). Þátttaka foreldra,
viðhorf þeirra og afstaða gagnvart skóla og skólagöngu barna sinna skiptir öllu
máli hvað varðar líðan og árangur barnanna í skólanum. Það er því mjög
mikilvægt að öll samskipti skóla og heimilis séu á jákvæðum nótum (Dockett
og Perry, 2007, bls. 77-110).
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Í skýrslu OECD Starting Strong V, kemur fram að víða í ríkjum
OECD hafi leikskólakennarar og grunnskólakennarar mismunandi sýn
á nám barna og noti ólík hugtök í orðræðu. Skýringin er talin vera
misræmi í stöðu og menntun kennara eftir skólastigum. Þar kemur m.a.
fram að í Þýskalandi vita kennarar lítið um starfið og aðferðirnar hinu
skólastiginu. Einnig er sagt frá því að laun leikskólakennara í Englandi
eru svo lág að erfitt er að fá hæft fólk til starfa. Í skýrslunni er lagt til að
samræma menntun og atvinnuskilyrði kennara með það að markmiði að
auka þekkingu kennara þvert á skólastig og jafna aðstöðu þeirra heilt
yfir (OECD, 2017).

2.3 Leikur, nám og kennsla
Meginviðfangsefni þessa meistaraprófsverkefnis var að kanna viðhorf og
hugmyndir skólastjóra, kennara og foreldra til náms og kennslu á mörkum leikog grunnskóla í samreknum, fámennum leik- og grunnskólum. Hér á eftir er
umfjöllun um leikinn sem er meginnámsleið yngri barna. Leikur hefur fest sig
í sessi sem námsleið í leikskólum en í grunnskólum hefur hlutverk hans sem
mámsleið verið óljósara. Þá er sérstakur kafli um nám og annar um kennslu
yngri barna og hlutverk kennara. Í þessari umfjöllun er einkum horft til
félagsþroska,
aldursblöndunar
og
einstaklingsnáms,
áhugahvatar,
kennsluaðferða og lestrarkennslu.
Í gegnum tíðina hafa hugtökin leikur og nám verið aðskilin og hefur verið
lögð rík áhersla á leik í leikskóla og nám í grunnskóla. Undanfarin ár hefur
mátt greina breytingar á þessu og hafa ýmsir fræðimenn skoðað tengsl leiks og
náms. Í leikskólum er nám í gegnum leik áberandi í orðræðu en í grunnskólum
er talað um kennslufræðilegan leik og leik sem kennsluaðferð.

Leikur
Í aðalnámskrá leikskóla er bent á að leikurinn sé meginnámsleið barnanna. Í
leik skapast tækifæri til náms þar sem börnin læra hvert af öðru, þróa
hugmyndir sínar og öðlast nýja þekkingu. Í leik nota börn tungumál, hreyfingu,
tilfinningar og eiga í samskiptum við hvert annað og oft einnig kennara sína
(mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 37). Börn í leik geta gleymt
stund og stað og telur sálfræðingurinn Mihaly Csikszentmihalyi að í leik geti
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skapast hugarástand sem hann kallar flæði (e. flow-the optimal experience).
Skilgreining hans á flæði er að vegna áskorunar sem veldur spennu og erfiði,
skapist breytt hugarástand sem lýsir fullkominni einbeitingu samhliða
sælutilfinningu og tímaleysi (Csikszentmihalyi, 1990, bls. 8).
Annar sálfræðingur, hin rússnenski Lev Vygotsky (1896-1934), setti fram
kenningu um svæði hins mögulega þroska ZPD (e. zone of proximal
development) en þroskasvæði einstaklings er það svæði sem er á milli þess sem
hann getur lært sjálfstætt og hæfni hans til þess að nema með aðstoð fullorðins
eða í samvinnu við sér lengra komna (Vygotsky, 1996). Börn hafa mikinn
áhuga á að sýna hvað þau geta í leik og starfi. Samvinna sem felst í því að þau
eldri kenni þeim yngri byggir upp sjálfstraust þeirra eldri og kennir yngri
nemendum að það sé gott að leita til þeirra sem reyndari eru.

Barnið
Mörk þess sem barnið getur gert
einsamalt, án stuðnings.
Þroskasvæðið ZPD
Mörk þess sem barnið getur gert
með stuðningi

Mynd 3 Svæði hins mögulega þroska
Vygotsky taldi leik mikilvægan hluta af þroskaferli barna. Í leik sýna börn
hvað þau geta og jafnvel geta þau hluti sem þau ráða ekki við í
raunveruleikanum. Leikur skapar þroskasvæði og ýtir undir framfarir. Það er
því mikilvægt að setja markið hærra en geta barnsins er, skapa örvandi
leikumhverfi, veita stuðning og útvega verkfæri. Þannig að það sem börn geta
með stuðningi í dag geta þau gert án stuðnings á morgun (Vygotsky, 1996).
Til eru margskonar leikir og þeir hafa verið flokkaðir á ýmsa vegu t.d. eftir
einkennum, formgerð eða markmiði. Hér verður fjallað um frjálsan leik og
kennlsufræðilegan leik. Jóhanna Einarsdóttir (2010) setur fram lista yfir helstu
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einkenni frjálsa leiksins í bæklingi sem nefnist Leikur og nám á mótum
skólastiga og gefinn er út af Rannung. Þar kemur m.a. fram:
•
•
•
•
•
•
•

Frjáls leikur er sjálfsprottinn, börnin ákveða sjálf að leika.
Leikur hefur ramma sem greinir hann frá raunveruleikanum og
afmarkar það sem er viðeigandi og leyfilegt í leiknum.
Leikur er eftirsóknarverður, börnin kjósa að leika sér, hann er skapandi
og vekur yfirleitt gleði.
Leikur felur í sér samskipti og þátttöku. Börnin kynnast hvert öðru,
semja, komast að niðurstöðu en stundum verða átök.
Börnin semja sjálf reglur, sem eru síbreytilegar.
Leikurinn sem athöfn er aðaláhersla en ekki útkoman eða leikslokin.
Börn leika sér af fúsum og frjálsum vilja og er því leikur frjáls athöfn
(Jóhanna Einarsdóttir, 2010).

Margt fleira einkennir leikinn s.s. þróun. Börn geta haldið áfram í sama
leiknum næsta dag, hann fær að þróast og er á forsendum þeirra. Frjáls leikur
getur falið í sér heilmikið nám. Hægt er að hafa áhrif á nám í gegnum leik með
því að sjá börnum fyrir leikumhverfi sem er hvetjandi og krefjandi. Leikur
skapar tækifæri fyrir börn til að kenna hvert öðru, þau sem kunna, kenna þeim
sem ekki kunna. Það er einstaklingsbundið hvenær og hvar börn upplifa skilin
milli leiks og náms, það sem einum þykir vera leikur finnst öðrum vera nám
og öfugt (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 168-169).
Í leikskólum er staðið vörð um frjálsa leikinn þar sem hann er hluti af
dagskipulagi skólans. Í útiveru eru börnin oft í frjálsum leik. Inni geta þau valið
sér leiksvæði og leikefni, þar sem þau leika sér í minni hópum í ákveðinn tíma.
Börn geta endst í langan tíma í frjálsum leik ef samkomulagið er gott og
efleikurinn nær flæði, samanber kenningu Csikszentmihalyi (1990, bls. 8). Þar
sem höfundur þekkir til birtist frjáls leikur á yngsta stigi einna helst í
frímínútum og í frístund sem er utan skólaskyldu. Höfundur þekkir ekki til þess
að kennarar noti frjálsa leikinn inn í kennslustofu, nema þá sem verðlaun fyrir
góðan árangur. Þá er í kennslustofum yngri nemenda oft á tíðum fjölbreytt
leikefni sem auðvelt er að nota í frjálsum leik og kennslufræðilegum leik.
Kennslufræðilegur leikur (e. educational play) er leikur með
námsmarkmiði. Í grein Jóhönnu Einarsdóttur og Önnu Magneu Hreinsdóttur,
Við hugsum kannski meira um námið sem leikurinn felur í sér,
starfendarannsókn um tengsl leiks og læsis í leikskóla, er kennslufræðilegur
leikur skilgreindur sem „markviss og skipulögð lífsreynsla þar sem tengjast og
samþættast ýmsir námsþættir og fleiri en ein tegund leiks“. Markmið með
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notkun kennslufræðilegra leikja er að ýta undir áhugahvöt barna með því að
byggja á reynsluheimi þeirra. Einnig að skapa jákvætt námsumhverfi svo börn
þrói með sér jákvætt viðhorf til náms (2011, bls. 3). Tvær leiðir eru einkum
farnar. Annars vegar frá námskrá að leik, en þá leggur kennarinn fyrir verkefni
í formi leiks sem byggir á fyrri reynslu úr leik eða námsefni. Hins vegar er
farin sú leið að tengja leikinn námskránni þ.e.a.s. kennari tekur þátt í leik eða
fylgist með leik og tengir hann markmiðum námskrár (Jóhanna Einarsdóttir,
2007, bls. 168).
Kennslufræðilegur leikur hefur ýmsa kosti, en þeir helstu eru:
•
•
•
•
•
•

Það er í eðli barna að leika sér og veitir leikurinn þeim yfirleitt
ánægju.
Leikurinn er áhugahvetjandi í sjálfum sér.
Í leik felst frelsi og val þar sem börnin upplifa sig vera í leik en
ekki vinnu. Hann er skapandi þar sem börnin taka áhættu, gera
tilraunir og finna lausnir.
Í leik er það ferlið sem skiptir máli.
Í leik verður námið afslappað og merkingarbært.
Leikurinn styrkir börnin á margan hátt, vitrænir og skapandi þættir
þjálfast, málþroski, hreyfiþroski og tilfinningaþroski eflast og
hugrekki og sjálfstraust styrkist (Griffiths, 2005, bls. 175, Jóhanna
Einarsdóttir, 2010, bls. 5).

Þar sem höfundur best þekkir til birtist kennslufræðilegur leikur í leikskóla
meðal annars í hópastarfi, sem þá er skipulagt af kennara. Í þeim tilvikum
skipuleggur kennarinn stundina með kennslufræðileg markmið í huga til að
efla ákveðin námssvið eða færni. Á sama hátt eru námsmarkmið í grunnskólum
gjarnan fléttuð saman við spil og leiki. Sum bókleg verkefni ganga út á leik
eða spil sem virðast virka hvetjandi á þátttöku barnanna sem hlakka til að
komast að þeim og vinna þau með félögum. Einnig þekkir höfundur til þess að
valtímar séu notaðir í yngri bekkjum grunnskóla, þar sem í boði er að velja
verkefni, leik eða spil sem ganga út á ákveðna færni eða námsþætti. Í
Útiskólum sem höfundur þekkir til er einnig unnið með fjölbreytta
kennslufræðilega leiki þar sem fjallað er um þann efnivið sem náttúran hefur
að bjóða í það og það skiptið.
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Nám og kennsla
Nám er einstaklingsbundin breyting á færni, viðhorfum, þekkingu, hegðun og
hugsun vegna umhugsunar og virkni einstaklingsins, reynslu, samskipta og
áhrifa. Nám er hluti af veruleika okkar, það verður alls staðar til og hefur alls
staðar áhrif (Hafþór Guðjónsson, 2005). Nám ungra barna er drifið áfram af
áhuga og af stað og stund, þar sem hér og nú spurningar eru spurðar, ólíkt námi
fullorðinna þar sem langtíma sjónarmið stýra náminu. Það er mikil áskorun
fyrir kennara að geta séð hlutina frá sjónarhóli barna og viðhalda áhuga þeirra
og forvitni. Ung börn aðskilja ekki leik og nám í huga sér, sá aðskilnaður
verður til vegna skilaboða frá umhverfi, heimili og skóla (Samuelsson og
Carlsson, 2008, bls. 629). Dewey 1859-1952, sem talinn einn helsti
menntafrömuður og heimspekingur 20. aldarinnar og er þekktastur fyrir
kenningu sína um lýðræði og framlag sitt til menntaheimspeki, lagði mikla
áherslu á að nám barna byggi á reynsluheimi þeirra og samfelldni
viðfangsefnanna. Þannig að fyrri þekking eða kunnugleiki við verkefni eða
áskoranir í námi, leiði nemandann áfram þó svo að umhverfið og aðstæður taki
breytingum. Mikilvægt er að nemandinn geti notað reynsluheim sinn og að
ekki sé klippt á þráð reynslunnar. Hann lagði áherslu á að í félagslegum
samskiptum verði til þekking og skilningur. Samræður sem byggja á reynslu
nemenda séu grunnur að námi. Félagsþroski barna eflist í samskiptum og leik
(Dewey, 2000, bls. 43-59).
Félagsfræðingurinn Georges H. Mead lagði áherslu á að í félagslegum
samskiptum þroskist sá hæfileiki að geta sett sig í spor annarra (e. perspective
taking). Það er mikilvægt að geta speglað sig í viðhorfum og hugmyndum
annarra og þroskað þannig eigin viðhorf og sjálfsmynd (Mead, 1934, bls. 7073). Börn gera tilraunir og prófa sig áfram í námi bæði gagnvart öðrum börnum
og í samskiptum við þá fullorðnu. Þau hafa mismunandi bakgrunn og
mikilvægt er að allir finni að þeir séu sterkir á einhverju sviði. Allir eru góðir
í einhverju en enginn er góður í öllu. Howard Gardner (1943) sem er prófessor
við Harvard-háskólann í Bandaríkjunum setti 1983 fram Fjölgreindakenningu
sína. Þar kemur fram að öll höfum við átta mismunandi sterkar greindir. Þær
eru málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind,
tónlistargreind, sjálfsþekkingargreind, umhverfisgreind og samskiptagreind.
Þeirri síðastnefndu er lýst sem hæfileika til að skilja tilfinningar og gerðir
annarrar manneskju og kunna að bregðast við hegðun og athöfnum annarra
(Gardner, 1993, bls. 252). Sé litið til náms og kennslu með
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Fjölgreindakenninguna í huga er líklegra að nemendum sé mætt þar sem þeir
eru staddir. Þeir fái að njóta styrkleika sinna og ýtt er undir þær greindir sem
slakari eru. Fjölgreindakenning Gardners á við um allan aldur og fellur vel að
einstaklingsmiðuðu námi. Ef horft er til hennar ætti nám á mörkum skólastiga
að vera mjög sveigjanlegt.
Nám á mörkum leik- og grunnskóla er áhugavert að skoða með tilliti til
námsefnisreks, þá er átt við að það námsefni sem kennt var einum aldurshópi
er nú kennt öðrum aldurshópi, gjarnan yngri. Það námsefni sem var ætlað
yngsta hópi grunnskóla er nú kennt í elsta hópi leikskóla og efni sem kennt var
á fyrsta ári í framhaldsskóla er nú kennt í elstu bekkjum grunnskóla, svo
eitthvað sé nefnt (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 42). Ekki eru allir
sammála um ágæti námsefnisreks niður eftir skólakerfinu.
Námskrár skólastiga hafa víðar en á Íslandi verið samræmdar, hefur það
samkvæmt niðurstöðum rannsókna valdið togstreitu og áhyggjum sumstaðar
(Neuman, 2008, bls. 169; Soler og Miller, 2008, bls. 57-66). Togast er á um
rétt barnsins og hlut leiksins annars vegar en samfellu og samhengi í inntak
náms á mörkum skólastiga hins vegar. Í samanburði á námskrá yngri barna í
Englandi, Nýja-Sjálandi og í borginni Reggio Emilia á Ítalíu, kom í ljós að í
ensku námskránni var lögð áhersla á undirbúning fyrir næsta skólastig,
mælanleg markmið og nám í gegnum leik. Námskrá Reggio Emilia lagði
áherslu á rétt barnsins og hversu virkt það er í þekkingarleit sinni og sköpun
umhverfisins. Nýsjálenska námskráin var staðsett á milli hinna en hún lagði
mesta áherslu á menningarlegan fjölbreytileika. Umræðan hér á landi um nám
á skilum leik- og grunnskóla hefur einkum snúið að skipulagi, að brúa bilið og
stuðla að nýrri hugsun, þar sem hvetjandi námsumhverfi hafi þau áhrif á
áhugahvötina að áhugi barna á leik færist yfir á nám (Gerður G. Óskarsdóttir,
2012, bls. 42-45).
Orðatiltækið „nám í gegnum leik“ heyrist gjarnan í umræðu um starfshætti
leikskóla og yngsta stigs grunnskóla. Í leikskóla er nám í gegnum leik nánast
eina viðurkennda kennsluaðferðin. Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna
Einarsdóttir (2012) birtu grein í Netlu með yfirskriftinni Við getum kennt þeim
svo margt í gegnum leik. Greinin segir frá rannsókn sem þær gerðu í þremur
leikskólum þar sem viðfangsefnið var stuðningur kennara við leik barna.
Niðurstöður bentu til þess að kennarar hefðu svipaðar hugmyndir um hlutverk
sitt í leik barna, þeir hefðu ólíkar skoðanir varðandi það hvort börn ættu að fá
að leika sér ein í lokuðu rými og hvort kennari mætti sinna öðrum störfum á
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meðan börnin væru í leik. Með stuðningi og hvatningu við leik barna eykst
þroski þeirra og hægt er að hafa jákvæð áhrif á leik barna, án þess þó að taka
af þeim völdin. Hæfilegur stuðningur fullorðinna við leik barna getur leitt til
betra námsgengis síðar meir. Barnið setur markið hærra og heldur lengra út á
svæði hins mögulega þroska (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna
Einarsdóttir, 2012, bls. 2-3).
Þegar fjallað er um nám er ekki hjá því komist að kennsla tengist þeirri
umfjöllun. Skilgreining á hugtakinu kennsla, sem finna má í almennum hluta
aðalnámskrá (2011) segir að kennslu sé ætlað að stuðla að námi annarra og
jákvæðu viðhorfi til náms. Hún geti falist í þekkingarmiðlun, stuðningi og
þjálfun. Kennsla fer jafnan fram milli tveggja einstaklinga eða fleiri (menntaog menningarmálaráðuneytið, 2011b, bls. 48). Skilgreining á hugtakinu
uppeldi er ekki ólík skilgreiningu á hugtakinu kennsla. Hugtakið uppeldi nær
yfir áhrif sem felast í kennslu og leiðbeiningum sem valda breytingum á þeim
sem uppeldið snýr að (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 2018).
Sýn höfundar er að það geti verið snúið fyrir kennara að marka sér stefnu
og finna leiðir í kennslu sem kennari og valdhafi, en ýta jafnframt undir
sjálfstæði nemenda og vald þeirra á eigin námi. Hæfni kennara felst í því að
skapa tækifæri, leggja til efnivið, áhöld og viðfangsefni sem byggja á fyrri
reynslu barna. Vekja áhuga og forvitni barna á viðfangsefninu sem leiðir þau
áfram í þekkingarleit sinni.
Kennari miðlar þekkingu, menningu og hefðum og er því miðpunktur í
kennslu. Taldi bandaríski sálfræðingurinn og kennismiðurinn Bruner, að skapa
þyrfti aðstæður þar sem nemandi gæti þroskast sem einstaklingur og
námsmaður með það í huga að hann næði tökum á efninu. Bruner telur viljann
til að læra verða til út frá þremur hvötum en það eru hæfnihvöt,
gagnkvæmishvöt og forvitnishvöt. Hæfnihvöt stýrist af viljanum til að sanna
fyrir sjálfum sér og öðrum að maður geti lært og náð tökum á efninu.
Gagnkvæmishvöt stjórnast af leitinni eftir samvinnu og sameiginlegum
markmiðum með öðrum. Forvitnishvötinni stýrir svo hin eðlislega forvitni
einstaklingsins eftir aukinni þekkingu (Bruner, 2006, bls. 115-122).
Starfshæfni kennara skilgreinir Ragnhildur Bjarnadóttir (2008) sem
„þekkingu, færni og eiginleika sem kennarar eru færir um að beita í starfi á
markvissan og viðurkenndan hátt miðað við aðstæður, félagslegt samhengi og
fagleg viðmið“ (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008, bls. 97). Ekki er síður
mikilvægt að kennarar geri sér grein fyrir sínum persónulegu einkennum sem
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hafa áhrif á starf þeirra. Kennarar eru fyrirmyndir og verða að móta sér sína
eigin starfskenningu en hún er undirstaða fagvitundar og fagmennsku hans.
Starfskenning er persónuleg hverjum kennara, grunnur skoðana og viðhorfa
sem byggja á þekkingu og reynslu sem hafa áhrif á starf hans (Trausti
Þorsteinsson, 2002, bls. 151). Það er umhugsunarefni í sjálfu sér hvort kennarar
ígrundi eigin starfskenningar nægilega. Í bókinni Fagmennska í skólastarfi
gerir Sigurður Kristinsson (2013) fagmennsku kennara að umtalsefni sínu. Þar
segir hann að síðustu áratugi hafi fagmennska kennara þróast frá því sem kallað
er sjálfstæð fagmennska yfir í hina nýju „fagmennsku“ sem einkennist af
samvinnu við skjólstæðinga og samstarfsfólk fremur en sjálfræði, sé opin fyrir
áhrifum og byggi ákvörðunartöku á faglegum sjónarmiðum frekar en valdboði.
Samkvæmt hinni nýju fagmennsku axlar fagmaður ábyrgð sína með því að
deila henni með öðrum og iðkar sjálfræði sitt í samstarfi og samræðu með
samkennurum og nemendum (Sigurður Kristinsson, 2013a, bls. 250-252).
Fram kemur í bók Gerðar G. Óskardóttur Skil skólastiga (2012), að
kennslufræðilegar hugmyndir leik- og grunnskólakennara eru ekki þær sömu.
Þar kemur fram að í leikskóla læri börn í gegnum leik, eins og komið var að
hér að framan, en í grunnskóla sé það æfingin sem skapi meistarann og þau
læri með endurtekinni þjálfun og leiðsögn kennara. Nám í leikskóla sé bæði
nemendastýrt þ.e. á forsendum barnanna og kennarastýrt að hluta. Í grunnskóla
sé nám aftur á móti kennarastýrt að mestu en að hluta til leikur. Í leikskóla sé
stuðst við almenn markmið aðalnámskrár en í grunnskóla séu auk almennra
markmiða, sértæk markmið, námsgreinamakmið og árangurstengd markmið
(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 153).
Pramling Samuelson og samstarfsfólks hennar í Gautaborgarháskóla hafa
komist að því í sínum rannsóknum að leikskólakennarar líta á leikinn sem
aðalatriðið og undirstöðu náms en grunnskólakennarar líta á leikinn sem
hjálpartæki og reyni að finna honum kennslufræðilegan stað í kennslustofunni
(Samuelsson og Johansson, 2006, bls. 47-65). Í rannsókn Gerðar G.
Óskarsdóttur (2012) kom fram að í leikskóla taki leikurinn um helming tímans
en í grunnskóla ekki nema um fjórðung. Skipulögð verkefni tóku um tíunda
hluta tímans í leikskólanum en um fjórðung í grunnskólanum (bls. 154).
Áherslubreytingar í starfsháttum eru augljósar sem ekki er víst að henti öllum
börnum á þessum tímamótum. Fjölbreytileiki kennsluaðferða er verkfæri sem
kennarar geta nýtt sér í viðleitni sinni til að mæta hverjum nemenda þar sem
hann er staddur.
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Viðhorf og hugmyndir til kennslu mótast af reynslu viðkomandi og verður
að teljast líklegt að kennaranám hafi þar einhver áhrif og jafnframt það
skólastig sem kennari starfar á. Leik- og grunnskólakennarar hafa svipaðar
hugmyndir um hlutverk sitt í námi barna. Þessi hlutverk eru að skapa umhverfi
sem ýtir undir nám og áhuga barna, að meta stöðu barna með því að leggja fyrir
þau verkefni og að gera nám barna sýnilegt (Jóhanna Einarsdóttir, 2013, bls.
49). Þó að hugmyndir kennara séu svipaðar varðandi hlutverk þeirra í námi
barna þá eru kennsluaðferðir skólastiganna ólíkar í megindráttum. Í
samfélaginu hefur tilhneiging verið til þess að gera mikið úr því skrefi barns
að hefja „skólagöngu“ eða grunnskólagöngu, nú sé alvaran að taka við.
Í grein sem birtist í Netlu í desember 2011 og nefnist Við hugsum kannski
meira um námið sem leikurinn felur í sér, segir frá starfendarannsókn sem
Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir framkvæmdu um tengsl
leiks og læsis í leikskóla. Í rannsókninni var ritmálsefni komið fyrir á leiksvæði
barna og hafði það þau áhrif að ritmál varð sýnilegra í leikjum barnanna og
læsishegðun þeirra varð meiri í hlutverkaleikjum. Í sömu rannsókn kom fram
að þó svo að leikskólakennarar verði meðvitaðri um það nám sem leikur felur
í sér haldi þeir samt fast í þær stundir þar sem markvisst er unnið með læsi
(Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011).
Þroski barna við upphaf skólagöngu er æði misjafn og getur það eitt að vera
fæddur seint á ári eða snemma á ári skipt sköpum varðandi færni til að byrja í
grunnskóla. Starfið í skólanum þarf að vera sveigjanlegt. Koma þarf til móts
við þroska og getu barna á mörkum skólastiga. Þar sem sum þeirra þurfa
námsefni ætlað sér yngri en önnur efni ætlað eldri börnum. Gerður G.
Óskarsdóttir talar um afturhverft rof í bók sinni og á þar við rof sem verður á
námsleið barna sem til dæmis þekkja flesta bókstafi og tölustafi þegar þau
útskrifast úr leikskóla en eru samt sem áður þátttakendur í stafainnlögn í fyrsta
bekk. Þeim er því ekki mætt þar sem þau eru stödd í námi. Gerður telur
ástæðuna vera að inntak náms á hvorugu skólastiginu virðist miðast við stöðu
einstaklinganna þó svo að kveðið sé að því í leik- og grunnskólalögum (Gerður
G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 159-161). Kennsla á mörkum leik- og grunnskóla
felst fyrst og fremst í því að viðhalda eða kveikja áhuga barna á námi. Hvaða
aðferðir henta til þess, ræðst af barnahópnum og jafnvel hverjum einstaklingi
fyrir sig.
Í niðurstöðum rannsóknar sem gerð var í Ástralíu á viðhorfum kennara til
skólafærni kom fram að þátttakendur töldu mikilvægustu þættina vera
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félaglega og tilfinningalega. Að barnið sé mótækilegt fyrir því sem kennarinn
leggur fyrir. Bókleg færni s.s. að þekkja tölustafi, bókstafi og liti töldu þeir
ekki eins mikilvæga. Í sömu rannsókn kom fram að í hugtakinu skólafærni
fælist líka færni fjölskyldunnar, skólans og samfélagsins til þess að koma til
móts við barnið þar sem það er statt í námi óháð bakgrunni eða eiginleikum
(Noel, 2010, bls. 28-35).
Bakgrunnur einstaklinga getur verið mismunandi og skólasamfélögin
einnig. Hefðir og aðferðir eru ólíkar, það sem þykir sjálfsagt og vænlegt til
árangurs á einum stað virkar ekki endilega á öðrum. Samfélagið, fjölskyldurnar
og skólinn verða að vera í virku samstarfi til þess að mæta hagsmunum barna
sem best (Ballam, N., Garpeli, A og Perry, B., 2017, bls, 1-12).
Jafningjastuðningur þar sem vinir eða félagar læra hver af öðrum í leik og
starfi eflir félagsþroska. Markviss kennsla í leikskólum fer mest fram í
hópastarfi og í samverustundum. „Pör læra saman“ eða félagalestur er
kennsluaðferð sem hefur verið að ryðja sér til rúms bæði í leikskólum og á
yngsta stig grunnskóla. Þar læra tvö og tvö börn saman, þar sem sterkari
einstaklingur og veikari hjálpast að. Aðferðin er aðallega notuð í lestri og er
góð viðbót við kennsluaðferðir á mörkum skólaskila (Anna-Lind Pétursdóttir
og Kristín H. Guðjónsdóttir, 2015). Að láta missterka einstaklinga vinna saman
hefur reynst vel í samkennslu árganga. Skipulag kennslunnar þarf að vera gott
þar sem nemendur taka meiri ábyrgð á eigin námi og taka þátt í að gera eigin
námsáætlanir. Félagsþroski, samvinna og umburðarlyndi eykst með minni
samkeppni þar sem nemendur vinna ólík verkefni hlið við hlið (Rúnar
Sigþórsson, 2003).
Mjög skiptar skoðanir eru á því hvort bein lestrarkennsla eigi heima í
leikskóla. Samkvæmt 2. gr. laga um leikskóla ber að leggja áherslu á málörvun
þar sem hún er undirstaða lestrarnáms (lög um leikskóla nr. 90/ 2008). Þar sem
höfundur þekkir til er ýttundir lestrarnám með lestrarhvetjandi umhverfi þar
sem börn hafa m.a. aðgang að bókum og spilum. Lesið er fyrir börn, tónlist og
söngur eru notuð ásamt ritföngum og fínhreyfingaverkefnum. Í mörgum
leikskólum er HLJÓM II lagt fyrir fimm ára börn með það að markmiði að sjá
stöðu þeirra varðandi málþroska og hljóðkerfisvitund. Niðurstöður geta gefið
vísbendingar um hvort líkur séu á lestrarörðugleikum við upphaf
grunnskólagöngu. Óbein stafainnlögn er einnig notuð þar sem efni eins og
Lubbi finnur málbeinið, Kátt er í Kynjadal og spil sem byggja á bókstöfum er
haft sýnilegt eða unnið markvisst með. Í yngstu bekkjum grunnskóla er
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lestrarkennsla formlegri. Misjafnt er milli skóla hvort unnið sé eftir ákveðinni
lestrarkennslustefnu s.s. Byrjendalæsi, Hljóðaaðferð eða notaðar blandaðar
aðferðir.

2.4 Samantekt
Í dreifbýli á Íslandi hefur skólum fækkað og eru þeir fámennari en áður. Þá
hefur færst í vöxt að samreka í einni stofnun leik- og grunnskóla þar sem vegna
fámennis er lögð áhersla á aldursblöndun og einstaklingsnám. Í kaflanum hér
á undan er stiklað á stóru um sögu skólahalds í dreifbýli. Markmið
sveitarfélaga með samrekstri skólastiga eru nefnd og fjallað er um ytri ramma
leik- og grunnskóla, þ.e. þau lög sem gilda um skólastigin og aðalnámskrár.
Hvað skólastigin eigi sameiginlegt og hvað sé ólíkt með þeim. Sérstakur kafli
er um samstarf skólastiga, þar sem fjallað er um niðurstöður rannsóknar Gerðar
G. Óskarsdóttur (2012) þar sem rannsókn hennar var kveikjan að þessu
rannsóknarverkefni. Einnig er kafli um ábyrgð og skyldur skólastjórnenda,
kannara og foreldra. Í leik- og grunnskólum snýst starfið um leik, nám og
kennslu. Þessir þættir eru settir í fræðilegt samhengi þar sem fjallað er um
helstu fræðimenn og rannsóknir þeirra. Þeir íslensku fræðimenn sem höfundur
leitaði helst fanga hjá voru auk Gerðar G. Óskarsdóttur, Jóhanna Einarsdóttir,
Anna Magnea Hreinsdóttir, Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, Sigurður
Kristinsson, Trausti Þorsteinsson og Rúnar Sigþórsson. Þá styðst höfundur við
kenningar, rannsóknir og fræðilegt efni erlendra fræðimanna á borð við
Dockett, Perry, Peters, Ballam, Samuelsson, Carlsson, Johansson, Dewey,
Vygotsky og Gardner auk nokkurra fleiri
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Aðferð
Mismunandi skilningur vísindamanna á því hvað sé þekking fer að einhverju
leyti eftir því hvort þeir aðhyllast megindlegar eða eigindlegar
rannsóknaraðferðir. Munurinn er að stórum hluta heimspekilegur en liggur
einnig í því að megindlegar aðferðir eru gjarnan notaðar til þess að safna miklu
magni gagna sem hægt er að setja fram á tölfræðilegan hátt. Fyrirfram er sett
fram tilgáta sem gögnum er svo ætlað að sanna eða afsanna. Með eigindlegum
aðferðum er horft til heildarinnar, rannsakandi skilur og finnur á eigin skinni
umhverfið og aðstæður úrtaksins. Vegna sérstöðu þeirra gagna sem safnast og
nálægðar rannsakanda við þátttakendur er markmiðið aldrei að alhæfa út frá
niðurstöðum heldur að auka þekkingu og dýpka skilning á fyrirbærinu. Þá hafa
fylgismenn eigindlegar rannsóknaraðferðir, ekki fyrirfram gefnar hugmyndir
að niðurstöðum, heldur leyfa gögnunum að leiða sig að kenningum um
rannsóknarefnið (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 229-236).
Hér á eftir er fjallað um þá aðferðafræði sem höfundur kaus að nota í sinni
rannsókn. Eðli rannsóknar og rannsóknarspurninga réðu því vali.

3.1 Rannsóknarspurning
Eftir að hugmynd að rannsókn kviknaði, þróaðist rannsóknarspurning og
viðtalsrammi (sjá fylgiskjal nr. 2) Lagt var upp með tvær megin
rannsóknarspurningar og þrjár undirspurningar.
Rannsóknarspurningarnar voru:
• Hver eru viðhorf og hugmyndir skólastjóra, kennara og foreldra til
náms og kennslu á mörkum leik- og grunnskóla í samreknum,
fámennum leik- og grunnskólum í dreifbýli á Norðurlandi?
• Hvernig samræmast þau viðhorf og þær hugmyndir lögum og
aðalnámskrá viðkomandi skólastiga?
Undirspurningarnar voru:
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•
•
•

Hvernig er samstarfi leik- og grunnskóla háttað og hverjir koma að
skipulagningu þess?
Hver eru helstu tækifærin og hverjar eru helstu hindranirnar, að mati
þátttakenda, varðandi nám og kennslu á skólaskilum?
Hvaða munur er á hugmyndum leikskólakennara og
grunnskólakennara til náms og kennslu fimm og sex ára barna með
hliðsjón af skólastiginu sem þeir kenna á?

3.2 Rannsóknaraðferð
Eigindleg aðferðafræði var notuð við þá rannsókn sem þessi
meistaraprófsritgerð byggir á. Eigindleg aðferðafræði fellur vel að
rannsókninni þar sem fyrirfram var vitað að úrtakið yrði lítið og þátttakendur
sérvaldir. Viðfangsefnið er huglægt þar sem um skoðanir fólks er að ræða og
túlkun rannsakanda óhjákvæmilega hluti af greiningu gagnanna. Ekki er
ætlunin að alhæfa út frá niðurstöðum hennar.
Edmund Husserl (1859-1938) var upphafsmaður eigindlegra
rannsóknaraðferða. Vildi hann með þeirri aðferð mynda mótvægi við
megindlega aðferðafræði sem hafði til þess tíma verið ríkjandi
rannsóknaraðferð í menntunarfræðum. Litið er á þátttakendur í eigindlegum
rannsóknum sem meðrannsakendur og er markmið rannsakandans að fá sýn
þátttakenda á viðfangsefnið óháð þeirri mynd sem hann sjálfur hefur fyrir fram
á málefninu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 281-282). Helstu rökin fyrir
því að velja eigindlega rannsóknaraðferð eru að rannsakandi veit ekki fyrir
fram hvað gæti hugsanlega komið fram. Husserl vildi skilja viðhorf og
hugmyndir með dýpri skilningi en megindlegar aðferðir leyfa og taldi hann
best að eiga samtal við þátttakendur í þeirra eðlilega umhverfi. Erfitt er að
mæla skoðanir og gildismat á starfsemi þar sem ástæður sem ligga að baki
skoðana geta verið mismunandi (Sigurlína Davíðsddóttir, 2013, bls. 232-235).
Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru margar en þeim er gjarnan skipt niður í
þrjá flokka eftir áherslum. Í fyrsta lagi með áherslu á tungumálið, í öðru lagi
með áherslu á samfellu og í þriðja lagi með áherslu á að skilja merkingu
einhvers. Fyrirbærafræði (e. phenomenology) heyrir undir þann síðast nefnda
og fellur rannsókn höfundar undir hana (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls.
245-246). Fyrirbærið sem höfundur rannsakar er upplifun fólks og reynsla sem
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mótar viðhorf og hugmyndir þess til ákveðinna þátta í skólastarfi, í þessu tilfelli
náms og kennslu í fámennum, samreknum leik- og grunnskólum í dreifbýli.

Viðtöl
Að nota viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð byggist á því að þau séu öflugasta
leiðin til þess að svara rannsóknarspurningunum. Þegar viðhorf fólks og
hugmyndir eru til rannsóknar henta viðtöl vel þar sem þau hafa þann tilgang
að veita rannsakanda innsýn inn í hugarheim fólks frá þeirra eigin sjónarhóli.
Lögð er áhersla á upplifun og túlkun þátttakenda, bæði viðmælenda og
rannsakanda þar sem rannsakandi kynnist sannri reynslu og skoðunum
þátttakanda á fyrirbærinu sem til rannsóknar er með opnum eða hálfopnum
spurningum. Rannsakandi leggur sig fram um að mæta viðmælendum á
jafningjagrundvelli með fyrirfram ákveðið umræðuefni (Helga Jónsdóttir,
2013, bls. 143-145). Í þeirri rannsókn sem hér um ræðir völdu þátttakendur
rannsóknarinnar stað og tíma fyrir viðtalið.
Andrúmsloft í upphafi viðtals þarf að vera jákvætt og er mikilvægt að
viðmælandi sé upplýstur um tilgang rannsóknar, markmið, áætlaðan
tímaramma og meðferð gagna (Hoyle, R. Harris, M. og Judd, C., 2002, bls.
144-145). Rannsakandi skráir viðtölin, kóðar þau og flokkar í þemu eftir
inntaki. Skýrsla er rituð þar sem niðurstöður eru reifaðar. Viðtalsrannsóknir
taka mikinn tíma og kosta mikla vinnu og eru það helstu ókostir slíkra
rannsókna ásamt því að yfirleitt byggja rannsóknirnar á fáum þátttakendum.
Helstu kostir hins vegar eru hversu auðvelt er að aðlaga viðtöl að viðmælanda,
rannsakandi á í persónulegra sambandi við þátttakendur og getur lesið í
látbragð og hegðun sem skipta einnig miklu máli hvað varðar viðhorf og sýn á
málefnið (Bell, 2006, bls. 156-168). Rannsakandi verður að gera sér grein fyrir
ríkjandi viðhorfum í samfélaginu sem geta haft áhrif á skoðanir bæði hans
sjálfs og viðmælanda hans. Þá er virk hlustun og sýnilegt látbragð, lykilatriði
þar sem raddblær og tilfinningar ásamt hreyfingu, geta sagt meira en mörg orð.
Samhygð, heiðarleiki og einlægni verður að ríkja milli viðtalsaðila svo að
gögnin séu sönn og þátttakendum líði vel og treysti því að rannsakandi fari vel
með þau gögn sem verða til (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 144-145).
Höfundur upplifði sterka tengingu við þátttakendur rannsóknarinnar í
viðtölunum og telur ástæðuna vera þá að hann býr í dreifbýli og starfar í
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fámennum, samreknum leik- og grunnskóla. Höfundur nýtir sér nálægðina við
viðfangsefnið en er á varðbergi hvað varðar eigin skoðanir og túlkanir.

Undirbúningur
Undirbúningur hófst á vormánuðum 2015. Heimildasöfnun, lestur bóka, greina
og erlendra rannsókna var fyrsta skrefið. Þá var ígrundun á eigin starfi,
námskeiðsseta,
samtöl
við
leiðbeinendur
og
lestur
annarra
meistaraprófsverkefna hluti af undirbúningi. Rannsakandi hefur verið í fullu
starfi sem leikskóla- og grunnskólakennari í fámennum, samreknum leik- og
grunnskóla allan tímann sem vinnsla rannsóknarinnar hefur staðið og er það að
hluta til ástæða þess að verkið hefur tekið svo langan tíma. Á vinnustað rakst
rannsakandi á bók Gerðar G. Óskarsdóttur (2012), Skil skólastiga, frá leikskóla
til grunnskóla og grunnskóla til framhaldsskóla. Við lestur hennar kviknuðu
hugmyndir að rannsóknarspurningum sem strax í upphafi lá fyrir að myndu
lúta að fámennum, samreknum skólum en starfsemi og árangur fámennra skóla
eru sérstakt áhugamál rannsakanda. Á haustmánuðum 2017 var
rannsóknaráætlun rituð, viðtalsrammi jafnframt formaður og kynning haldin í
málstofu í nóvember.

Framkvæmd
Rannsóknaráætlun var skilað í byrjun janúar 2018. Rannsóknin hefur verið
tilkynnt til Persónuverndar og leyfi fengið. Leyfa var jafnframt aflað hjá
viðkomandi sveitarstjórum til rannsóknar í skólum sveitarfélaganna tveggja.
Rannsakandi hafði samband með tölvupósti við skólastjórnendur
þátttökuskólanna sem tóku erindinu vel. Skólastjórar voru beðnir að koma með
ábendingar varðandi heppilega viðmælendur og fékk rannsakandi lista yfir
foreldra og kennara frá báðum skólastjórum. Þátttakendum var sendur
tölvupóstur með boði um þátttöku og kynningarbréfi. Allir sem boðaðir voru
svöruðu játandi og var í framhaldinu boðið að velja hvar og hvenær viðtalið
færi fram. Eitt viðtal var tekið við hvern þátttakanda og þeim möguleika haldið
opnum að leita nánari upplýsinga væri þörf á. Allir þátttakendur skrifuðu undir
upplýst samþykki þar sem þeim var kynnt rannsóknin, meðferð upplýsinga,
réttur þátttakenda og skyldur rannsakanda.
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Viðtöl voru hljóðrituð og afrituð eins fljótt og hægt var eftir að þau voru
tekin. Vegna ábendingar varðandi breidd úrtaks var ákveðið að bjóða einum
einstaklingi í viðbót að taka þátt og sóttist það vel. Þá hafði rannsakandi aftur
samband við hluta þátttakenda og fékk leyfi þeirra til að senda í tölvupósti
viðbótarspurningar sem allir tóku vel í að skoða. Svör fengust til baka frá
þremur fjórðu hluta þeirra. Rannsakandi hlustaði aftur á viðtölin og yfirfór svör
þátttakenda og greindi þemu sem upp úr viðtölunum stóðu. Við úrvinnslu og
ritun niðurstaðna var leitað frekari heimilda og niðurstöður bornar saman við
fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar í umræðukafla. Síðsumars var lögð
lokahönd á rannsóknina og ritgerðina sem skilað var á haustdögum 2018.

3.3 Úrtaksaðferð og úrtak
Fjöldi fámennra, samrekinna leik- og grunnskóla á Íslandi er ekki mikill. Því
þurfti að vanda til verka þegar úrtak var valið. Órekjanleiki var hafður í huga
og því máttu skólarnir ekki vera of sérstæðir. Í eigindlegum rannsóknum er
úrtak alltaf valið með þarfir rannsóknarinnar í huga, svokölluðu tilgangsúrtaki
(e. purposive sampling). Til er fjöldi tegunda tilgangsúrtaka sem eiga það
sameiginlegt að í þau eru valdir einstaklingar sem hafa víðtæka þekkingu á því
efni sem er til rannsóknar. Fjöldi þátttakenda er ekki endanlega ákveðinn
fyrirfram heldur rannsóknin látin leiða í ljós hvort bæta þurfi við þátttakendum.
Þegar tilgangsúrtak er valið ber rannsakanda að gera nákvæma grein fyrir því
hvernig hann stóð að því að velja þessa þátttakendur en ekki einhverja aðra án
þess þó að gera upplýsingar um þátttakendur rekjanlegar (Katrín Blöndal og
Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130). Kostir við tilgangsúrtak er að þau eru
fámenn og nánd við þátttakendur er því mikil. Auðvelt er að ná sambandi aftur
við þátttakendur sé þess þörf. Rannsakandi kynnist hugarheimi þátttakenda,
viðhorfum þeirra og hugmyndum. Skemmtilegt og krefjandi er að vinna með
gögn sem falla ekki að eigin skoðunum. Rannsakandi verður að vera hlutlaus
gagnvart þátttakandanum en viðurkenna órjúfanlegan hlut sinn eða áhrif í
túlkun rannsóknargagna. Eitt af því sem einkennir tilgangsúrtök er að nánast
ómögulegt er að alhæfa út frá niðurstöðum, þar sem úrtakið er svo fámennt.
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Úrtaksaðferð
Úrtak það sem varð fyrir valinu vegna þeirrar rannsóknar sem hér um ræðir,
samanstóð af einstaklingum með fimm mismunandi hlutverk. Rannsakandi
vildi komast að því hvort mismunandi aðkoma einstaklinga hefði sýnileg áhrif
á viðhorf og hugmyndir til náms og kennslu barna á mörkum leik- og
grunnskóla. Tilgangsúrtak fellur vel að þess háttar rannsókn, þar sem
rannsakandi velur tvo viðmælendur úr hverjum hópi, þ.e. tvo skólatjórnendur,
tvo kennara í grunnskóla, tvo leikskólakennara, tvo foreldra
grunnskólanemenda og tvo foreldra leikskólanemenda, samtals tíu
einstaklinga. Seinna bættist einn viðmælandi við vegna sérstöðu þess
þátttökuskóla. Samtals voru því tekin ellefu viðtöl sem voru á bilinu 27 mínútur
upp í klukkustund og 10 mínútur. Þátttakendur völdu tíma og stað fyrir
viðtalið. Tveir völdu heimili sitt, fimm vinnustaðinn sinn, einn fundarherbergi
í Háskólanum á Akureyri, tveir fundarherbergi á vinnustað rannsakanda og
einn valdi skóla barna sinna.

Úrtak
Rannsóknin afmarkast við tvo fámenna, samrekna leik- og grunnskóla í
dreifbýli á Norðurlandi, undir stjórn eins skólastjóra. Annar skólinn var frá
grunni samrekinn leik- og grunnskóli og er starfsemi hans öll undir sama þaki.
Hinn skólinn hefur þrjár starfstöðvar þar sem rekstur tveggja grunnskóla og
tveggja leikskóla var sameinaður. Gætt er fyllsta trúnaðar og leitast eftir að
hafa þær upplýsingar sem fram koma í þessari ritgerð órekjanlegar og eru
þátttakendur og skólar því ekki nefndir réttum nöfnum. Í þessum kafla verða
þátttökuskólarnir og þátttakendur kynntir.
Lautaskóli er fámennur, samrekinn leik- grunn- og tónlistarskóli í dreifbýli.
Nemendur eru á aldrinum átján mánaða til sextán ára. Skólinn starfar á þremur
starfstöðvum. Grunnskóladeild á einni og tvær leikskóladeildir á sitt hvorri
starfsstöðinni. Samstarf milli leikskóladeilda og grunnskóladeildar er að öllu
jöfnu einn dag í viku. Þá koma elstu börn leikskólans í grunnskólann þar sem
þau hitta yngstu börn grunnskólans í þeirra heimastofu í eina kennslustund. Þá
fara þau í verklegan tíma, borða hádegismat, fara í frímínútur og íþróttatíma.
Deildarstjórar leikskólans fylgja börnunum þessa daga í grunnskólann. Einu
sinni á önn heimsækja yngstu börn grunnskólans þann leikskóla sem nær er
grunnskólanum, þar fara þau í frjálsan leik inni og úti. Elstu börnum
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leikskólans er gjarnan boðið með grunnskólanemendum í vettvangsferðir og
sjá farandsýningar sem koma í skólann. Markmið með samstarfi deildanna er
að börnin kynnist húsnæði grunnskólans, starfsfólkinu, starfinu og þeim
venjum sem þar tíðkast.
Alls staðar var vel tekið á móti rannsakanda sem tók einstaklingsviðtöl við
þátttakendur og voru viðtölin á bilinu 24 – 60 mínútur. Viðmælendur voru,
Gróa foreldri leikskólabarns og Jana foreldri grunnskólabarns. Ingunn og
Kristín leikskólakennarar, Halla grunnskólakennari og Ívar skólastjóri.
Tjarnaskóli er samrekinn fámennur leik- og grunnskóli í dreifbýli.
Nemendur eru á aldrinum átján mánaða til tólf ára. Starfsemi skólans er öll
undir sama þaki. Mikið samstarf er milli deilda skólans. Elstu börn leikskólans
borða með grunnskólabörnum, hóparnir fara saman í frímínútur þegar það
hentar, jafnvel daglega. Elstu börn leikskóla fara með leikskólakennara og hitta
fyrsta bekk fjórum sinnum í tuttugu mínútur í viku hverri, tvisvar í stærðfræði
og tvisvar í íslensku. Þá hitta þau umsjónarkennara yngsta stigs grunnskólans
nokkrum sinnum á önn. Þau fá sundaðlögun með fyrsta bekk og eru gjarnan
boðin með í vettvangferðir. Á sérstökum gæðastundum hittast allir nemendur
og starfsfólk skólans um það bil einu sinni í mánuði. Yngstu nemendur
grunnskólans heimsækja leikskólann reglulega þar sem þau fá að fara í frjálsan
leik inni á deild og vera með leikskólabörnum á útisvæði. Elstu börn
leikskólans eru með sérstakt atriði á árshátíð skólans líkt og aðrir námshópar.
Markmið með samstarfi deildanna er að börnin upplifi sig í einum skóla,
kynnist öllu húsnæðinu, starfsfólkinu og hinum nemendunum.
Rannsakandi fékk góðar móttökur í Tjarnaskóla og á þeim heimilum
þátttakenda þar sem viðtöl voru tekin. Viðtölin voru allt frá 30 mínútum upp í
rúmlega 60 mínútur það lengsta. Viðmælendur voru Elín foreldri
leikskólabarns, Dóra foreldri grunnskólabarns, Anna leikskólakennari, Fía
grunnskólakennari og Baldur skólastjóri. Ekki verður nánar gerð grein fyrir
þátttakendum enda hefur það að mati rannsakanda ekki marktækt gildi fyrir
niðurstöður rannsóknarinnar.

3.4 Úrvinnsla gagna
Rannsókn sú er hér um ræðir er einstaklingsverkefni og byggja niðurstöður
hennar því einungis á upplifun og túlkun rannsakanda. Bakgrunnur og reynsla
hafa eflaust áhrif þó svo að hlutleysi sé haft að leiðarljósi við úrvinnslu.
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Greining gagna í eigindlegri rannsókn byggir á túlkun. Engir tveir
rannsakendur fá nákvæmlega sömu niðurstöður geri þeir samskonar rannsókn
ekki frekar en tveir listamenn túlki sama fyrirbærið nákvæmlega eins. Ef
listamennirnir eða eigindlegu rannsakendurnir eru nógu góðir þá þekkist
fyrirbærið sem unnið er með á afurðinni (Sigríður Halldórdóttir og Sigurlína
Davíðsdóttir, 2013, bls. 221-222).
Rannsakandi fékk leyfi hjá þátttakendum til að hljóðrita viðtölin. Leyfi
fékkst í öllum tilvikum. Notaður var Samsung sími til hljóðritunar og sérstakt
digital hljóðupptökutæki til vara. Til þess að spara akstur og tíma voru fleiri en
eitt viðtal tekið suma daga. Flest viðtölin voru tekin og afrituð í janúar 2018 en
þau síðustu í byrjun febrúar. Við úrvinnslu studdist rannsakandi við aðferð
Sigríðar Halldórsdóttur sem fólst í að hlusta á viðtölin nokkrum sinnum og
afrita þau svo orð frá orði. Eftir að öll viðtölin höfðu verið afrituð las
rannsakandi þau yfir, fyrst án þess að merkja við nokkuð en svo aftur og merkti
þá sérstaklega á spásíu það sem honum þótti athyglisvert. Þá las hann enn yfir
og rýndi sérstaklega í það sem merkt hafði verið við og flokkaði svör
þátttakenda eftir umræðuefni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 289-291).
Svörin setti rannsakandi svo upp í exelskjal flokkuð eftir þemum. Þegar hér
var komið sögu hafði rannsakandi aftur samband við hluta þátttakenda og bauð
þeim að lesa afritun af sínu viðtali og svara nokkrum viðbótarspurningum.
Allir tóku vel í það og staðfestu þátttöku sína í rannsókninni en hluti þeirra gaf
sér ekki tíma til að svara viðbótarspurningum. Niðurstöður voru dregnar saman
og ritaður niðurstöðukafli eftir þeim þemum sem upp úr viðtölunum stóðu.
Horft var eftir samræmi og ósamræmi hvað varðar skoðanir og hugmyndir
þátttakenda og hvort það væri munur á viðhorfum milli þátttökuhópa.
Niðurstöður viðtala voru skoðaðar út frá bakgrunni rannsóknarinnar og
rannsóknarspurningum og eru til umfjöllunar umræðukafla. Farið var með
viðtölin sem trúnaðarmál, þau kóðuð og upptökum og afritunum eytt að lokinni
vinnu með þau.

3.5 Réttmæti og áreiðanleiki
Rannsakandi þekkir vel til rannsóknarefnisins þar sem hann starfar í skóla,
sambærilegum þátttökuskólunum. Hann hefur áður framkvæmt
viðtalsrannsókn og hefur mikinn áhuga á mannlegum samskiptum. Réttmæti
rannsóknar helgast að hluta til af því hversu vel rannsakanda tekst að setja fram
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trúverðugar niðurstöður rannsóknar. Rannsakandinn sjálfur skiptir hér miklu
máli þar sem það veltur á þekkingu hans, aðferðafræðilegri færni, næmni og
nákvæmni, hversu vel til tekst. Rannsakandinn er í rauninni mælitækið í
eigindlegum rannsóknum, hversu vel honum tekst í sannleiksleit sinni í
samræðum við þátttakendur og hvernig honum tekst að setja fram niðurstöður,
segir til um réttmæti (e. validity) rannsóknarinnar. Rannsakandi leitast við að
auka réttmæti og áreiðanleika (e. reliability) niðurstaðna rannsóknarinnar með
því að velta fyrir sér fjórum helstu ógnunum við réttmæti rannsókna en þær
eru:
•
•
•
•

Vantar fyllri mynd af viðfangsefninu?
Er skekkja í úrtaki?
Er fagleg fjarlægð rannsakanda nóg?
Eru rannsóknarlok ótímabær?

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 223-225).
Þess má geta að rannsakandi bætti viðmælenda við þegar leið á úrvinnslu
niðurstaðna, í þeim tilgangi að fá réttari mynd af þátttökuskólunum. Væru
þátttakendur aðrir, á öðrum stað og á öðrum tíma en þó í sambærilegum skólum
er ekki víst að niðurstöður yrðu þær sömu. Hafa ber í huga að þegar upplifun
fólks er rannsökuð er erfitt að fullyrða um réttmæti og ná fram óyggjandi
sönnunum varðandi niðurstöður þó svo að ýmis hjálpartæki séu notuð.
Rannsakandi beitti eftirfarandi aðferðum til að auka trúverðugleika (e.
credibility – innra réttmæti) rannsóknarinnar:
•
•
•
•

Gaf sér meiri tíma til að gaumgæfa og ígrunda rannsóknargögnin.
Fékk staðfestingu þátttakenda með því að senda þeim afrituð viðtöl
til aflestrar.
Með því að senda hluta þátttakenda viðbótarspurningar til að dýpka
skilning sinn á viðtölunum.
Með því að skoða sérstaklega þau tilvik sem skáru sig úr í
niðurstöðum.

Ytra réttmæti segir til um notagildi eigindlegra rannsókna. Þeir sem kynna
sér niðurstöður finnst þeir hafa not af þeim út frá eigin reynslu. Niðurstöður
passa við gögnin sem þau byggja á og lýsa bæði dæmigerðum þáttum og þeim
þáttum sem skáru sig úr. Áreiðanleiki eigindlegra rannsókna byggir á þeim
gögnum sem aflað er, heiðarleiki viðmælenda, trúverðugleiki rannsakanda og
gæðum vinnubragða (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013,
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bls. 217-219). Áreiðanleikaviðmið byggist á því hversu miklar líkur séu á sömu
niðurstöðum verði rannsóknin endurtekin á nákvæmlega sama hátt af öðrum
rannsakanda (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013, bls.
507).

3.6 Siðferðileg álitamál
Í rannsóknarvinnu þar sem persónulegar skoðanir koma fram í viðtölum
myndast óhjákvæmilega einhver tengsl milli rannsakanda og þátttakenda. Við
úrvinnslu ber rannsakanda að sýna hlutleysi og trúnað, sem getur reynst erfitt
þar sem rannsakandi er svo nátengdur rannsóknarefninu.
Rannsókn þarf að uppfylla ekki einungis aðferðafræðilegar kröfur heldur
einnig kröfur um siðferði. Einkalíf fólks nýtur friðhelgi og alltaf ber að virða
einstaklinginn og sjálfstæða hagsmuni hans (Sigurður Kristinsson, 2013b, bls.
71). Öllum rannsóknum fylgir ákveðin siðfræðileg skylda þar sem rannsakandi
verður að gera sér glögga grein fyrir sambandi sínu við þátttakendur. Upplýst
samþykki verður að liggja fyrir og verður rannsakandi að gera grein fyrir því
hvað hann ætli að gera við þau gögn sem hann aflar í viðtölum við
þátttakendur. Tveir af mikilvægustu þáttum menntarannsókna þar sem viðhorf
og skoðanir eru til umfjöllunar eru nafnleysi og þagmælska. Þátttakendur eru
upplýstir m.a. um rétt sinn til þess að hætta þátttöku hvenær sem er, að gögnin
séu órekjanleg og að þeim verði eytt að úrvinnslu lokinni (Bell, 2006, bls. 4358). Við vinnslu þessarar rannsóknar var tryggt að þátttakendur þekkist ekki
og gögn gerð órekjanleg með því að breyta þeim upplýsingum sem gætu bent
til staðsetningar viðmælenda án þess þó að það hafi áhrif á niðurstöður.
Þátttakendum og skólum voru gefin ný nöfn við vinnslu ritgerðarinnar og
teljast þær upplýsingar sem fram koma í ritgerðinni ekki vera
persónurekjanlegar og þurfti rannsakandi því ekki leyfi Persónuverdar er hann
leitaði eftir því.
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Niðurstöður
Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er eins og fram hefur komið viðhorf
þátttakenda til náms og kennslu í tveimur fámennum samreknum leik- og
grunnskólum. Höfundur ákvað að setja fyrst fram niðurstöður varðandi
skipulag samþættingar skólastiganna í viðkomandi skólum til þess að lesendur
geti betur glöggvað sig á starfsemi viðkomandi skóla. Við greiningu gagna var
notast við túlkandi greiningu (e. interpretational analysis) þar sem þemu voru
fundin með því að rýna í og ígrunda niðurstöður viðtala, eins og fram kemur í
aðferðafræðikafla hér á undan (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már
Arnarsson, 2013, bls. 505). Niðurstöður eru settar fram sem fjögur yfirþemu
sem eru samstarf leik- og grunnskóla, viðhorf þátttakenda til náms og kennslu,
tækifæri og hindranir og hugmyndir kennara varðandi nám og kennslu. Hvert
yfirþema skiptist í tvö til fjögur undirþemu.

4.1 Samstarf leikskóla og grunnskóla
Þátttakendur voru spurðir að því hvernig samstarfi leik- og grunnskóla væri
háttað í þeirra skóla, hverjir skipuleggi samstarfið og hvaða menntun þeir hafi.
Þá spurði rannsakandi einnig hvort viðmælandi kæmi á einhvern hátt að
skipulagi samstarfsins. Þau þemu sem stóðu upp úr viðtölunum þegar rætt var
um skipulag á samstarfi leik- og grunnskóla voru húsnæði og samskipti. Fyrst
er greint frá niðurstöðum úr viðtölum við skólastjóra, þá kennara og síðast
foreldra.

Húsnæði og skipulag
Skólastjórnendur
Húsnæði Lautaskóla er á þremur starfsstöðum. Gunnskóli í einni og leikskólar
á sitt hvorri starfsstöðinni. Að sögn Ívars skólastjóra rúmast öll starfsemi
skólans í húsnæði grunnskólans. Til þess að hægt sé að sameina skólann undir
eitt þak verði að gera ákveðnar breytingar á húsnæðinu í samræmi við
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reglugerðir um húsnæði leikskóla. Í vetur koma fimm ára börnin einu sinni í
viku, hluta úr degi í grunnskólann. Samstarf leik- og grunnskóla Lautaskóla
skipuleggja
Ívar
skólastjóri,
Halla
grunnskólakennari,
Ingunn
leikskólakennari, Kristín leikskólakennari og umsjónakennari fyrsta bekkjar
hverju sinni.
Baldur skólastjóri Tjarnaskóla lýsir húsnæði skólans á þá leið að í húsinu
séu starfandi grunnskóladeild upp í sjöunda bekk og leikskóladeild. Hvor deild
fyrir sig hefur sitt rými og svo er sameiginlegt rými þar sem allir geta komið
saman eða nýtt í minni hópum. Þá er í næsta húsi mötuneyti fyrir fimm ára og
eldri, íþróttasalur og smíðastofa. Yngri nemendur leikskóla borða inni á
leikskóladeild. Sameiginleg kaffistofa og vinnusvæði er fyrir allt starfsfólk
skólans. Húsnæði skólans rúmar vel þann fjölda nemenda sem þar stundar nám.
Samstarfið á mörkum leik- og grunnskóla í Tjarnaskóla er mismunandi
milli ára og ræðst það af samsetningu barnahópsins hverju sinni og yngri barna
kennurunum. Það sem hentar þennan veturinn hentar kannski alls ekki þann
næsta segir Baldur. Samstarf leik- og grunnskóla Tjarnaskóla skipuleggja
Baldur skólastjóri og Anna leikskólakennari að mestum hluta og svo þeir
kennarar sem koma að samstarfinu hverju sinni.
Kennarar
Halla grunnskólakennari í Lautaskóla telur að gera mætti húsnæði
grunnskólans þannig að a.m.k. önnur leikskóladeildin gæti flutt þangað inn.
Það myndi að hennar áliti auðvelda allt samstarf deildanna. Í Lautaskóla er
fyrsta og öðrum bekk kennt saman í stofu en þar sem annar bekkur er óvenju
fjölmennur þá er hann að sögn Höllu ekki með í samstarfinu þann vikudag sem
fimm ára börnin koma úr leikskóladeildunum. Samkennsla árganga er einnig í
Tjarnaskóla og segir Fía að hún kenni oftast ein fyrsta til þriðja bekk en yfirleitt
sé stuðningsfulltrúi með í tímum þegar fyrsti til fimmti bekkur eru allir saman
í kennsluhópi. Hún tekur fimm ára börnin með í nokkrar kennslustundir á önn
með fyrsta til þriðja bekk. Anna leikskólakennari í Tjarnaskóla nefnir að
húsnæði skólans skiptist í rauninni í leikskólarými og grunnskólarými, þá segir
hún að:
...í skólanum er sameiginlegt rými eða stofa þar sem alls konar dót og
hlutir eru geymdir sem allir hafa aðgang að bæði leikskólabörn og
grunnskólabörn og starfsfólk.
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Þá er bókasafnið opið öllum og vinnuaðstaða alls starfsfólksins sé
sameiginlegt. Ingunn leikskólakennari við Lautaskóla segir að plássið sé orðið
of lítið miðað við barnafjölda og hve breitt aldursbil sé á deildinni. Fimm ára
börnin fari einungis einn dag í viku hluta af degi í fylgd leikskólakennara í
grunnskóla. Ingunn segir einnig:
...þau eru flest orðin býsna örugg í grunnskólahúsnæðinu þegar þau
hætta hér í leikskóla þau hlakka til ég held að þau séu ekki að hérna
kvíða því að vera að fara út í einhverja óvissu eftir sumarfrí alls ekki

Ingunn segir það vera deildarstjórar leikskóla, umsjónarkennari yngsta stigs
og skólastjóri sem sjái um að skipuleggja samstarfið frá ári til árs. Samstarfið
sé alls ekki eins milli ára og oft breytist það líka um áramót. Kristín í hinni
leikskóladeild Lautaskóla segir húsnæði starfsstöðvarinnar vera mjög rúmgott
miðað við fjölda barna. Starfstöðin er í þó nokkurri fjarlægð frá hinum
starfstöðvum skólans og fer hún með fimm ára börn einn dagpart í viku í
grunnskóla. Þar kynnast börnin hvert öðru, starfsfólki og húsnæði grunnskóla.
Foreldrar
Jana foreldri sex ára barns við Lautaskóla segir það gagnast börnunum vel
að kynnast húsnæði grunnskólans hún telur það:
...engin smá forréttindi það sem þessir krakkar fá þú veist að koma inn í
(grunn)skólann þarna veturinn áður en þau byrja í fyrsta bekk og eru
búin að kynnast þessu þú veist þannig að það er ekki kannski þessi
gífurlega spenna að hérna þau koma bara örugg með sig...

Jana telur að það flýti fyrir aðlögun í grunnskólanum að börnin hafi komið
í grunnskólahúsnæðið og kynnst aðstæðum og starfsfólki einu sinni í viku allan
síðasta veturinn sinn í leikskóla. Hún segir varðandi samstarfið að foreldrar séu
ekki með í að skipuleggja það en býst við að hafi foreldrar áhuga þá megi þeir
alveg koma með tillögur. Dóra foreldri sex ára barns í Tjarnaskóla segir að
fyrir hennar barn hafi það ekki verið neitt stökk að byrja í grunnskóla. Flæði
milli deilda sé svo mikið að núna sé hún bara meira á grunnskólasvæði en í
fyrra hafi hún verið meira á leikskólasvæði, hún þekki allt húsnæðið, alla
krakkana og starfsfólkið.
Elín móðir fimm ára barns í Tjarnaskóla hefur á tilfinningunni að hennar
barn sé mest spennt fyrir því að fá loksins að ferðast með skólarútunni þegar
það byrjar í grunnskóla. Húsnæðið sé það sama einungis þarf að flytja sig um
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stofu. Gróa foreldri leikskólabarns í Lautaskóla lýsir því að barnið hennar hafi
fengið snaga fyrir úlpu og hólf fyrir skó í grunnskólahúsnæði, hún segir:
...þau örugglega upplifa það svona eins og þau ættu heima þarna þú veist
tilheyra voru ekki bara svona gestir, það var mjög svona merkilegt þú
veist þetta virkar svolítið stórt...

Gróa treystir kennurum og skólastjóra alveg til þess að skipuleggja
samstarfið þar sem hennar barni líði svo vel í skólanum og hafi tekið svo
miklum framförum.

Samskipti skólastiga
Skólastjórnendur
Í Tjarnaskóla er mikið og markvisst samstarf flesta daga vikunnar að sögn
Baldurs skólastjóra, aðspurður um það hverjir skipuleggi starfið segir hann:
Það eru bara þeir sem koma að hópunum hverju sinni markmiðið er alltaf
að hafa samvinnu og samkennslu á mörkum skólastiga þannig að það
eru þá umsjónarkennari (fyrsta bekkjar) og hérna deildarstjóri leikskóla
eða sú sem er með samkennsluhópinn hverju sinni...

Og Baldur segir um samstarfið:
Það hefur verið bara mjög mismunandi frá ári til árs þannig séð það fer
svona eftir hvernig árgangarnir liggja og en eins og í fyrra þá var til
dæmis elstu leik og svo yngstu í grunnskóla saman í íþróttum og sundi
tvisvar í viku og þau borða alltaf saman og svo eru teknar svona
sameiginlegar þema vikur. En núna í vetur eru það aðallega þessi PALS 1
samkennsla.

Baldur hefur kennsluskyldu samhliða stjórnunarstarfi vegna fæðar
nemenda. Hann er í miklum samskiptum við allt starfsfólk og alla nemendur
skólans og hefur því góða yfirsýn yfir starfið.
Ívar í Lautaskóla telur að samskipti deildanna mættu vera meiri, hann segir:

1

PALS (e. peer-assisted learning strategies) er kennsluaðferð sem kallast á íslensku
„Pör að læra saman“. Aðferðin byggir á að „getu meira barn“ og „getu minna barn“
vinna saman verkefni með það að markmiði að bæði hafi gagn af.
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...þau náttúrlega koma hérna aaa reglulega til okkar sko eða reglulega
kannski sjaldnar heldur en við vildum...

Hann er ánægður með samstarfið eins langt og það nær, hann á von á því
að það myndi aukast og verða enn betra ef allir nemendur skólans væru í sama
húsnæði.
Kennarar
Halla grunnskólakennari í Lautaskóla lýsir samstarfi leik- og grunnskóla
þannig:
Samstarf milli leik- og grunnskóla það hefur náttúrlega ekki bara verið
að þróast heldur fer það svo mikið eftir uuuu þegar við erum í svona
fámennum skóla þá geta komið fjölmennir árgangar og fámennir. Eitt
árið vorum við með alveg heilan dag einu sinni í viku sem þau komu til
okkar allan veturinn og þá voru þau að koma með skólabíl og fara með
skólabíl en það var bara vegna þess að það hentaði þennan vetur //
hvernig er pláss hvernig er fjöldinn saman settur í leikskólanum og
fjöldinn saman settur í yngsta hópnum í grunnskólanum og // þú veist
þróunin er náttúrlega alltaf eitthvað sem við erum að bæta og bæta en
við erum sem sagt við þurfum bara að taka tillit til allra þessara þátta og
þannig að við erum að gera alls konar samstarf á milli ára.

Fía grunnskólakennari í Tjarnaskóla segir að það sé aðallega Anna
leikskólakennari sem sjái sér um samstarf leik- og grunnskóla. Fía segir:
Jú jú maður hefur reynt að taka sem sagt elstu krakkana úr leikskólanum
svona í smá aðlögun þannig séð og svo þau náttúrlega þekkja að vísu
allan skólann en þetta er svona til að bjóða þeim aðeins að koma kannski
nokkrum sinnum yfir veturinn. Mér finnst þau fá mjög góðan
undirbúning sem sagt úr leikskólanum.

Fía segir jafnframt:
Í litlum skóla þá er náttúrlega mjög mikil samskipti og það vita í rauninni
alltaf allir hvað er um að vera og ef það er eitthvað ef maður er ekki viss
með eitthvað þá sérðu það er alltaf eitthvað sem sagt alltaf mikil
samskipti í gangi og samstarfið er mikið þannig að maður veit í rauninni
alltaf hvað er í gangi leikskóla megin og grunnskóla megin.

Að sögn Fíu eru uppgjörsfundir annað slagið þar sem farið er yfir það
hvernig hvert og eitt barn er statt námslega og félagslega og er áframhaldandi
samstarf skipulagt með það í huga. Það eru aðallega skólastjóri og deildarstjóri
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leikskóla sem taka ákvarðanir en hún sem umsjónarkennari yngsta stigs getur
komið með tillögur. Anna leikskólakennari lýsir samstarfi deildanna í
Tjarnaskóla nánar og segir:
Svo hittumst við reyndar reglulega á svona sem við köllum gæðastund,
þá hittist allur skólinn inn á bókasafni stundum er þetta sem sagt
leikskólinn að sýna hvað við höfum verið að vinna að eða læra og erum
með einhverja kynningu eða þá grunnskólinn eða þá bara
grænfánafundirnir þá eru alltaf allir saman og hérna stundum er bara
verið að ræða ákveðin málefni stundum erum við bara að hittast og
syngja þannig að það er alltaf svona reglulega að allur skólinn hittist

Samstarfið er að sumu leyti í föstum skorðum til dæmis PALS tímarnir og
hádegismatur en umsjónarkennari fær elstu börn leikskólans í heimsókn
endrum og eins eða þegar það hentar. Hann finnur tíma og fær þau til sín henti
það báðum skólastigum. Reynt er að uppfylla ákveðinn fjölda kennslustunda
yfir veturinn svo börnin kynnist tilvonandi umsjónarkennara betur. Það hentar
báðum deildum að hafa þetta svolítið opið og flæðandi í vetur. Suma vetur hafa
elstu nemendur leikskóla farið í íþróttir og tónlist með yngsta hópi grunnskóla
en það hentar ekki núna. Þau fá samt bæði íþróttakennslu og tónlistarkennslu
hjá menntuðum kennurum bara ekki með fyrsta bekk. Þetta fer mikið eftir
stærð hópa og samsetningu.
Ingunn leikskólakennari í Lautaskóla segir að samstarfið sé í megindráttum
þannig:
Fyrir jól förum við einu sinni í viku það er aðeins misjafnt milli ára en
það er reynt að fara í einn umsjónartíma með fyrsta og öðrum bekk það
fer eftir stærð hópanna í fyrra fórum við í tónlistartíma já og í vetur
fórum við í verknámstíma og svo er tekin pása í desember.

Eftir áramót var ákveðið að leggja meiri áherslu á félagslega þáttinn og bæta
löngu frímínútum og frístund við en sleppa tónlist og stytta bóklegan tíma.
Fimm ára börn eru þá með fyrsta bekk einn dag í viku og fá þann dag, stuttan
bóklegan tíma, frímínútur, hádegismat, íþróttatíma og frístund.
Kristín leikskólakennari í Lautarskóla ræðir samstarfið:
...en auðvitað förum við bara einu sinni í viku að heimsækja
grunnskólann. Núna er það á miðvikudögum þá erum við bara í síðasta
tíma fyrir mat sem er bara rétt um hálftími og það er alveg nóg já hérna
fyrir börn sem þurfa að standa upp með ákveðnu milli bili og hoppa og
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hérna svo er sem sagt hádegismatur þannig að þau ná að kynnast því
svolítið og svo hádegisfrímínútur og svo er farið í íþróttir og við erum
búin um hálf tvö.

Kristín telur að vanda mætti betur til samstarfs leik- og grunnskóla, það
vanti faglega umræðu og kannski þyrfti að setja fastari stefnu með hliðsjón að
mannaráðningum. Taka verður meira tillit til vegalengda, nemendahópa og
starfsmannahóps. Samstarfið verður að vera vel skipulagt og hnitmiðað því
erfitt er að breyta því þegar búið er að skipuleggja vetrarstarfið til dæmis með
tilliti til mannaráðninga.
Foreldrar
Foreldrar voru einnig spurðir út í skipulagið á samstarfi leik- og grunnskóla.
Jana, foreldri grunnskólabarns í fyrsta bekk Lautarskóla, segist ekki þekkja
mikið til skipulagsins en hún viti samt að kennari yngsta stigs grunnskóla sé í
sambandi við deildarstjóra leikskólastigs og telur að þær skipuleggi þetta sín á
milli og skólastjóri sé auðvitað alveg til staðar en aðallega sé þetta á milli þeirra
tveggja. Aðspurð um það hvort hún hafi eitthvað um samstarfið að segja sem
foreldri kveðst Jana vera svo ánægð með fyrirkomulagið eins og það hefur
verið að hún sé ekkert sérstaklega að velta því fyrir sér, barnið hennar sé ánægt
og þá sé hún það einnig. Hún treystir skólastjóra og kennurum algerlega til
þess að skipuleggja samstarfið.
Dóra, foreldri sex ára barns í Tjarnaskóla segir að af því að leikskóli og
grunnskóli séu undir sama þaki þá sé auðvelt að brjóta upp þegar það hentar,
hún segir:
Já já þau hafa verið dugleg að gera það t.d. í frímínútum að leyfa
einhverjum úr elstu árgöngum leikskólans að fara yfir í frímínútur með
eldri ég man að // mín hún var sko bara ég fékk að fara í frímínútur þú
veist með stóru krökkunum henni fannst það geggjað þú veist engin
girðing í kring og það er auðvitað bara til að undirbúa þau fyrir það að
fara í skólann og mér finnst þau alvega ótrúlega dugleg í þessum
undirbúningi fyrir fyrsta bekk eins og ég sagði það var bara ekkert stökk

Aðspurð að því hvort foreldrar séu eitthvað hafðir með í ráðum við skipulag
á samstarfi leik- og grunnskóla, segir Dóra að þetta sé einhvern veginn orðin
ákveðin hefð en vissulega geti foreldrar komið með hugmyndir en vaninn er
að kennarar kynni samstarfið og spyrji svo foreldra álits. Hún telur að ef hún
hefði eitthvað út á starfið að setja þá myndi vera hlustað á athugasemdir hennar.
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Elín, foreldri fimm ára barns í Tjarnaskóla, telur að það að nemendur
leikskólans taki þátt í alls konar uppákomum í grunnskólanum geri
nemendahópinn samheldnari, foreldrarnir séu mun afslappaðri gagnvart
upphafi grunnskólagöngu vegna þess hvað samstarf leik- og grunnskóla sé
mikið. Elín segir að hún viti ekki til þess að foreldrar komi að því að
skipuleggja samstarf leik- og grunnskóla og reyndar viti hún ekkert hverjir sjái
um skipulagið en hún giskar á að það séu skólastjóri, deildarstjóri leikskóla og
umsjónakennari yngstu bekkja grunnskóla af því að þau sjá um að kynna
starfið á foreldrafundinum.
Gróa, sem á fimm ára barn í Lautaskóla telur að foreldrar séu ekkert mikið
að skipta sér af skipulaginu á samstarfi leik- og grunnskóla. Hún heldur að það
séu deildarstjóri í leikskóla og kennari á yngsta stigi sem bara talað sig saman
og í samráði við skólastjóra en telur að þær ráði þessu að mestu leiti.

4.2 Viðhorf og hugmyndir til náms og kennslu
Í þessum kafla er varpað ljósi á svör þátttakenda hvað varðar viðhorf og
hugmyndir þeirra um nám og kennslu á mörkum skólastiga. Þátttakendur voru
spurðir hvað það væri að þeirra mati sem elstu börn leikskóla ættu að læra í
skólanum og hvað yngstu börn grunnskóla ættu að læra í skólanum. Einnig
voru þátttakendur spurðir um það hvað þeir héldu að börn lærðu á síðasta ári í
leikskóla og því fyrsta í grunnskóla. Þá spurði rannsakandi út í það hvort
þátttakendur vissu hvaða kennsluaðferðir væru notaðar á hvoru skólastigi. Við
úrvinnslu gagna komu fram þrjú meginþemu varðandi viðhorf og hugmyndir
þátttakenda til náms og kennslu á mörkum skólastiga. Þau eru félagsþroski,
áhugahvöt og nám og kennsluaðferðir. Verða niðurstöður settar fram eftir
þemum og byrjað á svörum skólastjórnenda þá kennara og síðast foreldra undir
hverju þema.

Félagsþroski
Skólastjórnendur
Ívari í Lautaskóla finnst að fimm og sex ára börn eigi að læra mjög margt en
aðallega eigi þau að hafa gaman af að vera í skóla. Hann telur að kennarar séu
ekkert ofsalega uppteknir af því að kenna bókleg fög. Það eru samskipti sem
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skipta aðallega máli. Honum finnst ekki vera pressa frá grunnskóla um að
börnin séu búin að læra einhverja ákveðna hluti þegar þau byrja í fyrsta bekk
og segir í því sambandi:
Mér finnst afar mikilvægt að efla og örva til að mynda félagshæfni barna
frá unga aldri, vitund um eigin ábyrgð, gagnrýna hugsun og virðingu að
nemendum líði vel í því umhverfi sem þeir eru í og þeim skapaðar
öruggar aðstæður// en draumurinn væri náttúrlega að sjá að það væri
ákveðið svæði þarna á milli vegna þess að í mínum huga þá eru sum
börn kannski ekkert endilega tilbúin að byrja í grunnskóla en svo eru
aftur mörg sem að eru algerlega til fimm ára ef það væri hægt að flæða
meira þarna á milli þá væri ég mjög hlynntur því.

Baldur í Tjarnaskóla vill að fimm og sex ára börn læri bara sem mest eða
eins og hann segir sjálfur:
Já ég vil bara að þau læri sem allra mest þegar þau eru tilbúin í það við
höfum alla vegna verið með þá sýn ég meina það er engin hræðsla hér
að það sé búið að kenna börnum of mikið í leikskóla þegar þau koma í
grunnskóla.

Baldur telur að í svo fámennum skóla ætti að vera auðvelt að einblína á
einstaklingana og mæta þeim þar sem þeir eru staddir bæði í leikskóla og
grunnskóla, hvetja þá og styðja við þá þar sem þörf er á.
Kennarar
Fía grunnskólakennari í Tjarnaskóla segir svo um félagslega færni fimm ára
barna:
...já þau þau eiga náttúrlega að geta sem sagt unnið með öðrum og svona
vera félagslega nokkuð sterk sko kunna að deila og samskiptin að þau
séu svona komin ágætlega á veg...

Hún segir jafnframt að þau þekki svo vel hvert annað og hópinn sem þau
koma inn í þegar þau byrja í fyrsta bekk, að yfirleitt séu engir árekstrar
félagslega.
Halla í Lautaskóla vill að börn á síðasta ári í leikskóla kynnist
grunnskólanum og þeim venjum sem þar eru. Þau geti bjargað sér sjálf í matsal
í fatahengi og á klósetti. Hún segir einnig að nándin sé oft mikil í fámenninu
og gott að þau séu búin að læra umburðalyndi en ekki sé alltaf auðvelt að
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eignast vin þegar úrvalið sé lítið. Í fyrsta bekk sé námið formlegra og
námskráin segi til um hvað þau eigi að læra.
Þegar Ingunn leikskólakennari í Lautaskóla var spurð hvað henni finnist
fimm ára börn eigi að vera að læra í leikskóla svaraði hún:
Ég hugsa þetta þannig að hérna eee mitt starf sé að veita þeim ákveðin
námstækifæri eins og aðalnámskrá leikskóla finnst mér vera um hún er
mér finnst hún snúast um námsumhverfið og tækifærin sem börnin fá en
ekki nákvæmlega hvað þau eigi að læra eitthvað ákveðið þannig að ég
er svolítið mikið inn á þeirri línu en auðvitað vill maður að þau hafi
tækifæri og nái að læra sem mest í mannlegum samskiptum og hafa sem
sagt trú á að þau geti leyst úr togstreitu sjálf þegar eitthvað kemur upp á
að þau séu ekki alveg ráðalaus // og hérna líka séu komin ákveðið langt
í sjálfshjálp að klæða sig renna rennilásum setja utan yfir stígvélin og
reyna að koma teygjunni undir.

Ingunn segir frá því að í skólanámskrá Lautaskóla komi fram að nám barna
eigi að byggja á reynsluheimi barnanna sjálfra, fjölskyldunni, heimilinu, þá
vinunum, skólanum og samfélaginu. Þannig stækki sjóndeildarhringur þeirra
og stuðla eigi að því að þau tengi saman bakgrunn sinn við starfið í skólanum.
Kristínu leikskólakennara í Lautaskóla, finnst mikilvægast að elstu börn
leikskóla læri ákveðna færni í félagslegum samskiptum og verði góðar
manneskjur. Henni finnst oft of mikið einblínt á hið bóklega en „börn eigi að
fá að vera börn og leika sér í leikskóla“. Hún segir:
...náttúrlega fyrir það fyrsta eins og ég sagði í upphafi (viðtalsins) að það
sé hlutverk okkar að skila góðum og heiðarlegum einstaklingum út í
lífið...

Kristín telur að börn í aldursblönduðum fámennum skólum græði á því að
vera stundum elst í námshópi og stundum yngst. Það er gott fyrir okkur öll að
vera ekki alltaf þessi getuminnsti eða vera alltaf leiðtoginn í hópnum. Aðspurð
að því hvað henni finnist fyrstu bekkingar ættu að læra í grunnskóla segir
Kristín að námskráin geri auðvitað meiri kröfur þegar þau eru komin í
grunnskóla. Í þessum fámennu skólum þurfi einstaklingsmiðað nám þar sem
fá börn komi upp í fyrsta bekk og þau deili stofu með öðrum og jafnvel þriðja
bekk. Einhver séu kannski læs en önnur þurfi stafainnlögn.
Önnu leikskólakennara í Tjarnaskóla, finnst fyrst og fremst að það ætti að
hugsa um félagsþroskann þegar börn eru á síðasta ári í leikskóla að þau geti
notað orðin sín til að geta tjáð sig um það hvað þau vilja og sérstaklega kenna
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þeim að tala saman sín á milli í leik og að þau geti leyst úr ágreiningi sem upp
kemur. Oft eru börn mjög fær í að tala við kennarann sinn eða foreldrana en
eiga erfiðara með að tjá sig við félagana.
Anna hefur þá skoðun að á fyrstu árum grunnskóla þurfi líka fyrst og fremst
að huga að félagsþroskanum. Henni finnst allt of algengt að hann sitji á
hakanum og að hennar mati snúast flest vandamál í skólakerfinu um
félagslegan þroska, börn kunni ekki að leysa úr ágreiningi og setja sig í spor
annarra. Vinna þurfi markvisst með félagsþroskann í leikskóla og halda þeirri
vinnu svo áfram í grunnskóla. Í máli hennar kom jafnframt fram að hún væri
ekki bara að tala um sinn skóla heldur skólakerfið í heild sinni. Þegar út á
vinnumarkað kemur seinna meir þá vilja vinnuveitendur hafa félagslega sterkt
fólk í vinnu sem kann að leysa úr ágreiningi og kann að bera ábyrgð.
Foreldrar
Dóra, foreldri sex ára barns í Tjarnaskóla, segir varðandi félagslega þáttinn
að þetta sé náttúrlega lítið samfélag en hennar börn eigi góða vini og hafi nánast
alltaf einhvern til þess að leika við. Þau læri í samskiptum við yngri og eldri
börn þar sem þau eru ekki alltaf bara með jafnöldrum sínum. Umhverfið og
náttúran í kringum skólann sé líka svo frábært og sé nýtt til kennslu og klukkan
ekki látin stjórna of miklu.
Jana á barn í fyrsta bekk í Lautaskóla. Henni finnst að í leikskóla eigi börn
að læra samskipti og félagsfærni. Lestur er jú mjög mikilvægur og mikil
áhersla er lögð á hann ásamt stærðfræði, en hún ítrekar að fimm ára börn eigi
ekki síður að læra félagsfærni. Hún telur að best væri að börn lærðu samskipti
í gegnum leik, svona óbeint. Hún nefnir að auðvitað séu alltaf einstaklingar
sem þurfi auka þjálfun í til dæmis samskiptum, sjálfshjálp og að ganga frá eftir
sig. Hún telur að það sé unnið með þessa þætti í leikskólanum og í rauninni séu
sömu atriðin sem sé verið að vinna með í fyrsta bekk.
Þegar Gróa foreldri fimm ára barns í Lautaskóla var spurð hvað börn ættu
að læra þegar þau væru í elsta hópi í leikskóla sagði hún:
Það er þá bara að vera að læra að vera í skóla að hérna svo náttúrlega
undirstöðuna fyrir að lesa eeee þú veist þetta að vera í frímínótum og
svo þarftu að koma inn á ákveðnum tíma eða þú veist og bara að hlýða
og rekast í hóp þannig hérna fara eftir fyrirmælum og leysa verkefni...
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Henni finnst dóttir hennar hafa tekið út mjög mikinn þroska síðasta árið
bæði félagslega og bóklega.
Elín, móðir fimm ára barns í Tjarnaskóla viðurkennir að hún liggi ekki yfir
námskránni og hafi ekki á hreinu hvað ætlast sé til að börn læri á síðasta ári
leikskóla. Henni finnst leikskólinn vera að gera ótrúlega góða hluti og að á
meðan börnin sýni framfarir í þroska þá hafi hún ekki áhyggjur. Elín nefnir að
þegar hún og maðurinn hennar hófu nám í grunnskóla þá hafi hvorugt þeirra
verið farin að lesa.
...mér finnst bara frábært að fimm ára strákurinn minn sé orðinn svona
duglegur bæði að skrifa og hafa áhuga á því og hann sé líka orðinn svona
lunkinn með tölur og eitthvað sem sagt þetta var ekkert flókið við bara
fórum að spá í rúllur og telja rúllur nota bara þetta sem var í kringum
okkur og líka það sem áhuginn hjá honum beindist að...

Elín og Gróa eru báðar á þeirri skoðun að það sé frábært að börnin læri að
þekkja einhverja stafi og skrifa nafnið sitt, ásamt því að taka út mikinn þroska
bæði líkamlega og andlega, þau hljóti þá að fljóta betur inn í starfið í fyrsta
bekk.

Áhugahvöt og nám
Skólastjórnendur
Ívar í Lautaskóla bendir á aðalnámskrána og það sé horft til hennar varðandi
námsmarkmið á mörkum leik- og grunnskóla. Hann segir að það sem snúi að
menntuninni sjálfri sé áhersla á lestur og að kynna fyrir nemendum
undirstöðuatriði lestrar. Hans mat er það að ef að þau hafi ekki undirstöðu
lesturs þá verði allt hitt erfiðara, grunnatriði stærðfræði fylgi á eftir. Fyrst og
fremst finnst Ívari að það eigi að vera gaman að læra svo áhugi barna á námi
viðhaldist. Á mörkum skólastiga segir Ívar að börn eigi:
... að læra fyrst og fremst í gegnum leik, þau eru alltaf að læra við allar
aðstæður eru opin, virk og leitandi og það skiptir máli hvernig þeim líður
varðandi allt nám og mikilvægt að skapa börnunum aðstæður þar sem
þau eru örugg og líður vel í // Í leik verða börnin að hafa samvinnu, læra
að skiptast á og gefa eftir en líka að standa fast á eigin hugmyndum ég
segi að að grundvöllurinn að námi barna á þessum aldri eru virkni og
áhugahvöt.

Inntur eftir því hvernig við viðhöldum áhuga barna á námi segir Ívar:
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Aðbúnaður og skipulag í skólanum á að stuðla að því að efla frumkvæði,
vekja forvitni barnanna, virkni, áhuga, gleði og efla sjálfstæði þeirra.
Hvetja börnin til að spyrja spurninga og velta fyrir sér lífinu og
tilverunni. Skapa aðstæður til tjáningar og sköpunar í leik, máli,
myndlist, tónlist, leiklist, hreyfingu og dansi. Mæta hverju barni þar sem
það er statt í námi og þroska.

Baldri í Tjarnaskóla finnst frábært ef börn eru orðin læs við upphaf fyrsta
bekkjar, hann segir:
...við allavega höfum haft umhverfið þannig að það sé eins miklir
möguleikar fyrir þau og það kemur náttúrlega í gegnum sem sagt
kennslu til dæmis í palsinu og því þannig að já mitt svar er að það sé
bara gott að þau læri sem allra mest.

Kennarar
Fía kennari fyrsta bekkjar í Tjarnaskóla, segir:
...það er alla vegna rosalega gott að þau kunni svona flesta stafi og
hljóðin þeirra og skrifa nafnið sitt uuuu hafi náttúrlega talnaþekkingu
upp að tíu og gott upp í tuttugu líka...

Hún gerir ekki kröfu um að börnin séu búin að læra þetta í leikskóla, hún
mæti öllum þar sem þeir eru staddir við upphaf fyrsta bekkjar.
Halla grunnskólakennari Lautaskóla, segir að börnum sem eru að renna í
lestur í elsta árgangi í leikskóla sé boðið, í samráði við leikskólakennara og
foreldra, að taka heim með sér léttlestrarhefti til að æfa lestur án þess þó að
því fylgi nokkur skilyrði. Þetta sé gert á forsendum barnanna. Áhugi barnanna
og foreldranna ráða þar ferð, að sögn Höllu.
Ingunn leikskólakennari í Lautaskóla, segir að börn læri með því að:
...rannsaka heiminn, prófa sig áfram, spyrja, hlusta og horfa, snerta, raða,
flokka, byggja og ræða málin og bestu aðstæðurnar fyrir þau er frjálsi
leikurinn og opni efniviðurinn.

Hún lítur svo á að nám í gegnum leik fari fram á þann hátt að börnin tengi
saman nýja reynslu við fyrri og prófi sig áfram, t.d. með því að sannreyna leiðir
í samskiptum eða sannreyna hvernig þarf að byggja turn úr kubbum án þess að
hann hrynji. Til þess að viðhalda áhuga barna á námi verði umhverfi og
starfsfólk að skaffa efnivið og tækifæri.
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Kristín leikskólakennari við sama skóla segir:
...náttúrlega ef að áhugahvötin er þannig að það að það sýnir mikinn
áhuga í segjum bara lestri eða málörvun þá auðvitað eigum við að styðja
við það en mér finnst ekki að það sé okkar hlutverk í leikskólanum að
við eigum að vera búin að gera börnin læs áður en þau fara í grunnskóla.

Kristín telur að með því að grípa tækifærin þegar eitthvað áhugavert og
skemmtilegt er í gangi í leik barna og nota spurningar eins og hvað svo? og
hvernig? þá náum við að viðhalda áhugahvöt barna. Hún segir að þau læri með
því að uppgötva og prófa sig áfram, í samskiptum við jafningja og í
samskiptum við sér eldri og yngri.
Önnu leikskólakennara í Tjarnaskóla finnst það vera skylda kennara að
viðhalda áhuga barna á námi og það gera þeir:
... með fjölbreyttum verkefnum sem eru passlega mikil áskorun fyrir
þau, með því að nýta fjölbreyttar kennsluaðferðir og kennslustaði, með
því að vera virkir þátttakendur í námi þeirra, sýna þeim áhuga og
stuðning og vera með þeim, þau sem vilja læra lesa þau eiga bara að fá
að læra að lesa. Þá finnst mér lýðræði oft góður kostur að þau fái að
segja sitt og það sé tekið mið af þeirra skoðunum.

Anna nefnir sem dæmi um áhuga barna á námi, þá séu þau stundum hálf
móðguð þegar umsjónakennari fyrsta bekkjar fær þau í kennslustund og leyfir
þeim að leika sér, þau vilji læra að lesa eða reikna.
Foreldrar
Dóra, sem á barn í fyrsta bekk í Tjarnaskóla, telur að það sé mjög snemma
byrjað að undirbúa lestur með því að hvetja börnin til að þekkja stafi og skrifa
stafina sína. Það sé samt engin pressa á að þau kunni einhverja ákveðna hluti
þegar þau byrja í fyrsta bekk. Hennar dóttir hafi samt verið orðin læs og einnig
verið rosalega góð í stærðfræði en það sé ekki vegna þess að það hafi verið
krafa frá grunnskólanum heldur bara af því að henni finnst þetta gaman og að
ýtt sé undir áhuga í leikskólanum og einnig heima.
Jönu, sem á sex ára barn í Lautaskóla, finnst að ef barn hafi áhuga á
bókstöfum sé allt í lagi að ýta undir þann áhuga á leikskólaaldri. Hún segir
áhugann koma og fara en þau reyni að lesa heima á hverjum degi. Það reynist
dóttur hennar ekki erfitt ef hún fær að hvíla sig fyrst eftir að hún kemur heim
og lesa svo. Jönu finnst það nýtast dóttur sinni mjög vel að hafa verið farin að
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lesa þegar hún byrjaði í fyrsta bekk því þá sé allt svo mikið léttara til dæmis
geti hún yfirleitt hjálpað sér sjálf með að lesa leiðbeiningar í
stærðfræðibókinni. Hún segir einnig:
...það er nákvæmlega þessir svona hættir þú veist venjur og svona
hvernig á að læra // ekki bara stafur á bók og lestur er náttúrlega miklu
meira líka heldur en að lesa stafi á bók eins og lestur í umhverfið sem
koma líka inn á þessi samskipti og líka lestur í umhverfið þú veist bara
líta í kringum þig þannig að þú verðir ekki fyrir bíl skilurðu // mér finnst
líka voða skemmtilegar svona vettvangsferðir sem er verið að fara í þau
fái tækifæri til þess að víkka sjóndeildarhringinn.

Gróa, móðir fimm ára barns í Lautaskóla, nefnir að hún vilji að börn fái að
leika sér helling en það sé bara gott ef lesturinn kemur ómeðvitað og ýtt sé
undir áhuga barna á bókstöfum og tölustöfum. Hún segir frá því að dóttir
hennar og jafnaldrar hennar hafi mikinn áhuga á lestri, börnin megi taka heim
með sér léttlestrarhefti. Hún segir að það sé engin pressa frá kennurum um að
þau eigi að æfa heima. Suma daga kíkir dóttir hennar í bækurnar en alls ekki
alla daga, áhuginn kemur í bylgjum. Gróa telur að það sé ekkert endilega verið
að undirbúa þau fyrir grunnskóla heldur bara verið að ýta undir áhuga barnanna
á námi.
Í máli Elínar móður fimm ára barns í Tjarnaskóla, kom fram að hún hefði
breytt viðhorfi sínu til námslegrar færni sonar síns eftir að leikskólakennari
hans hefði rætt við hana um að sonur hennar fylgdi ekki jafnöldrum sínum í
þekkingaröflun þeirra. Við það hafi kviknað á perunni hjá þeim foreldrunum
og eftir að þau fóru að nota daglegar athafnir í því skyni að kenna honum stafi
og tölur þá hafi áhuginn vaknað, hún segir:
...þetta var eitthvað sem ég átti ekkert endilega von á sko og hann er
áhugasamur núna er hann ótrúlega spenntur að byrja í (grunn)skóla //
svo mitt viðhorf hefur breyst svolítið með það að hvað að sýna þessum
börnum stuðning og byrja snemma því þetta virkar ekkert kvöð fyrir þau
að vera að gera þetta það er alveg langur vegur frá því.

Kennsluaðferðir
Skólastjórnendur
Ívar skólastjóri Lautaskóla tekur fram að skólinn sé byrjendalæsisskóli og að
kennarar séu að nýta aðferðir byrjendalæsis að einhverju leyti niður í
leikskóladeildirnar, hann segir:
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... ég trúi því að fjölbreyttar kennsluaðferðir þurfi á báðum skólastigum
þar sem og að leikurinn skipti miklu máli í kennslu barnanna á mörkum
leik- og grunnskóla. Byrjendalæsið er ágætt dæmi, það er til að mynda
ekki ein kennsluaðferð heldur margar aðferðir sem fela í sér fjölbreytni
í tilhögun kennslu, viðfangsefnum nemenda og skipulaginu á vinnu
þeirra þar sem áhersla er á tjáningu og samskipti...

Hann segir börnin kynnast aðferðum kennaranna í samstarfi deildanna en
tekur jafnframt fram að deildir skólans fái svolítið frjálsar hendur varðandi það
að halda í sína sérstöðu.
Í Tjarnaskóla er það, eins og áður hefur komið fram, leikskólakennari sem
sér um samkennslu elstu barna leikskóla og yngstu barna grunnskóla í
Tjarnaskóla og er nám í gegnum leik ein af kennsluaðferðunum, Baldur segir:
Já já við viljum bara að leikurinn sé sem allra mestur og fjölbreytnin sem
mest þannig að þau koðni ekki bara við borðið þegar þau mæta í fyrsta
bekk dauðleið um áramót já við höfum alla vegna lagt áherslu á það bara
að teygja leikinn og fjölbreytileikann eins langt og við getum, svo eru
sameiginlegar þemavikur og þannig og sko núna í vetur er það aðallega
þessi PALS samkennsla.

Baldur telur að erfitt sé að fylgja einhverjum ákveðnum kennsluaðferðum
þar sem nemendahópurinn er mismunandi milli ára og aðferðir við kennslu
verði að mótast af hópnum hverju sinni. Í fámennum skólum er
einstaklingsmiðað nám áberandi þar sem fjölbreytileiki einstaklinga er oft
ekkert minni en í fjölmennum skólum.
Kennarar
Grunnskólakennarinn Fía segir:
...með lestrarkennsluna það eru svolítið blandaðar aðferðir og ekkert
svona ein aðferð, ég nota stafainnlögn og svona part úr byrjendalæsi // í
rauninni reyni ég að hafa þetta svolítið fjölbreytt, reyni að koma með
nýja hluti og þá ef að eitthvað virkar þá notar maður það áfram annars
bara aðlaga eða notar það ekki...

Fía kennir breiðum aldri og segist stundum geta verið með innlögn fyrir
allan hópinn en leggur svo fyrir mismunandi verkefni eftir aldri, það fylgi því
vissulega dálítil vinna að útbúa mismunandi verkefni eftir aldri og getu
hópsins.
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Lautaskóli er byrjendalæsisskóli eins og komið hefur fram og telur Halla
grunnskólakennari að byrjendalæsi henti mjög vel sem kennsluaðferð til þess
að mæta hverjum nemanda þar sem hann er staddur, hvort heldur sem hann
einungis þekki örfáa stafi eða sé kominn á fljúgandi ferð í lestrinum. Hún segir:
...í sjálfum sér höfum ekki lagt neitt sko í grunnskólanum áherslu á að
kenna þeim inn í lestur eða inn í stærðfræði eða svoleiðis en þau koma
inn í tíma hjá okkur inn í skóla þannig að þau taka þátt í stærðfræðinni
og þátt í íslenskunni en það er ekki aðalmarkmiðið hjá okkur í þessu
samstarfi eins og samstarfið er í dag.

Halla telur sig ekki þekkja nógu vel til í leikskólanum til þess að geta sagt
til um það hversu mikill munur sé á kennsluaðferðum leik- og grunnskóla en
eftir að Lautaskóli tók upp byrjendalæsi telur hún að bilið hafi minnkað. Þau
noti fjölbreyttari aðferðir með yngstu börnunum í grunnskólanum, meira sé um
hópavinnu og paravinnu, börnin séu frjálsari með það hvernig þau kjósi að
vinna vinnuna sína. Liggjandi á gólfi eða sitjandi við borð það skipti ekki máli.
Það hefur sem sagt orðið breyting á kennsluháttum á yngsta stigi sem hefur
minnkað bilið milli leik- og grunnskóla en Halla veltir fyrir sér hvort ekki sé í
lagi að það sé svolítið bil.
Já mér finnst mér finnst það megi alveg vera aðeins bil en hérna
auðvitað á það ekkert að vera einhver stökkpallur alls ekki þannig // þau
eru náttúrlega búin að vera hjá okkur alveg í heilt ár heilan vetur til þess
að koma í grunnskólann og vera með okkur við alls konar tilefni já eins
og við höfum haft það undanfarin ár alveg í hverri viku þannig að þau
eru orðin öllu vön...

Börnin þekkja yngri barna kennarana og samnemendur sína í öðrum bekk
þegar þau koma í fyrsta bekk. Þau þekkja líka húsnæðið og hitt starfsfólkið
þannig að þó það sé bil milli kennsluhátta skólastiganna þá eru börnin örugg
með sig þegar þau koma í grunnskólann að mati Höllu.
Ingunn leikskólakennari í Lautaskóla hefur þá skoðun að leikskólabörn séu
áhugasöm um nánast allt sem þeim er boðið að gera. Um leið og henni tekst
sem kennari að finna tengingu við reynsluheim hvers barns fara þau á flug, þau
vilja skapa og leika. Hún segir að nám í leikskóla ætti að vera í gegnum leik.
Kennarar reyni að lauma inn til dæmis hugmyndum og hugtökum án þess að
trufla leikinn. Þá virki vel að aldursblanda þannig að þau yngri læri af þeim
eldri t.d. framburð og hugtakanotkun, hún segir:
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Mitt hlutverk sem kennara er að bjóða upp á mismunandi leikefnivið,
gæta að áferð, litum, þyngd og útliti leikfanga og námsumhverfinu,
koma með tillögur og spyrja opinna spurninga og bjóða aðstoð án þess
að taka völdin í leiknum. Þannig hafa börnin tækifæri til að mynda sér
breiðan þekkingargrunn um leið og þau læra að átta sig á og og ná stjórn
á eigin tilfinningum og þróa með sér réttlætiskennd.

Núna nota þau mikið einingakubba og er það leikskólakennari sem heldur
utan um þá vinnu þar er lögð áhersla á form, munstur og að telja. Ingunn telur
að í grunnskólanum sé aukin áhersla á leikinn og hún segir:
...þau eru að læra í gegnum leik uuu munurinn er hins vegar þá að þar
eru miklu meiri markmið um hvað þau eigi að læra í gegnum leikinn
meðan hérna (í leikskólanum) jú við sköffum þeim efnivið en reynum
samt að hafa leikinn frjálsan.

Kristín í Lautaskóla leggur áherslu á að í fámennum skólum sé mjög mikil
einstaklingsmiðun og henni finnst að börn eigi að fá að fljóta áfram í námi óháð
árgöngum. Í sambandi við kennsluaðferðir segir Kristín að á hennar deild hafi
verið lögð áhersla uppgötvunarnám, mikla sköpun og myndlist. En það hafi
reynst erfitt að halda því við þar sem svo fá börn séu á deildinni. Hún veit að í
grunnskólanum sé notað byrjendalæsi og að einhverju leyti sé stuðst við
leikskólalæsi í leikskólanum. Í þeim heimsóknum sem farnar eru í
grunnskólann er lögð áhersla á að börnin komi bæði í bóklegar kennslustundir
og verklegar kennslustundir og þau séu með í matartíma og frímínútum. Um
nám og kennslu á mörkum leik- og grunnskóla ítrekar Kristín skoðun sína:
Jaaa mín skoðun er sú að við eigum náttúrlega að leyfa börnunum að
vera börn eins lengi og kostur er og náttúrlega ef að menn hafa tök á því
að og þá færni í að uuu kenna í gegnum leikinn í fyrstu bekkjum
grunnskóla og jafnvel þó lengra væri haldið að þá held ég að það væri
af hinu góða því að uuu við megum heldur ekki einblína of mikið í
bókina...

Anna, leikskólakennari í Tjarnaskóla notar parakennslu með fimm og sex
ára börnum, bæði í stærðfræði og læsi, tuttugu mínútur, tvisvar í viku í hvorri
grein. Að öðru leiti vinna þau ekki í vinnubókum við borð. Léttlestrarbækur
eru þó aðgengilegar í skáp og mega börnin skoða þær að vild og jafnvel hafa
með sér heim. Það er þá í samráði við foreldra og skýrt tekið fram að engin
pressa sé á heimalestur. Börnin mega lesa ef þau vilja. Hún segir:
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Þau sækja mikið í þær (léttlestrarbækurnar) þegar þau fara að fatta þetta
og hérna ég meina eins og ég segi við erum ekkert að ýta þeim að þeim
en við erum ekkert að halda þessu frá þeim, já eins og með stærðfræðina
þeim finnst spennandi að hérna að fá vinnubók // þau fara bara í þetta
þegar þau langar skilurðu það eru engar sérstakar vinnustundir með þetta
en þetta er í skúffunni þeirra og þau vita af þessu þannig að ef að það er
róleg stund og þau langar að púsla eða perla eða fara í þetta þá er það
bara í boði.

Í svona fámennum skóla er samsetning hópa svo mismunandi og því
nauðsynlegt að vera hugmyndaríkur og sveigjanlegur varðandi
kennsluaðferðir. Anna útskýrir nánar kennsluaðferðina sem hún kallar PALS:
Sterkari einstaklingur með veikari einstakling og þeir eru í rauninni að
læra saman þú veist þeir eru að fara í gegnum hljóðin og læra að hljóða
orð og að lesa hægt og syngja og lesa og hérna ég meina eins og núna
þá er sem sagt fyrsti bekkur alltaf með einhverjum af leikskólastigi og
þú veist stundum breyti ég hópunum og svoleiðis en það er svo gaman
að heyra því þá þurfa þau að nota orðin sín til þess að útskýra ef það
skilur ekki nei manstu að ef við gerum svona þá og þú veist þá eru þau
náttúrlega að læra helling af þessu að koma þessu öllu í orð þannig að
mér finnst það mjög skemmtileg vinna.

Aðferðina nota þau mest á mótum leik- og grunnskóla en einnig er hægt að
nota hana upp allan grunnskólann og niður í þriggja fjögurra ára. Anna notar
HLJÓM II próf til þess að kanna stöðu fimm ára barna varðandi
hljóðkerfisvitund. Hún sér mikinn jákvæðan mun á útkomu prófsins eftir að
hún byrjaði að nota PALS kennsluaðferðina. Hún sér líka mikinn mun á
stafaþekkingu sem hún kannar haust og vor í elsta hópi leikskólabarnanna.
Börnunum finnst þetta gaman. Anna segir:
...ég meina þetta eru tuttugu mínútur og það drepur engan þessar tuttugu
mínútur en framfarirnar eru bara flottar...

Anna segir þau einnig nota kennsluefnið, Lubbi finnur málbeinið, sem sum
börnin hafa mikinn áhuga á. Þeim finnst skemmtilegt að hafa tónlistina og
þekkja sinn staf og fjölskyldunnar og vinanna. Þegar börnin koma svo í fyrsta
bekk þá eru þau flest algerlega tilbúin að fara að vinna til dæmis í vinnubókum.
Anna leggur áherslu á að kennslan verði óhjákvæmilega mjög
einstaklingsbundin þegar aldursmunur er mikill í fámennum hópi. Hún telur að
kennarinn bæði í leikskóla og grunnskóla verði að hafa á færi sínu að nota
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fjölbreyttar aðferðir í stafainnlögn. Það sem hentar einum einstaklingi eða
einum hópi hentar kannski öðrum alls ekki.
Foreldrar
Dóra, móðir barns í fyrsta bekk, segir samstarf milli leik- og grunnskóla í
Tjarnaskóla mjög mikið. Hún er ánægð með kennsluna og segir meðal annars:
Þau náttúrlega eru með palsið // mér finnst það ótrúlega sniðug aðferð
þar sem að eru pöruð saman eldri krakki og aðeins yngri og þessi eldri
þarf að kenna yngra barninu og þá lærir eldra barnið um leið þú veist
lærir það sjálft þú veist og lærir aðeins svona að kenna öðrum og þau
læra þannig bæði yngri og eldri mér finnst þetta ég er rosalega ánægð
með þetta pals og ég held að þau komi líka ótrúlega vel út miðað við
svona mín eldri og annað þau eru fljót að læra og hérna mér finnst þetta
bara skemmtileg aðferð.

Jana, sem á barn í fyrsta bekk í Lautaskóla, segist vera mjög hlynnt
fjölbreyttum kennsluaðferðum, að börnin liggi á gólfinu eða sitja á gólfinu er
bara gott að hennar mati og ekki verra ef kennslan nær út fyrir bókina og börnin
fái að takast á við öðruvísi verkefni. Jana segir:
...af því bara það nýtist öllum held ég eða þú veist sumir þurfa það
nauðsynlega en aðrir njóta góðs af því líka jafnvel þó þau gæti alveg
setið bara að vinna í bók eða þá finnst öllum þetta uppbrot skemmtilegt
að vinna ég meina bara eins og náttúrlega það eru til alls konar hérna
námsspil og svona þú veist ég bara ég held að flestum krökkum alla
vegna sem ég þekki finnist gaman að spila...

Jana er hrifin af því að farið sé með börnin í vettvangsferðir þar sem þau fá
tækifæri til þess að víkka út sjóndeildarhringinn. Í slíkar ferðir fara elstu börn
leikskólans gjarnan með yngsta hópi grunnskólans. Hún telur líka að í
grunnskóla sé miklu stífari rammi og það sé gott fyrir elstu börn leikskóla að
vera búin að kynnast því áður en þau koma í fyrsta bekk.
Gróa, móðir fimm ára barns í Lautaskóla, telur að það sé verið að vinna
markvisst með einingakubba og í hópastarfi sé verið að vinna með námsþætti
leikskólans en þó ekki með ákveðnar vinnubækur. Hún ræðir nám dóttur
sinnar:
...hún er farin að þekkja allar tölurnar og hérna en ég held einmitt að það
sé bara verið svona // einmitt þau eru í einhverjum svaka leik og þau eru
látin bara læra það í gegnum það einhvern veginn þannig að ekki það
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henni finnst uuu mjög spennandi líka að læra að vera eins og stóra systir
þannig að en ég finn það alla vega á henni það er verið að hérna vinna
með þetta.

Gróa, telur að kennsla í grunnskóla sé eitthvað formlegri en heldur að
kennarar séu orðnir mun duglegri að brjóta upp kennsluna með spilum og
leikjum heldur en þegar hún sjálf var í grunnskóla.
Elín, móðir leikskólabarns í Tjarnaskóla lýsir ánægju sinni með kennsluna
í leikskólanum og telur að börnin séu mun tilbúnari að hefja grunnskólagöngu
í dag heldur en þegar hún var á þeirra aldri. Henni finnst að börnin eigi fyrst
og fremst að læra góð samskipti við önnur börn í gegnum leik en ekki sé verra
ef áhugi barna á bóknámi vakni áður en þau byrja í fyrsta bekk.

4.3 Tækifæri og hindranir
Í viðtalsramma rannsakanda eru spurningar er lúta að tækifærum og hindrunum
varðandi nám og kennslu í samstarfi skólastiga í fámennum, samreknum leikog grunnskóla, sjá viðtalsramma í fylgiskjali 2. Í viðtölum við þátttakendur var
áberandi áhersla þeirra á flæði nemenda milli skólastiga og samstarf starfsfólks
þvert á skólastig. Niðurstöður eru settar fram undir þemunum flæði og
mannauður.

Flæði
Skólastjórnendur
Baldur skólastjóri Tjarnaskóla segir að tækifærin felist í því eins og hann segir
sjálfur: „að brúa bilið og hafa þennan þröskuld í rauninni ósýnilegan“. Það sé
ótvíræður kostur að hans mati fyrir nemendur að geta flætt milli skólastiga í
báðar áttir bæði hvað varðar félagsþroska og námslega þætti.
Ívar vonast til þess að leikskóladeild og grunnskóladeil Lautaskóla verði
innan skamms undir sama þaki og þá sér hann tækifæri til þess að auka til muna
flæði nemenda milli skólastiga. Fjarlægð milli starfstöðva hindri vissulega
ákveðna þætti í samfellu náms. Núna gangi samstarfið aðallega út á það að
kynna leikskólabörnum húsnæðið og starfsfólkið.
Kennarar
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Halla gunnskólakennari í Lautaskóla tekur í sama streng og Ívar hvað
varðar tækifæri til samfellu í námi væru deildirnar undir sama þaki. Hún telur
samstarfið vera þó nokkuð og að kennararnir viti nokkurn veginn hvar
tilvonandi fyrstu bekkingar séu staddir námslega og félagslega. Halla segir:
Þannig að hérna faglega hliðin sko ef þeir væru ekki sama stofnunin ef
þetta væri bara leikskóli þetta og grunnskólinn // ég er ekkert viss um að
það væri mikil breyting já því að það er búið að vera svona það eru
ekkert mörg ár síðan þetta varð að sömu stofnuninni þannig að við
bíðum bara eftir því að fá þetta undir sama hatt því að þá sjáum við svo
marga kosti sem hérna geta bæst við sko en samstarfið sem slíkt er hérna
er gott og svoleiðis en af því að vegalengdirnar eru svona þá hérna setur
það okkur svona pínulítið þröngan stakk.

Fíu grunnskólakennara í Tjarnaskóla finnst samrekstur skólastiga gefa
mörg tækifæri til að prófa nýjar og fjölbreyttari aðferðir í kennslu. Hún er
hlynnt flæðinu sem hægt er að skapa á milli árganga. Stundum eru nemendur
of fáir til þess að hægt sé að nota allar kennsluaðferðir, t.d. parakennsluna sem
þau nota mikið með yngri börnunum. Hún segir varðandi nám og kennslu:
...þá er stundum svolítið flókið svona að samhæfa verkefni milli aldurs
og getu og markmiða þannig að það getur verið svona maður er bæði
með sem sagt með aldursbil og svo getubil innan hvers hóps þannig að
þó þetta séu ekki margir einstaklingar þá er mikið bil já þetta er svolítið
púsluspil stundum sko.

Leikskólakennarinn Anna í Tjarnarskóla segir það ákveðinn kost að geta
leyft börnum að flæða milli skólastiga að ákveðnu marki. Félagsþroski skiptir
þarna máli líka. Hún telur að allir ættu að fá félagsskap og námsefni við hæfi,
líka á skólaskilum. Fyrir börn sem ekki eiga auðvelt með að biðja um aðstoð
og eru feimin er auðvelt að týnast í fjöldanum. Í fámennum skóla er auðveldara
að koma þessum börnum til aðstoðar eða eins og Anna segir:
Hægt að vinna betur með félagslegu þættina og hjálpa þeim betur inn
þannig en jú jú þú hefur meira val í fjölmenninu vissulega en í
fámenninu þá lærirðu oft meira á samskipti við fleiri og ólíkari
einstaklinga.

Anna segir að með aldursblöndun og samstarf leik- og grunnskóla læri
börnin á fjölbreytileikann. Sömu nemendur eru ekki alltaf elstir og mestir í
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hópnum stundum séu þeir yngstir, og stundum þurfa þeir hjálp við verkefni frá
þeim eldri sem kunna meira.
Ingunn leikskólakennari í Lautaskóla telur að það hafi orðið lítil breyting
þegar leik- og grunnskóli voru sameinaðir í eina stofnun. Samstarfið milli
skólanna var öflugt og alveg hægt að hafa samstarf þó svo að leik- og
grunnskóli séu ekki rekið sem ein stofnun. Aðspurð að því hvort hún héldi að
það yrði meiri breyting ef deildirnar væru í sama húsnæði sagði hún:
Já já það væri meira það væru miklu meiri möguleikar til dæmis þegar
við erum með fáa í árgangi að labba bara heyrðu nú er tækifæri nú
skulum við athuga hvað er að gerast í frístundinni og svona það væri
meira félagaval og flæði milli deilda og auðvitað fyrir skólastjóra að vera
fylgjast vel með ef við værum inn í sama húsnæði.

Kristín leikskólakennari í Lautaskóla telur tækifærin í samstarfi leikskóla
og grunnskóla felast í aldursblöndun, hún segir:
...ég held að þau læri að taka tillit til þeirra sem yngri eru og uuu aðstoða
og já þau eru ekki bara svona kóngar í eigin ríki já ég held það og hérna
þessi litlu græða náttúrlega heilmikið á því að geta leitað til þeirra sem
eldri eru.

Hún tekur fram að þegar um lengri vegalengdir sé að ræða þá verði flæði
óhjákvæmilega minna og tengingin bæði námslega og félagslega veikari fyrir
börnin.
Foreldrar
Jana foreldri sex ára barns í Lautaskóla telur það mikil forréttindi að barnið
hennar hafi fengið að kynnast starfi grunnskólans svona vel á síðasta ári í
leikskóla, hún segir:
...það er kannski svona ákveðin hugsjón að kannski láta þetta vera svona
meira flæði þarna á milli þú veist.

Jana telur að samstarfið milli deilda væri minna ef að þetta væri ekki
samrekinn skóli. Það að þetta sé ein stofnun auðveldi samskipti. Aðspurð að
því hvort hún telji að það myndi breyta einhverju ef skólinn væri allur undir
sama þaki segir Jana:

65

Það yrði klárlega öðruvísi held ég já og hugsanlega // einmitt hægt að
koma meira á eins og svona flæði eða þú veist að hérna það hefði bæði
kosti og galla held ég það er nefnilega líka verðmætt eða svona dýrmætt
fyrir krakkana að fá að vera bara leikskólakrakkar og vera ekki endalaust
að horfa upp í að þú veist fara í skólann fá bara að njóta þess að vera
lítill og leika sér.

Dóra, foreldri barns í fyrsta bekk í Tjarnaskóla, hefur þá skoðun að
aldursblöndun sé af hinu góða, þau séu að læra bæði í leik og námi með því að
leika og vera í skóla með mismunandi aldri.
Þau geta séð hvort hurðin er opin á milli þú veist þá sjá þau þig og geta
rölt yfir og þetta er svo mikið flæði bara þú veist. Við erum bara ótrúlega
ánægð við foreldrarnir með það og kennararnir þú veist eru frábærir
þetta bara virkar einhvern veginn bara ótrúlega vel. Þetta er náttúrlega
gríðarlegur kostur að hafa þetta undir sama þaki.

Elínu foreldri 5 ára barns Tjarnarskóla finnst fámennið hafa bæði sína kosti
og ókosti. Börnin fá mikla athygli frá kennaranum en úrvalið af vinum er
kannski ekki mikið en það er bara svo margt sem þau eru ánægð með og myndu
ekki vilja skipta. Leikskólinn er dásamlegur að hennar mati og telur Elín að
hennar barn væri alveg týpan í að týnast í fjölmennum bekk í stórum skóla.
Hún segir:
Ég held að hann hafi einmitt verið heppinn að vera hér og fá svona mikla
athygli en stundum væri kannski allt í lagi að það væru kannski tíu fleiri
krakkar í skólanum. En mér finnst bara líka sem sagt þessi eining frábær.
Þau neyðast til að láta sér lynda við náungann þau læra umburðarlyndi.
Þetta er svo fámennur hópur að sama hvort þér líkar við einhvern eða
ekki á kemstu í rauninni ekkert hjá því að umgangast hann.

Elín nefnir sem ókost fámenns skóla hve hátt hlutfall barnanna eru börn
kennaranna eða náskylt kennurum og þegar svo er getur þurft að vanda sig
sérstaklega í samskiptum. Gróa foreldri fimm ára barns í Lautaskóla nefnir það
líka, samfélagið sé fámennt og fjölskyldutengsl víða. Gróa telur helstu tækifæri
lítilla skóla vera hversu auðvelt það hljóti að vera að sníða námið að hverjum
og einum. Kennararnir þekki börnin þegar þau komi í fyrsta bekk og geti verið
búnir að undirbúa sig.
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Mannauður
Skólastjórar
Baldur skólastjóri í Tjarnaskóla telur að öll samræða um nám og kennslu sé
faglegri þar sem allir starfsmenn skólans séu fagmenntaðir. Nemendur græði á
því að kennarar séu fagmenntaðir. Hann talar um að það fylgi því ótvíræðir
kostir fyrir fámennan samrekinn skóla að stundakennarar t.d. íþróttakennari,
tölvukennari og tónlistakennari, kenni á báðum skólastigum og stundum í
samkennslu leik- og grunnskóla. Hann segir mannskapinn nýtast vel þegar
hægt er að láta hann flæða milli skólastiga. Skólaliðar eru ekki bundnir á einu
skólastigi og mötuneyti þjónar öllum skólanum, svo eitthvað sé nefnt. Hann
segir:
...ég alla vega hef bara séð kosti og náttúrlega aðalkostirnir eru fyrir
nemendur þetta er svona þröskuldalaus skóli milli skólastiga // ég sé
ekkert nema tækifæri það er bara þannig...

Í Lautaskóla er erfiðara að samnýta mannauð skólans þar sem hann starfar
á þremur starfstöðvum. Íþróttakennari og tónlistakennari fara eitthvað milli
stöðva og mötuneyti eldar og sendir mat á aðra leikskóladeildina. Ívar
skólastjóri segir í þessu samhengi:
Ég er algerlega sannfærður um að það væri lang best fyrir alla aðila að
vera undir sama þaki og hérna það myndi auðvelda alla stjórnun og það
myndi auðvelda samstarfið og þetta flæði yrði miklu einfaldara eins og
það á að vera sko það er mín sannfæring bæði með tilliti til mannauðar
og húsnæðis.

Kennarar
Halla grunnskólakennari Lautaskóla er sammála Ívari. Hennar orð eru:
Okkar samrekni leik- og grunnskóli er ekki í sama húsnæðinu og það er
langt á milli þannig að okkur finnst það vera ókostur við myndum vilja
hafa alla undir sama þaki því þá sjáum við svo marga kosti bæði
varðandi starfsfólk að við værum svona meiri heild og samnýting
náttúrlega á öllu hvort sem það er mötuneyti, tónlistarstofa,
verkgreinarnar, mannskapurinn eða hvað það er þannig að við sjáum svo
marga kosti og tækifæri við það ef að það væri undir sama þaki...

Halla tekur fram að samstarfið sé samt gott bæði hvað varðar nám
nemendanna og samstarf kennaranna.
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Fía grunnskólakennari Tjarnaskóla telur að í svo fámennum hópi
starfsmanna sé mikilvægt að starfsandinn sé góður og fólk geti gengið í störf
annarra og leitað ráða hjá hver öðrum. Hún segir að það hafi verið sér
sérstaklega mikilvægt sem nýútskrifaðum kennara að eiga gott bakland í
vinnunni. Önnu leikskólakennara í Tjarnaskóla lá mikið á hjarta. Hún telur að
ekki bara starfsfólkið í Tjarnaskóla njóti forréttinda hvað varðar mannauð
skólans heldur einnig börnin. Hún nefnir líka hversu gott það sé að vinna á stað
þar sem allir standi saman og hjálpast að bæði dags daglega og þegar eitthvað
bjáti á. Hún segir:
Það eru forréttindi að fá að vinna í litlum skóla þar sem bæði stigin eru
undir og geta sem sagt allir hjálpast að og allir tala saman og bara maður
getur leitað til allra mér finnst líka kostur að það er mjög vel menntað
fólk í þessum skóla // við erum allar með leikskólakennara menntun og
það er bara mér finnst það forréttindi þú veist...

Og Anna heldur áfram:
Það er bara þannig að sem starfsmaður þá finnur maður gríðarlegan mun
þegar allir tala sama tungumálið og allir eru að vinna að sömu hlutum
og svona jú jú við höfum ólíkar skoðanir vissulega og bara ólíkar
aðferðir og nálganir og það er allt í fína lagi...

Í Lautaskóla er flest starfsfólk með fagmenntun og eru þeir sem koma að
kennslunni í samstarfi leik- og grunnskóla með kennaramenntun. Ingunni
finnst vanta svolítið uppá faglega samræðu hvað varðar samstarf leik- og
grunnskóla. Henni finnst samstarfið mótast í sumum tilfellum af þeim kennara
sem tekur á móti fimm ára börnunum frekar en námskránni eða þörfum
barnanna. Hún segir að allir séu tilbúnir að hjálpa til og taka vel á móti
leikskólabörnunum inni í grunnskólann og stundum séu starfsmenn of
hjálplegir þegar hún vilji efla þau í sjálfshjálp. Ingunn tekur fram að henni
finnst samt umræða milli leik- og grunnskóla vera að opnast og grunnskólinn
vilji hlusta á sjónarmið leikskólans, kannski er það vegna þess að þetta sé rekið
sem ein stofnun. Skólastjóri ber virðingu fyrir hennar fagmenntun og vill hún
rísa undir þeirri ábyrgð.
Kristín leikskólakennari í Lautaskóla telur að í samreknum leik- og
grunnskóla sem starfar á fleiri en einni starfstöð séu ekki miklir kostir umfram
venjulegt samstarf leikskóla og grunnskóla. Hún segir:

68

Já ég set alveg spurningarmerki við það að vera í þessu hvað á ég að
segja stjórnarformi minnsta kosti eins og þetta er uppbyggt hér ég held
að það sé öðruvísi þar sem menn geta haft allt á einum stað.

Kristínu finnst skólayfirvöld ekki hafa næga innsýn inn í starfið í
leikskólanum og að raddir leikskólans fái ekki að heyrast nóg. Hún álítur að
raddir leikskólans heyrist betur þar sem leikskóli er undir sama þaki og
grunnskóli og allir væru með sömu starfsmannaaðstöðu. Þar sem svo fáir vinna
saman og eru ekki í daglegum samskiptum við fleira fólk verður þetta svolítið
einangrað að mati Kristínar.
Foreldrar
Jana foreldri sex ára barns í Lautaskóla segist snúast í hringi hvað varðar
samstarf skólastiga. Hún er mjög ánægð með starfsfólkið og vill að það sé gott
samstarf og að leikskólabörn þekki starfsfólkið og húsnæðið vel áður en þau
byrja í fyrsta bekk. Hún er samt svolítið hrædd við áreitið í grunnskólanum og
að því leyti telur hún að það sé betra fyrir leikskólann að vera svolítið sér.
Dóru, foreldri sex ára barns í Tjarnaskóla, finnst frábært hvað skólinn sé vel
mannaður, allir kennarar séu með kennaramenntun. Hún nefnir hvað henni
finnist allt starfsfólkið afslappað og að starfið sé frjálslegt, það bitni samt ekki
á árangri a.m.k. ekki hennar barna. Elín sem á fimm ára barn í sama skóla hafði
sömu sögu að segja. Hún taldi það ótvíræðan kost við skólann hversu vel
mannaður hann væri.
Gróa foreldri fimm ára barns í Lautaskóla telur að í leikskólanum sé verið
að gera mjög góða hluti, af því að barnið hennar sé svo ánægt. Henni finnst
starfsfólk leikskólans ekkert endilega vera að undirbúa fimm ára börnin undir
það að fara í fyrsta bekk heldur bara ýta undir eðlislegan áhuga barna á
þekkingarleit, henni finnst þau vera „að læra í núinu“ eins og hún orðaði það.

4.4 Hugmyndir kennara varðandi nám og
kennslu
Ein af undirspurningum rannsóknarspurningar var hvort munur væri á
hugmyndafræði leikskólakennara og grunnskólakennara varðandi nám og
kennslu fimm og sex ára barna með hliðsjón af skólastiginu sem þeir kenna á?
Hér á eftir koma niðurstöður úr viðtölum við þá þrjá leikskólakennara og tvo
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grunnskólakennara sem þátt tóku í rannsókninni. Þar sem megináhersla
rannsóknarinnar var á nám og kennslu voru niðurstöður flokkaðar og settar
fram sem tvö þemu, annars vegar nám og hins vegar kennsla.

Nám
Fíu grunnskólakennara í Tjarnarskóla finnst mjög gott ef börnin kunna flesta
bókstafina, eitthvað af tölustöfum og geti skrifað nafnið sitt, þegar þau byrja í
fyrsta bekk en hún gerir samt ekki kröfur um það. Hún telur að í leikskóla eigi
námið allt að vera á forsendum barnanna. Þau sem hafi áhuga á lestri eða
stærðfræði eigi að hvetja en allt eigi þetta að vera leikur.
Halla grunnskólakennari í Lautarskóla telur að gríðarleg breyting hafi orðið
undanfarin ár á færni barna við upphaf grunnskólagöngu. Hún telur að með
tilkomu aðalnámskrár leikskóla, meiri fagmenntunar leikskólakennara og
auknu hlutfalli barna sem sækja leikskóla, sé starfið í leikskólunum til muna
faglegra heldur en áður. Nú sé leikskóli skilgreindur sem fyrsta skólastigið og
þar með menntastofnun. Mörg leikskólabörn komi nú læs í fyrsta bekk þó svo
að markviss lestrarkennsla sé ekki í leikskólanum. Halla gerir ekki þá kröfu að
börnin séu með einhverja sérstaka undirstöðumenntun í lestri eða stærðfræði
þegar þau byrji í fyrsta bekk en auðvitað sé ýtt undir áhuga barna á námi sé
hann fyrir hendi. Hún segist ekki líta á leikskóla sem undirbúningsdeild fyrir
grunnskólagöngu heldur sé hún sérstakt skref í þroska og námsferli hvers
einstaklings.
Ingunn leikskólakennari í Lautarskóla segir að mikill munur sé milli
árganga hvað varðar nám. Árgangar eru misfjölmennir og í þeim árgöngum þar
sem öflugur hópur hefur áhuga á t.d. lestri, þá smiti það út frá sér og allt í einu
séu allir að verða læsir á síðasta ári í leikskóla. Í leikskólanum sé ekki lögð
sérstök áhersla á lestrarnám eða stærðfræðinám. Börnunum eru gefin tækifæri
til náms með því að skaffa þeim efnivið og hvetjandi námsumhverfi en ekki sé
um markvissa kennslu að ræða. Sú hugmyndafræði sem Ingunn starfar eftir í
leikskólanum byggir á reynsluheimi barnanna. Þekkingarheimur þeirra
stækkar út frá þeim sjálfum með umræðu um þau sjálf, fjölskyldu, samfélagið
og umhverfið í kringum þau. Hún segir:
Ég vil að þau læri að tölvur eru ekki bara til þess að leika sér í við getum
fengið upplýsingar úr tölvum við getum fengið upplýsingar úr bókum
og við getum spurt og já þannig vil ég að þau læri // gefa þeim tækifæri
til að dýpka reynsluna og tengja saman það sem þau sjá heima og hér...
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Ingunni finnst hún finna fyrir væntingum grunnskólakennara á vorfundi til
stafaþekkingar en tekur skýrt fram að ekki sé beðið um að börnin séu komin
með ákveðna námslega færni við lok leikskólagöngu.
Kristín leikskólakennari í Lautarskóla telur að börn eigi að vera við leik og
störf í núinu í leikskólanum. Hún segir:
...nám barna þarf að vera samfellt. Sú þekking og færni sem börnin
öðlast í leikskóla verður grunnur að grunnskólanámi þeirra. Mér finnst
auðvitað að heimsóknir ættu að vera gagnkvæmar, þ.e. að
grunnskólakennari kæmi í heimsókn í leikskólann til að sjá það sem þar
fer fram eins og eins og leikskólakennarinn fylgir barninu eftir í
grunnskólaheimsóknir og á þann hátt gætu þeir lagað sig betur að því að
skapa samfellu í námi barnsins.

Anna leikskólakennari í Tjarnarskóla telur að fimm og sex ára börn læri á
sama hátt.Hún segir:
...þau læra með því að upplifa og prófa sjálf og með því að sjá, hlusta og
heyra, þau nýta það sem þau læra og prófa það í mismunandi aðstæðum
í leik og samræðum við hvort annað, þau læra einnig með því að fylgjast
með jafnöldrum eða öðrum fyrirmyndum. Það getur verið mjög
einstaklingsbundið hvernig hver og einn lærir og því mikilvægt að geta
notað fjölbreyttar leiðir til að börn geti tileiknað sér námið sem best.

Hún telur að það skorti þekkingu hjá kennurum á hinu skólastiginu, það
vanti fleiri námskeið um nám og kennslu, sem ætluð eru báðum skólastigum.
Það er mikilvægt fyrir börn að grunnskólakennarar viti hvað þau voru að gera
í leikskóla og jafn mikilvægt að leikskólakennarar viti hvað þau eru að fara að
gera í grunnskóla.

Kennsla
Fíu grunnskólakennara í Tjarnarskóla finnst mikilvægt að kennsla sé
einstaklingsmiðuð, nemendum sé mætt þar sem þeir eru staddir. Það henta ekki
öllum sömu aðferðirnar og þess vegna leggur hún sig fram við að nota
fjölbreyttar kennsluaðferðir. Hún segir að hún eigi mjög gott samstarf við
leikskóladeildina og telur sig vita vel hvað sé verið að gera í sambandi við nám
og kennslu með fimm ára börnunum.
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Halla grunnskólakennari í Lautarskóla telur leikskólann vera að vinna mjög
gott starf. Hún finni það bara á börnunum. Hún þekkir lítið til þeirra aðferða
sem notaðar eru í leikskólanum þar sem hún kemur lítið þangað. Henni finnst
að kennarar eigi fyrst og fremst að ýta undir áhuga barna á lestri á mörkum
leik- og grunnskóla. Hvað kennsluna varðar finnst henni allt í lagi að það sé
smá bil, þetta eigi að vera svolítið skref.
Ingunn leikskólakennari í Lautarskóla telur að ekki sé alltaf sami
hugtakaskilningur hjá leik- og grunnskólakennurum, hún segir:
Mér finnst samt oft að þegar ég ræði um leik sem námsleið barna við
grunnskólakennara þá skilgreinum við ekki leik á sama hátt. Ég vinn
ekki mikið með kennslufræðilegan leik þar sem ég hef ákveðin
lærdómsmarkmið. Ég fæ stundum á tilfinninguna í grunnskólanum að
dót og leikur sé bara notað sem uppbrot þegar börnin eru orðin þreytt á
hinu hefðbundna bóknámi við borð.

Kristín leikskólakennari í Lautarskóla þekkir ekki mikið til aðferða
grunnskólakennara. Í kennslustofu sem hún fylgir fimm ára börnum í sé meira
dót og spil heldur en áður var. Hún vonar að farið sé að nota leikinn meira sem
kennsluaðferð. Hún segir:
...á báðum skólastigum þurfum við að vera dugleg að virkja áhugahvöt
barnsins og lofa því að uppgötva frekar en að nota beina kennslu og
auðvitað að nota leikinn sem mest. Ég tel að við eigum að kenna börnum
að vinna saman og læra að bera virðingu hvert fyrir öðru og þó sér í lagi
sjálfu sér en bein efnisleg ítroðsla komi síðar.

Anna leikskólakennari í Tjarnarskóla telur að kennarar beggja skólastiga
séu allir af vilja gerðir að vinna gott starf og styðja við börn í námi og kennslu.
Reynsla hennar varðandi endurmenntunarnámskeið segir þó aðra sögu. Henni
finnst:
...sorglegt hvað það er mikil undantekning þegar grunnskólakennari
situr námskeið ætlað leikskóla þú veist að sama skapi eru mjög fáir
leikskólakennarar
sem
sitja
námskeið
sem
ætluð
eru
grunnskólakennurum samt væri þau til að brúa bilið milli 5-6 ára oft á
tíðum og hjálpa okkur til að tala sama tungumál...

Hún segir að það sé ekki nóg að kennarar segist vilja brúa bilið þeir þurfi
líka að sýna það í verki.
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Samantekt og umræða
Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf til náms og kennslu meðal
stjórnenda, kennara og foreldra í fámennum, samreknum leik- og
grunnskólum. Tilgangurinn var að fá upplýsingar um hvort samhljómur væri í
viðhorfum þátttakenda til náms og kennslu fimm og sex ára barna og sjá hvort
viðhorf þeirra falli að þeim lögum og námskrám sem um skólastigin gilda.
Einnig vildi rannsakandi fá innsýn í það hvernig samstarfi skólastiga er háttað
og hvar þátttakendur sjá tækifæri eða hindranir varðandi nám og kennslu í
samstarfi leik- og grunnskóla. Þá lék rannsakanda forvitni á að vita hvort
mismunur væri á hugmyndum leik- og grunnskólakennara til náms og kennslu.
Niðurstöður sýna að þátttakendur rannsóknarinnar voru sammála um
aukinn ávinning nemenda, bæði námslega og félagslega, væri þeim mætt með
fjölbreyttum kennsluaðferðum og á þeirra forsendum á mörkum skólastiga.
Með markvissri og faglegri skipulagningu á samstarfinu eru börnin örugg með
sig, þekkja húsnæði, starfsfólk og aðra nemendur þegar þau hefja
grunnskólagöngu. Í niðurstöðum kom einnig fram jákvætt viðhorf til
aldursblöndunar þar sem þátttakendur töldu aukið nám og aukinn félagsþroska
felast í því fyrir börnin að umgangast, leika og nema með sér yngri og eldri
börnum. Fram kom hjá kennurum að með auknu samstarfi skólastiga og
samræðu kennara þekktu þeir betur til starfsins og barnanna og ættu því
auðveldara með að mæta hverjum einstaklingi þar sem hann er staddur í námi
og þroska. Fram kom í viðtölum við foreldra að þeir eru allir mjög ánægðir
með starfið í skólunum og treysta starfsfólki skólanna til þess að skipuleggja
starfið nemendum til hagsbóta.
Í samantekt og umræðu verða niðurstöður ræddar og túlkaðar og settar í
fræðilegt samhengi við bakgrunn rannsóknarinnar. Umræða er sett fram í
samræmi við niðurstöðukafla, þar sem fyrsti kafli fjallar um samstarf leik- og
grunnskóla. Annar kafli fjallar um meginviðfangsefni rannsóknarinnar þ.e.
viðhorf og hugmyndir þátttakenda til náms og kennslu á mörkum leik- og
grunnskóla. Sá þriðji fjallar um tækifæri og hindranir varðandi nám og kennslu
og í fjórða kafla er hugmyndir leik- og grunnskólakennara varðandi nám og
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kennslu borin saman. Í lok umræðukafla er samantekt þar sem
rannsóknarspurningum er svarað.

5.1 Skipulag samstarfs leikskóla og grunnskóla
Þegar rannsakandi ræddi við þátttakendur um skipulag samstarfs leik- og
grunnskóla stóð upp úr áhersla þeirra á húsnæði og samskipti deildanna.
Í öðrum þátttökuskóla rannsókarninnar, Tjarnarskóla, var starfsemi leik- og
grunnskóla í sama húsnæði og töldu viðmælendur í þeim skóla það vera
ótvíræðan kost fyrir bæði nemendur og starfsfólk. Skólastjóri taldi skólann
vera þröskuldalausan og átti þar við að engar hindranir væru á skólaskilum
hvorki varðandi nám barnanna eða samskipti almennt. Hann lítur á skólann
sem einn skóla. Elstu börn leikskóla og yngstu börn grunnskóla hittast daglega.
Þau borða saman og fara saman í frímínútur þegar það hentar. Fimm ára börnin
og fara í heimastofu með umsjónakennara og fyrsta til þriðja bekk nokkrum
sinnum á önn. Fjórum sinnum í viku hittast fyrsti bekkur og elstu börn
leikskóla í paranámi sem leikskólakennari sér um. Nemendur fyrsta til þriðja
bekkjar halda góðum tengslum við leikskólann sem þeir kíkja í heimsókn til
þegar tækifæri gefst. Fundir eru haldnir þar sem staða hvers og eins barns er
metin með það að markmiði að aðlaga samstarf leik- og grunnskóla að hópnum
og mæta hverjum einstaklingi á sem bestan hátt.
Hinn þátttökuskólinn, Lautarskóli, starfar á þremur starfsstöðvum og vonast
skólastjóri til þess að í náinni framtíð verði starfsemin öll í einu húsnæði þar
sem það myndi auðvelda allt skipulag og stjórnun. Eins og staðan er í dag er
samstarfið ekki ólíkt því sem það var á meðan allar deildir skólans störfuðu
sjálfstætt. Fimm ára börn koma einn dagpart í viku og fylgja þá fyrsta bekk.
Þau læra að þekkja aðstæður, kynnast húsnæðinu og hitta fyrrverandi
samnemendur úr leikskólanum. Þau fá fjölbreyttar stundir þ.e. tíma í
heimastofu fyrsta bekkjar, frímínútur, matartíma og verklega kennslustund.
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að í Tjarnaskóla henti húsnæði
skólans mjög vel til samreksturs leikskóla og grunnskóla. Í Lautaskóla virðist
húsnæðið a.m.k. að sumra mati ekki henta vel til samreksturs skólastiga, þar
sem það er álit þátttakenda að lítil breyting hafi orðið á samstarfi leikskóla og
grunnskóla eftir að samrekstur hófst. Samstarfið sem slíkt er í föstum skorðum
en væntingar skólastjóra og leikskólakennara um aukna faglega samvinnu hafa
ekki orðið. Eitt af markmiðum sveitarfélaganna með samrekstri skóla er að
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nýta betur mannauðinn, húsnæðið og gögn s.s. námsgögn og verkfæri ásamt
því að spara í stjórnunarkostnaði og rekstrarkostnaði. Rannsakandi kynnti sér
ekki sérstaklega hvort þessum markmiðum hafi verið náð í sveitarfélögum
þátttökuskólanna en persónuleg reynsla rannsakanda ásamt niðurstöðum úr
samræðum við þátttakendur benda til þess að þegar samrekstur skólastiga er
undir sama þaki aukist líkurnar á að fyrrgreind markmið sveitarfélaga náist fyrr
en ella.
Í báðum þátttökuskólum eru það umsjónakennarar fyrsta bekkjar,
deildarstjórar leikskóladeilda og skólastjórar sem skipuleggja samstarf
skólastiganna við upphaf skóla á haustin. Í Lautaskóla er einnig teymisstjóri
yngsta stigs með í skipulagningunni. Í hvorugum skólanum komu foreldrar að
skipulagi samstarfs skólastiganna. Þær mæður sem rætt var við töldu allar að
ef þær myndu vilja leggja eitthvað til málanna myndi vera hlustað á þeirra
tillögur. Þeim hefur fundist skólastjórar skólanna leggja sig fram um að eiga í
góðu sambandi við foreldra. Dewey (2000, bls. 38) telur að raunveruleg
lífsreynsla hvers einstaklings byggi á óslitnum þræði reynslunnar. Nám og starf
barna ætti því að byggja á fyrri reynslu. Í lögum um gunnskóla segir að
foreldrar beri ábyrgð á námi barna sinna og námsframvindu í samstarfi við
kennara (lög um grunnskóla, 2008). Það væri því ekki óeðlilegt að mati
rannsakanda að skólastjóri og kennarar myndi bjóða foreldrum eða fulltrúa
foreldra að koma á einhvern hátt að skipulagningu samstarfsins. Erlendar
rannsóknir sýna að samband foreldra og þátttaka í skólagöngu barna skiptir
sköpum varðandi velgengni þeirra bæði félagslega og námslega þegar þau
flytjast af einu skólastigi yfir á annað (Dockett, 2014, bls. 187-197; Mashburn
og Pianta, 2006, bls. 151-176; Dockett, Perry og Petriwskyj, 2014, bls. 1-18;
Peters, 2010, bls. 1-2). Ballam, Garpeli og Perry (2017) telja að bakgrunnur
nemenda s.s. fjölskylduaðstæður og samfélagsgerð skipti miklu máli þegar
kemur að skólagöngu og tilfærslu nemenda milli skólastiga og því sé virk
samræða mikilvæg milli heimila, skóla og stjórnvalda.
Í fámennum, samreknum skólum er samstarf skólastiga mjög mismunandi
milli ára og ræðst það af einhverju leiti af fjölda nemenda í árgöngum og
samsetningu hópa. Viðhorf þeirra sem skipuleggja samstarfið getur vissulega
einnig haft áhrif. Ekki er sjálfgefið að grunnskólakennurum þyki sjálfsagt að
kenna leikskólabörnum og eða að leikskólakennarar vilji taka að sér kennslu
grunnskólabarna. Samstarf skólastiga mótast því að einhverju leyti af þeim
einstaklingum sem að koma og þeim aðstæðum sem í boði eru hverju sinni.
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýna glöggt að fagleg samræða af báðum
skólastigum er forsenda þess að vel takist til við tilfærslu nemenda milli
skólastiga. Þær niðurstöður eru samhljóða niðurstöðum rannsóknar sem
Dockett og Perry gerðu 2007. En þar kom fram að kennarar töldu sig gegna
lykilhlutverki þegar kom að samstarfi skólastiga. Þá kom einnig fram að
kennurum fannst að til þess að flutningur nemenda milli skólastiga gangi vel,
þurfi að auka faglegt samstarf þar sem markmið og leiðir í samstarfinu væru
sett í samvinnu kennara af báðum skólastigum (Dockett, S. og Perry, B., 2007).

5.2 Viðhorf og hugmyndir þátttakenda til náms
og kennslu
Í niðurstöðum kom fram að félagsþroski var ofarlega í huga þátttakakenda svo
og áhugahvöt og námsáhugi. Þeir höfðu líka allir skoðanir á því hvaða
kennsluaðferðir ætti að nota í leikskóla og í fyrsta bekk.

Félagsþroski
Í markmiðsgreinum laga um leikskóla og laga um grunnskóla kemur fram að
leggja beri áherslu á alhliða þroska nemenda, samstarf við foreldra og að mæta
skuli hverjum nemenda þar sem hann er staddur í þroska og námi (lög um
grunnskóla nr. 91/2008, lög um leikskóla nr. 90/ 2008).
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að allir þátttakendur voru á því að
félagslegi þátturinn væri ekki síður mikilvægur en sá að geta lært hefðbundnar
bóklegar greinar. Skólastjóri Lautaskóla telur að heppilegt væri að á milli leikog grunnskóla væri ákveðið svæði eða sveigjanleiki þar sem sum börn eru að
hans mati ekki tilbúin að yfirgefa leikskólann sex ára en önnur jafnvel tilbúin
í formlegra nám fimm ára. Grunnskólakennarar beggja þátttökuskólanna telja
ákveðna færni svo sem að geta bjargað sér sjálf á klósett og í matsal og geta
deilt með öðrum, æskilega þegar barn byrjar í fyrsta bekk. Leikskólakennarar
og foreldrar voru á sama máli og telja einnig að það sé börnunum fyrir bestu
við upphaf grunnskólagöngu að geta látið sér lynda við félagana, kunna að
leysa úr ágreiningi og koma skoðunum sínum í orð. Þessi viðhorf eru
samhljóða niðurstöðum ástralskrar rannsóknar sem gerð var 2010 þar sem
kennarar töldu mikilvægustu þætti skólafærni á mörkum skólastiga vera
félagslega og tilfinningalega þætti (Noel, 2010, bls. 28-35).
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Félagsþroski eflist í samskiptum og leik. Hæfileiki okkar til þess að geta
sett okkur í spor annarra og speglað viðhorf okkar og hugmyndir í atgerfi
annarra, þroskast í samræðum og samveru með öðru fólki (Dewey, 2000, bls.
50; Mead, 1934, bls. 70-73). Í samtölum við skólastjóra og leikskólakennara
kom fram áhersla á leik sem þroska- og námsleið. Grunnskólakennarar lögðu
ekki eins mikla áherslu á leikinn sjálfan en fram kom hjá einum
leikskólakennara að hún teldi að leikurinn væri notaður sem uppbrot þegar
börnin væru orðin þreytt á náminu. Þá kom fram hjá öðrum leikskólakennara
að í heimastofu fyrsta bekkjar væri dót og spil meira áberandi heldur en áður
og mögulega væri leikur meira notaður sem námsleið. Í aðalnámskrá leikskóla
kemur fram að leikurinn sé meginnámsleið barnanna. Í leik skapist tækifæri til
náms þar sem börn læra hvert með öðru og af hvert öðru (mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 37). Jóhanna Einarsdóttir segir í bók
sinni, Lítil börn með skólatöskur, að það sé einstaklingsbundið hvenær og hvar
börn upplifi skilin á milli leiks og náms (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 169).
Það sem einum þykir vera leikur skilgreinir annar sem nám.
Kennslufræðilegur leikur er dæmi um athöfn þar sem skil milli leiks og nám
eru óskýr og að mati rannsakanda þurfa ekki að vera skil. Skólastjóri
Lautaskóla minnti á máltækið það er leikur að læra og bætti við: ...“færum
þessa hvatningu í sannanlegan búning en höfum ekki sem orðin tóm.“ Með
orðum sínum vísar hann í leikinn sem námsleið og að kennarar verði að treysta
því að nám felist í leiknum.

Áhugahvöt og nám
Þátttakendur voru sammála um að nota ætti fjölbreyttar kennsluaðferðir á
mörkum leik- og grunnskóla með það fyrir augum að mæta öllum nemendum
þar sem þeir væru staddir í námi og þroska. Þrír af þátttakendum nefndu að
horft væri til aðalnámskrár varðandi námsmarkmið og námssvið á skólaskilum.
Í sameiginlegri aðalnámskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla er lögð áhersla á
sveigjanleika en jafnframt samfellu í skóla og námi einstaklinga. Forvitni er
börnum eðlislæg og lögðu allir þátttakendur áherslu á að ýta bæri undir áhuga
barna á lestri í leikskóla. Í niðurstöðum kom einnig fram að þátttakendur eru
allir á því að lestur sé grunnur að frekara námi. Skólastjóra Tjarnaskóla finnst
frábært ef börn eru læs þegar þau hefja nám í fyrsta bekk. Þar er þó ekki gerð
krafa um ákveðna lestrarfærni eða aðra námslega færni við upphaf
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grunnskólagöngu. Í samstarfi Tjarnaskóla er samt sem áður markviss
parakennsla með fimm og sex ára börnum þar sem áhersla er lögð á læsi og
stærðfræði. Skólastjóri Lautaskóla vill að starfsumhverfi og starfshættir í
skólanum séu þannig að börn finni til öryggis og líði vel því þá skapist
aðstæður til leiks og náms. Aðbúnaður skóla ætti að stuðla að gleði og áhuga
þar sem sjálfstæði og frumkvæði eflist.
Hér á landi hafa umræður um nám á mörkum skólaskila aðallega snúið að
skipulaginu. Að brúa bilið og kveikja nýja hugsun hjá börnum þar sem
hvetjandi námsumhverfi er ætlað að hafa þau áhrif að áhugi þeirra beinist í
meiri mæli að námi en leik (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 44).
Grunnskólakennarar sem rætt var við töldu börnin vel undirbúin þegar þau
byrja í fyrsta bekk. Þeir telja að leikskólinn sé að vinna mjög gott starf. Þeir
gera ekki kröfu um ákveðna námsfærni en finnst gott að áhugi á lestrarnámi sé
vakinn. Í starfendarannsókn sem Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea
Hreinsdóttir framkvæmdu og fjallaði um tengsl leiks og læsis, kom fram að
væri ritmálsefni komið fyrir á leiksvæði barna, varð ritmál og læsishegðun mun
meira áberandi í leik þeirra. Einnig kom fram að þrátt fyrir að
leikskólakennarar væru orðnir meðvitaðri um það nám sem leikurinn fæli í sér
þá héldu þeir áfram með þær stundir sem markvisst var unnið með málörvun
og læsi (Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). Fram hefur
komið að í Tjarnaskóla séu markvissar stundir þar sem unnið er með læsi og
stærðfræði með fimm ára börnum. Í Lautaskóla koma fimm ára börn í
bóknámstíma með fyrsta bekk en ekki er ætlast til markvissrar vinnu í íslensku
eða stærðfræði í þeim tímum. Í samráði við foreldra geta börn ef þau hafa
áhuga, fengið heim með sér léttlestrarhefti. Heimalestur er þó algerlega á
forsendum barnanna sjálfra á meðan þau eru í leikskóla.
Margir leikskólar í dag eru með lestrarhvetjandi umhverfi þó svo að þeir
gefi sig fæstir út fyrir að vera með markvissa lestrarkennslu. Í báðum
þátttökuskólunum er ýtt undir áhuga á lestri. Aldursblandaðir námshópar eru
einkennandi fyrir fámenna, samrekna skóla eins og þá sem hér um ræðir. Þeir
getumeiri kenna hinum getuminni og læra í leiðinni. Kenning Vyotsky um
svæði hins mögulega þroska passar vel við það starf sem í þeim er unnið. Með
hæfilegum stuðningi við leik og nám eykst þroski. Það sem einstaklingur gat í
gær með stuðningi getur hann gert án stuðnings í dag og sett markmiðið enn
hærra (Macdonald, 2000, bls. 57-63).
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Kennsluaðferðir
Það sem helst einkenndi samræður við þátttakendur rannsóknarinnar þegar rætt
var um kennslu og kennsluaðferðir, var áhersla þeirra á nám í gegnum leik,
aldursblöndun, einstaklingsmiðun og fjölbreyttar kennsluaðferðir. Þá leiddu
niðurstöður í ljós að Lautaskóli notar byrjendalæsi og Tjarnaskóli notar PALS,
eða pör læra saman.
Niðurstöður leiddu í ljós að allir þátttakendur voru hlynntir fjölbreyttum
kennsluaðferðum. Rök sumra þeirra eru að með meiri fjölbreytni sé komið til
móts við alla og einnig séu fjölbreyttar aðferðir áhugahvetjandi. Þetta
samræmist skólastefnu KÍ þar sem fram kemur að kennsluaðferðir og
námsgögn skuli vera fjölbreytt og stuðla að alhliða þroska og velferð nemenda
(Kennarasamband Íslands, 2014, bls. 9).
Í niðurstöðum viðtala kom fram áhersla á nám í gegnum leik hjá öllum
þáttakendum. Skólastjórar og leikskólakennarar tiltóku sérstaklega að þau
vildu leikinn sem mestan. Einnig töldu þau að samfella í kennsluháttum milli
skólastiga væri æskileg, af þeirri ástæðu að byggja ætti á fyrri reynslu
barnanna. Eitt af markmiðum sveitarfélaganna með samrekstri leik- og
grunnskóla er að auka samfellu milli skólastiga og m.a. tilgreint að nám á
forsendum leiks eigi erindi inn í grunnskóla (Guðfinna Harðardóttir, 2010).
Í rannsókn Gerðar G. Óskardóttur (2012) kom fram meiri samfella milli
skólastiga heldur en hún gerði ráð fyrir í upphafi en varðandi inntak náms og
starfshætti var í sumum skólum vart við rof, endurtekningu og afturhverft rof
(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls.166-168). Í þeim skólum sem þátt tóku í
þeirri rannsókn sem hér er til umræðu var hvorki vart við rof né endurtekningu.
Telur rannsakandi að ástæður þess séu að í fámennum, samreknum skólum
þekkist allir og boðleiðir séu stuttar. Þá eru að mati rannsakanda, kjöraðstæður
til einstaklingsmiðaðrar kennslu í fámennum, samreknum skólum.
Grunnskólakennarar tóku báðar fram að þeir þekku vel börnin þegar þau
byrja í fyrsta bekk. Annar kennarinn notar byrjendalæsi í lestrarkennslu og
telur þá aðferð henta vel þar sem aðferðin byggir í rauninni á fjölbreyttum
aðferðum, allir ættu að geta fundið sína leið. Hann segir að kennsla á yngsta
stigi grunnskóla sé mun fjölbreyttari og sveigjanlegri heldur en áður tíðkaðist.
Núna sé meira frjálsræði og telur hann það ekki hafa haft áhrif á námsárangur.
Rannsakandi hefur sömu sögu að segja, nái kennari að halda áhugahvöt barna
gangandi uppsker hann námsfús börn þar sem börnin leiða hvert annað áfram
í þekkingarleit sinni. Einn leikskólakennarinn lagði áherslu á að um leið og
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hann næði tengingu við reynsluheim hvers barns þá færu þau á flug í
þekkingarleit sinni. Þetta samræmist kenningum Dewey um óslitinn þráð
reynslunnar þar sem hann telur að byggja verði kennslu á fyrri reynslu barna
og samfelldni viðgangsefna til þess að áhugi þeirra á námi leiði þau áfram
(Dewey, 2000, bls. 43-59).
Leikurinn er augljóslega sú aðferð sem þátttakendur rannsóknarinnar telja
að nota eigi í kennslu í leikskóla og fyrstu árum grunnskóla. Niðurstöður
viðtalanna sýna að þátttakendur nota leikinn, bæði frjálsa leikinn og
kennslufræðilega leikinn, þar sem ýmist er notaður leikur til þess að ná
fyrirfram ákveðinni færni eða leikferlið gefur af sér ákveðna færni sem ekki
var ákveðið fyrirfram. Í öðrum þátttökuskólanum er í samstarfi leik- og
grunnskóla notuð kennsluaðferðin PALS þ.e. „pör læra sama“ og telja bæði
leikskólakennarinn og foreldrar aðferðina henta mjög vel. Þar fá
einstaklingarnir að njóta sín í samstarfi við sér sterkari eða veikari aðila. Börnin
verða að eiga samskipti, „nota orðin sín“ eins og Anna sagði. Þau læra
tillitssemi, umburðalyndi og að bera virðingu fyrir fjölbreytileika, þar sem allir
hafa sínar sterku og veiku hliðar. Aðferðin fellur vel að fjölgreindakenningu
Garners þar sem hann leggur áherslu á að fjölbreytileika einstaklinganna.

5.3 Tækifæri og hindranir
Þau þemu sem risu upp úr viðtölum varðandi tækifæri og hindranir í námi og
kennslu á mörkum leikskóla og grunnskóla voru flæði og aldursblöndun ásamt
áherslu þátttakenda á þann mannauð sem skólarnir búa yfir.

Flæði og aldursblöndun
Niðurstöður úr viðtölum við þátttakendur, sýndu að með auknu samstarfi leikog grunnskóla varð meira flæði bæði hvað varðar félagsskap og námstækifæri
fyrir nemendur. Skólastjóri Tjarnaskóla telur þau tækifæri sem skapast við svo
mikið flæði milli skólastiga skila betri námsárangri til lengri tíma litið.
Skólastjóri Lautaskóla telur að tækifæri til framfara í námi myndu aukast til
muna væri skólinn undir einu þaki. Eins og staðan sé í dag, með þessar
vegalengdir, séu fá tækifærin umfram það sem var fyrir sameiningu. Kennarar
Lautaskóla eru sammála honum í þeim efnum. Vegalengdir og húsnæði séu
vissulega hindranir varðandi samfellu og tækifæri í námi barnanna. Eitt af
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markmiðum sveitarfélaganna með samrekstri skólastiga var að auka
samþættingu náms og auka sveigjanleika milli skólastiga. Það markmið virðist
ekki nást að öllu leyti í Lautaskóla.
Í lögum um leikskóla og lögum um grunnskóla frá 2008 er tekið fram að
samstarf skólastiganna skuli vera náið og með hagsmuni nemendanna í huga
(lög um grunnskóla nr. 91/2008, lög um leikskóla nr. 90/2008). Í fámennu
dreifbýlu sveitarfélagi getur verið erfitt að ákveða hvort hagsmunum barns sé
betur mætt með því að keyra það langar vegalengdir fleiri daga eða ferðast
styttra og stunda nám í fámennri starfsstöð eða sjálfstætt starfandi skóla. Þar
fara hagsmunir barna og sveitarfélags kannski ekki saman.
Allt nærumhverfi barna verður að vinna saman að því að skapa ákjósanlegar
aðstæður fyrir börn og fjölskyldur þeirra. Leikskólakennari sem rætt var við
hafði áhyggjur af því að börn í dag fengju ekki tækifæri til þess að vera í núinu.
Þau væru alltaf á leiðinni í næsta verkefni s.s. frístund, íþróttir, heimsókn.
Flæði, líkt og Csikszentmihalyi skilgreinir sem hugarástand þar sem áskorun,
spenna og erfiði skapar fullkomna einbeitingu samhliða sælutilfinningu og
tímaleysi, verður ekki í leik barna þegar þau stoppa ekki nógu lengi við
(Csikszentmihalyi, 1990, bls. 8). Tveir viðmælendur nefndu að með því að
teygja starfshætti leikskóla upp í grunnskóla og leyfa klukkunni ekki að stjórna
eins miklu, þá skapist tækifæri fyrir „flæði“. Rannsakandi hefur í sínu starfi
upplifað slíkt „flæði“ í kennslustofu og þá er erfitt að þurfa að trufla þegar
kennslustund lýkur.
Flestir þátttakendur tóku fram að aldursblöndun milli skólastiga skapaði
tækifæri hvað varðar einstaklingsnám. Þar sem fámennt er og sveigjanleiki
milli skólastiga ætti að vera auðvelt að mæta hverjum einstaklingi þar sem
hann er staddur bæði námslega og félagslega. Skólastjórar og kennarar voru
allir sammála um að tækifæri fælist í aldursblöndun þar sem nemendum eru
skapaðar aðstæður þar sem þeir geta þróast sem einstaklingar og námsmenn.
Að þróast sem einstaklingur í samstarfi með öðrum samræmist kenningum
Bruner um viljann til að læra. Hann telur að námsvilji verði til vegna þriggja
hvata en þær eru hæfnishvöt, gagnkvæmishvöt og forvitnishvöt. Við viljum
sanna okkur fyrir sjálfum okkur og öðrum. Í eðli okkar höfum við líka þörf
fyrir samvinnu og að eiga sameiginleg markmið með öðrum. Forvitni er svo
okkur í blóð borin (Bruner, 2006, bls. 115-122).
Það kom fram í viðtali við leikskólakennara og foreldra í Tjarnaskóla að
námsefni er sameiginlegt að hluta þar sem um parakennslu er að ræða. Ein
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móðir nefndi að vegna fámennis fái börnin meiri athygli frá kennara og gefi
það ákveðin tækifæri. Hins vegar er vinaúrvalið takmarkað sem gæti talist
hindrun eða ókostur. Í viðtölum komu bæði fram þau sjónarmið að erfitt gæti
reynst að eignast vin eða eiga samleið í námi þegar fáir eru í árgangi en einnig
að í fámenni verði börn umburðarlyndari. Þetta er í samræmi við niðurstöður
norska fræðimannsins Melheim, en hann hefur starfað með fámennum skólum
í Noregi um langt skeið. Melheim telur að með aldursblöndun græði börnin
félagslega, þau öðlist aukið öryggi og sjálfsmynd þeirra styrkist, eldri
nemendur hjálpi þeim yngri og þau yngri leiti óhikað til þeirra eldri. Einelti sé
minna og samvinna meiri (Melheim, 2010, bls. 16-17).
Eins og fram hefur komið líta þátttakendur rannsóknarinnar í Lautaskóla á
það sem hindrun í samstarfi skólastiganna að vera ekki allir í sama húsnæði.
Leikskólakennarar þess skóla ræddu um að flutningur í sameiginlegt húsnæði
myndi auka tækifæri á samvinnu nemenda og kennara. Eins og staðan er í dag
sjá þær ekki mörg tækifæri umfram það sem gert er þennan eina dagpart sem
samstarfið er.

Mannauður
Skólastjórar sjá tækifæri í því að nýta mannauð starfsfólks á báðum
skólastigum. Sérstaklega er það hentugt í þeim tilvikum þar sem bæði
skólastigin eru á einni starfsstöð. Í markmiðum sveitarfélaganna varðandi
samrekstur skólastiga, kemur fram að samfella í starfi sé væntanlega meiri þar
sem samrekstur er. Sveitarfélögin telja einnig að stöðugleiki í starfsmannahaldi
aukist og fagmennska leikskólanna þar sem víða hefur gengið illa að ráða
fagmenntaða kennara til starfa í leikskólum (Guðfinna Harðardóttir, 2010).
Í báðum þátttökuskólum rannsóknarinnar er hátt menntunarstig.
Þátttakendur tóku sumir fram að það væru forréttindi að vinna í svo vel
mönnuðum skólum. Öll umræða um námið og kennsluna væri faglegri þar sem
allir eru fagmenntaðir og nefndi annar skólastjórinn að nemendur græði á
fagmennsku kennaranna. Báðir skólastjórarnir sem rætt var við telja
samrekstur skólastiga í sama húsnæði auðveldi alla yfirsýn og stjórnun.
Skólastjóri Lautarskóla telur það vera mestu hindrunina í starfi skólans einkum
hvað varðar samstarf kennara og nemenda að skóli skuli vera á þremur
starfstöðvum. Grunnskólakennari er á sama máli og nefnir að á sameiginlegri
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starfsstöð væri hægt að samnýta allar verkgreinastofur, verkgreinakennara,
mötuneyti og vinnuaðstöðu starfsfólks.
Niðurstöður benda því til þess að faglegt starf sé heildstæðara þegar skóli
starfar á einni starfstöð. Þær niðurstöður samræmist vel reynslu rannsakanda
sem starfar á mörkum leik- og grunnskóla á einni starfstöð.
Foreldrar voru sammála því að mikið samstarf starfsfólks á skólaskilum
væri af hinu góða. Börnin þekktu starfsfólkið og það hljóti alltaf að vera gott
og auka þeim öryggi.

5.4 Hugmyndir kennara varðandi nám og
kennslu
Eitt af því sem vakti forvitni rannsakanda í niðurstöðum rannsóknar Gerðar G.
Óskarsdóttur (2012) var sá munur sem fram kom á hugmyndafræði leik- og
grunnskólakennara. Í niðurstöðum hennar kom fram að þó svo að samfella
skólastiga hafi reynst vera meiri en Gerður átti von á þá höfðu nemendur og
kennarar ranghugmyndir varðandi hitt skólastigið. Ástæður þess telur Gerður
vera skortur á faglegri samræðu skólastiga um hugmyndafræði og viðhorf
varðandi nám og kennslu (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 166).

Nám
Í rannsókn þessari kemur fram að mikil samfella er í námi barna á skólaskilum
í þátttökuskólunum. Kennararnir eru allir sammála um mikilvægi þess að mæta
börnum þar sem þau eru stödd í námi og þroska. Grunnskólakennarar taka
báðir fram að þeir kenni ekki í leikskólanum en þekkja samt börnin það vel úr
samstarfinu, að þeir viti hvar þau eru stödd náms- og félagslega. Þeir telja sig
samt ekki geta sagt til um kennsluaðferðir leikskólans. Leikskólakennarar telja
að námið í grunnskólanum sé formlegra en í leikskólanum þeir telja þó að farið
sé að nota spil og leiki meira en áður. Niðurstöður sýna að leikskólakennarar
nota leikinn sem námsleið og vilja gjarnan að hann sé notaður í fyrstu bekkjum
grunnskóla. Grunnskólakennarar og skólastjórar vilja að leikurinn sé ein af
námsleiðum grunnskólabarna og telja hlut hans hafa aukist í námi
grunnskólabarna. Samuelsson og samstarfsmenn hennar komust að því í sínum
rannsóknum að grunnskólakennarar ættu erfitt með að finna leiknum
kennslufræðilegan stað í kennslustofunni (Samuelsson, P. og Johansson, E.,
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2006, bls. 47-65). Telur rannsakandi að staða leiksins sé svipuð í
þátttökuskólum þessarar rannsóknar.
Tveir af þremur leikskólakennurum nefna að þeir finni fyrir vissum
væntingum frá grunnskóla þegar komi að bókstafaþekkingu við lok
leikskólagöngu. Engar kröfur séu þó gerðar um námsfærni við upphaf
grunnskólagöngu. Einn leikskólakennari nefnir að honum finnist samstarfið
vera of mikið á forsendum grunnskóla. Honum finnst að heimsóknir ættu að
vera gagnkvæmar, líkt og aðalnámskrá kveður á um að eigi að vera, börn eigi
rétt á að halda tengslum við leikskóla eftir að í grunnskóla sé komið (mennta
og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 50-51). Rannsakanda finnst
niðurstöður viðtala sýna að kennarar séu vel að sér um stöðu hvers einstaklings
en að það skorti faglegar samræður þar sem stefna í samstarfi skólastiganna sé
afmörkuð varðandi nám.

Kennsla
Fram kom í viðtölunum að hugmyndir bæði leikskólakennara og
grunnskólakennara um kennsluaðferðir eru þær sömu. Þeir vilja fjölbreyttar
kennsluaðferðir þar sem leikurinn fær stóran sess. Þeir hafa allir svipaðar
hugmyndir um hlutverk sitt sem kennari í námi barna þ.e.a.s. skapa tækifæri í
umhverfi barnanna sem ýta undir áhuga þeirra á námi, hvort heldur sem er í
gegnum leik eða með öðrum aðferðum. Þessar niðurstöður eru samhljóma
niðurstöðum rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur, sem fram koma í bók hennar Á
sömu leið, þar sem hún kannaði tengsl leikskóla og grunnskóla.
Leikskólakennararnir sem rætt var við telja skort á faglegri umræðu milli
skólastiga jafnframt sem þeim finnst raddir leikskóla ekki heyrast nógu vel í
umræðu innan skólans. Einn þeirra nefndi að halda ætti fleiri sameiginleg
námskeið fyrir bæði skólastigin. Í skólastefnu KÍ kemur fram að kennarar verði
að starfa saman þvert á skólastig, miðla upplýsingum um námsefni og
kennsluhætti til þess að tryggja sem best samfellu í námsferli hvers einstaklings
(Kennarasamband Íslands, 2014, bls. 6-11). Þá er mikilvægt að samræða
skólastiga sé á jafnréttisgrundvelli og telur Moss að til þess að samstarfið gangi
vel verði að finna nýjar leiðir svo hefðir annars skólastigsins taki ekki yfir
(Moss, 2008, 224-234). Eitt af markmiðum sveitarfélaganna með samrekstri
skólastiga er að ná faglegri hagræðingu (Guðfinna Harðardóttir, 2010). Ekki
er kveðið á um hvernig henni sé náð. Eitt af því sem fram kom í viðtölum við
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skólastjóra var hversu erfitt er að koma á fundum með öllu starfsfólki skólanna.
Viðveruskylda starfsfólks í leikskólum með börnum er lengri en í grunnskóla
og getur það að einhverju leyti verið skýringin. Mismunandi hefðir varðandi
starfsdaga leikskóla, skólaskyldu og formlega stundaskrá grunnskólanna og
mismunandi kjarasamningar leik- og grunnskólakennara, gætu einnig haft þar
áhrif. Að mati rannsakanda er það grundvallaratriði í rekstri samrekins leik- og
grunnskóla að kennarafundir og starfsmannafundir séu haldnir þvert á
skólastig eigi skólinn að virka sem ein stofnun.

5.5 Samantekt og rannsóknarspurningum
svarað
Þessum kafla er ætlað að draga saman niðurstöður rannsóknarinnar og svara
rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Þeim er svarað í sömu röð og
umfjöllun er í niðurstöðukafla og umræðukafla.

Hvernig er samstarfi leik- og grunnskóla háttað og hverjir koma
að skipulagningu þess?
Í báðum þátttökuskólum eru það deildarstjórar leikskóladeilda,
umsjónakennari á yngsta stigi grunnskóla og skólastjóri sem skipuleggja
samstarfið. Í öðrum skólanum er auk þeirra, teymisstjóri yngsta stigs
grunnskólans. Samstarf leikskóla og grunnskóla er breytilegt milli ára og ræðst
það af fjölda nemenda í árgangi, samsetningu hópa og starfsfólki skóla í hvert
sinn. Í Tjarnaskóla er eitthvert samstarf alla daga. Leikskólakennari sér um
samkennslu íslensku og stærðfræði, í formi paranáms, fjórum sinnum í viku
tuttugu mínútur í senn, með fyrsta bekk og fimm ára börn. Einnig fer sami
hópur í tíma til umsjónakennara yngsta stigs grunnskóla nokkrum sinnum á
önn. Fimm ára börn borða alla daga með grunnskólabörnum og fara í
frímínútur þegar það hentar. Einnig mæta þau á svokallaðar gæðastundir
skólans nokkrum sinnum á önn ásamt því að fara með grunnskólanemum í
vettvantsferðir sem þeim henta.
Í Lautaskóla er samstarfið einn dag í viku frá klukkan tíu til hálf tvö. Þá
koma fimm ára börnin ásamt deildarstjórum í grunnskólann. Þau fara í
heimastofu yngsta stigs og hitta nemendur og umsjónarkennara. Þá fara þau í
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verklegan tíma, borða hádegismat, fara í frímínútur og enda á íþróttatíma með
fyrsta bekk.

Hver eru viðhorf og hugmyndir skólastjóra, kennara og foreldra
til náms og kennslu á mörkum leik- og grunnskóla í samreknum,
fámennum leik- og grunnskólum í dreifbýli á Norðurlandi?
Viðhorf og hugmyndir þátttakenda til náms og kennslu á mörkum leik- og
grunnskóla eru að fyrst og fremst ætti að leggja áherslu á félagsþroska barna,
efla sjálfsmynd þeirra og samskiptahæfni. Þá bæri að ýta undir málþroska og
læsi í víðum skilningi þess hugtaks. Nám í gegnum leik og fjölbreyttar
kennsluaðferðir eru þátttakendum einnig ofarlega í huga. Skólastjórnendur
telja að undir einu þaki myndist gott flæði milli skólastiga, þar sem hagsmunir
nemenda og starfsfólks eru í fyrirrúmi. Kennarar vilja stuðla að sem mestri
samfellu í námi og telja að í fámennum skólum þekkist allir og því sé hægt að
mæta hverju barni þar sem það er statt í námi. Grunnskólakennarar telja mjög
gott ef börn séu búin að læra einhverja bókstafi og tölustafi og kunni að skrifa
nafnið sitt þegar þau hefja nám í grunnskóla. Þeir taka þó skýrt fram að það sé
ekki krafa um það af þeirra hálfu. Leikskólakennarar leggja mikla áherslu á
„nám í gegnum leik“ og að umhverfi leikskólabarna sé til þess fallið að kveikja
áhuga þeirra á námi. Foreldrar eru ánægðir með starf skólanna og treysta
kennurum til þess að mæta þörfum barnanna, bæði hvað varðar nám og
félagsþroska. Mæður fimm og sex ára barna í Tjarnaskóla telja aldursblandaða
hópa ótvíræðan kost til að efla félagsþroska þar sem þau yngri læri af eldri og
eldri kenni þeim yngri. Þær eru mjög hlynntar því að ýtt sé undir áhuga
barnanna á lestri í leikskólanum en telja mikilvægast að efla samskiptafærni
þeirra við lok leikskólagöngu og upphaf grunnskólagöngu. Foreldrar eru
ánægðir með mikla samfellu milli skólastiga og að skrefið í grunnskólann sé
eins auðvelt og raun ber vitni.

Hverngi samræmast þau viðhorf og þær hugmyndir lögum og
aðalnámskrá viðkomandi skólastiga?
Í lögum um leikskóla og grunnskóla segir að veita skuli börnum umönnun og
menntun. Námið skuli vera fjölbreytt og fara fram í leik og skapandi starfi. Það
skuli veita skipulagða málörvun og hlúa að börnunum andlega, líkamlega og

86

vitsmunalega ásamt því að efla siðferðisvitund þeirra. Í grunnskólalögunum er
enn fremur áhersla á færni í íslensku og að veita nemendum tækifæri til þess
að afla sér þekkingar og færni í viðleitni til menntunar og þroska.
Í öllum megindráttum samræmast viðhorf og hugmyndir þátttakenda
rannsóknarinnar lögum um leikskóla og lögum um grunnskóla svo og
aðalnámskrá viðkomandi skólastiga. Eins og fram kemur í umræðukafla þá
telja allir þátttakendur rannskóknarinnar að á mörkum leik- og grunnskóla
skuli mæta hverjum einstaklingi þar sem hann er staddur félagslega og
námslega. Að þeirra mati eru skólarnir að gera það með því að nota fjölbreyttar
kennsluaðferðir þar sem leikurinn og áhersla á lestrarhvetjandi umhverfi eru
áberandi. Þá telja þátttakendur einnig að nemendum sé veitt tækifæri til náms
þar sem byggt er á reynsluheimi þeirra og áhuga. Þrátt fyrir að það kæmi skýrt
fram hjá þátttakendum að samfella væri í námi barnanna á skólaskilum, kom
fram í öðrum þátttökuskólanum að skortur væri á faglegri tengingu milli
skólastiga. Jafnframt kom fram að leikskólakennarar óskuðu sérstaklega eftir
vettvangi þar sem fagleg umræða um nám og kennslu á mörkum skólastiga
væri rædd.

Hver eru helstu tækifærin og hverjar eru helstu hindranirnar, að
mati þátttakenda, varðandi nám og kennslu á skólaskilum?
Helstu tækifæri varðandi nám og kennslu eru að mati þátttakenda flæði
nemenda milli skólastiga þar sem nemendur fá nám við hæfi. Þá kynnast fimm
ára börn starfsháttum grunnskóla og sex ára börn halda tengslum við leikskóla.
Aldursblöndun skapar tækifæri til samstarfs þar sem yngri og eldri læra og
leika saman. Í samstarfi leik- og grunnskóla, þekkja allir alla og ætti því að
vera auðvelt að mæta öllum þar sem þeir eru staddir bæði námslega og
félagslega. Samnýting mannauðs, húsnæðis og tækja, eykur fjölbreytni í námi
og kennslu. Helstu hindranir eru fleiri en ein starfsstöð og skortur á faglegri
umræðu þar sem starfshættir bjóða ekki upp á sameiginlega fundi alls
starfsfólks.
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Hvaða munur er á hugmyndum leikskólakennara og
grunnskólakennara til náms og kennslu fimm og sex ára barna
með hliðsjón af skólastiginu sem þeir kenna á?
Leik- og grunnskólakennarar hafa sömu hugmyndir um hlutverk sitt sem
kennari. Þeir vilja nota fjölbreyttar kennsluaðferðir, skapa tækifæri til náms og
mæta öllum nemendum þar sem þeir eru staddir í námi og þroska. Eftir því sem
samstarf deilda (skólastiga) er meira, minnkar hugmyndafræðilegur munur. Í
samreknum skóla í einni starfsstöð þar sem vinnusvæði leik- og
grunnskólakennara er það sama, er meiri umræða um nám og kennslu heldur
en þar sem starfsemi leik- og grunnskóla er ekki í sama húsnæði.
Leikskólakennarar beggja skóla sem rætt var við lögðu mikla áherslu á leikinn
sem kennsluaðferð og töldu að nota ætti hann markvisst í grunnskóla. Þá kom
fram hjá þeim að í leikskóla væri ýtt undir áhuga barna á lestri.
Grunnskólakennarar sem rætt var við telja hlut leiksins sem kennsluaðferð hafi
aukist í grunnskóla. Þeir telja einnig að unnið sé gott starf varðandi
undirbúning lestrarkennslu í leikskólum. Umhverfið sé lestrarhvetjandi og ýtt
sé undir áhuga barna á stafaþekkingu. Rannsakandi telur að í þátttökuskólunum
sé ekki mikill munur á hugmyndum leikskólakennara og grunnskólakennara
varðandi nám og kennslu. Þrátt fyrir að fram kæmi hjá tveimur
leikskólakennurum að þeir þekktu ekki vel til kennsluaðferða grunnskóla og
einum grunnskólakennara að hann þekkti ekki vel til starfsaðferða leikskóla.
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Lokaorð
Í þessari ritgerð koma fram viðhorf og hugmyndir skólastjórnenda, kennara og
foreldra til náms og kennslu á mörkum skólastiga tveggja fámennra,
samrekinna leik- og grunnskóla í dreifbýli á Norðurlandi. Höfundur telur
rannsóknina varpa ljósi á starfshætti þessara tveggja fámennu, samreknu skóla
og þau viðhorf og hugmyndir sem fyrrgreindir hópar hafa til starfsemi slíkra
skóla. Þátttakendur voru sammála um að á mörkum skólaskila ætti að leggja
mesta áherslu á félagsþroska nemenda og lestrarnám á sem fjölbreyttastan hátt.
Þau viðhorf og hugmyndir sem fram komu í rannsókn höfundar samræmast vel
viðeigandi lögum og sameiginlegri aðalnámskrá leik-, grunn- og
framhaldsskóla (2011).
Höfundur telur mikilvægt að vekja athygli á fjölbreytileika skóla á Íslandi.
Þó svo að fjöldi nemenda í dreifbýli sé lítill til heildarinnar litið, þá er skóli í
fámennu samfélagi mjög mikilvægur frá byggðalegu sjónarhorni. Dr. Adrian
Bell sagði í viðtali við Rúnar Sigþórsson (1996) „Í góðum fámennum skóla er
starf sem allir skólar geta tekið sér til fyrirmyndar“ Höfundur telur þessa
fullyrðingu vera í fullu gildi og finnst honum hann njóti forréttinda að starfa í
fámennum, samreknum, þröskuldalausum skóla. Hann telur fámennan,
samrekinn skóla í dreifbýli hafa allar forsendur til að vera gott
lærdómssamfélag. Þar sem „ný fagmennska blómstrar“ og skilar af sér
sjálfstæðum, vel menntuðum einstaklingum út í lífið. Við vinnslu þessa
meistaraprófsverkefnis kviknaði áhugi höfundar til þess að kanna árangur
nemenda sem útskrifast úr fámennum skólum og bera saman við árangur
nemenda úr fjölmennum skólum. Margskonar samanburð á líðan og menntun
ungs fólks með tilliti til uppruna, væri einnig áhugavert að rannsaka. Skipta
t.d. samfélagsgerð, skólagerð og menntun kennara máli varðandi framtíð
nemenda í íslenskum skólum?
Höfundur telur að ferlið og vinnan við meistaraprófsverkefnið hafi styrkt
hann sem manneskju og gert hann að betri fagmanni. Öll sú ígrundun á starfi
samhliða vinnu við þessa rannsókn hefur hjálpað honum að móta hugmyndir
sínar um það hvernig kennari og fyrirmynd hann vill vera.
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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf um rannsóknina

Hug- og félagsvísindasvið
Kennaradeild-menntavísindabraut
Upplýst samþykki vegna rannsóknar
Lokaverkefni MPR0240 til MA-prófs við kennaradeild Háskólans á Akureyri
Kæri þátttakandi
Ég heiti Birna Davíðsdóttir og er meistaranemi í mennavísindum á sviði stjórnunar og
forystu í lærdómssamfélagi, við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Með þessu bréfi
óska ég eftir þátttöku þinni í rannsókn á viðhorfum til náms og kennslu á mörkum leikog grunnskóla. Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort viðhorf og hugmyndir
skólastjórnenda, kennara og foreldra, séu þau sömu hvað varðar nám og kennslu barna
á mörkum leikskóla og grunnskóla. Rannsóknin afmarkast við fámenna, samrekna
leik- og grunnskóla á Norðurlandi og er hún eigindleg þar sem gögnum verður safnað
með viðtölum.
Tekin eru viðtöl við skólastjórnanda, umsjónakennara yngstu barna grunnskóla,
kennara elstu barna leikskóla, foreldra yngstu barna grunnskóla og foreldra elstu barna
leikskóla. Viðtölin verða tekin á þeim stöðum sem viðmælendur kjósa og tekur viðtal
við hvern viðmælanda um það bil 30-60 mín. Viðtölin verða hljóðrituð og eftir að þau
hafa verið afrituð orðrétt verður upptakan eyðilögð. Í afrituninni verður nöfnum og
staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna
einstaklinga eða skóla.
Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölum verða meðhöndlaðar
samkvæmt ströngust reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum
varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða
varðveitt á öruggum stað á meðan á rannsókn stendur. Frumgögnum verður eytt að
rannsókn lokinni og niðurstöður rannsóknarinnar verða allar ópersónugreinanlegar.
Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og
geta hætt á hvaða tímapunkti sem er án útskýringa á ákvörðun sinni til rannsakenda.
Undirritunþátttakanda ________________________________________________
Kær kveðja,
með von um góðar undirtektir,
Birna Davíðsdóttir (ha060046@unak.is S. 8483547)
Leiðsagnarkennari: Sesselja Sigurðardóttir Leikskólaráðgjafi
Akureyrarbæjar
Ráðunautur: Laufey Petrea Forstöðumaður Miðstöðvar skólaþróunar
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skóladeild

Fylgiskjal 2 Viðtalsrammi rannsóknar
Hvaða menntun hefur þú og hve lengi hefur þú kennt yngri börnum (aðeins
kennarar)
Hvað finnst þér að 5 ára börn eigi að læra í skólanum?
Hvað heldur þú að þau séu að læra í skólanum?
Hvað finnst þér að börn í 1. bekk eigi að læra í skólanum?
Hvað heldur þú að þau séu að læra í skólanum?
Hvaða kennsluaðferðir eru notaðar í leikskóla?
Hvaða kennsluaðferðir eru notaðar í grunnskóla?
Hvernig er samstarfi leikskóladeildar og grunnskóladeildar háttað í þínum
skóla? Hversu mikið er samstarfið
Með hvaða hætti er samstarf leikskóla og grunnskóla
Er samstarfið fljótandi samfella rof
Hverjir skipuleggja það samstarf?
Hvaða menntun hafa viðkomandi?
Kemur þú á einhvern hátt að skipulagningu samþættingar skólastiganna í
þínum skóla?
Eru einhverjir áberandi kostir varðandi nám og kennslu í skólanum þínum?
Eru einhverjir áberandi vankantar eða hindranir varðandi nám og kennslu í
skólanum þínum?
Hvernig er samband þitt við skólann (aðeins foreldrar)
Að hvaða leyti er starf skólastjóra öðruvísi þegar um tvö skólastig er að ræða
(aðeins skólastjórar)
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Fylgiskjal 3 Leyfi Persónuverndar
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