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Formáli 

Höfundur hefur valið sér það ævistarf að vinna með börnum. Strax eftir menntaskóla lá 

leiðin í guðfræði í Háskóla Íslands og eftir námið tók við starf í barna- og unglingastarfi 

kirkjunnar. Þá hefur höfundur starfað sem dagmamma í nokkur ár og hóf loks vinnu á 

leikskóla. Vinnan á leikskólanum átti að vera tímabundin, óráðið var hvert hugurinn 

stefndi. Einu og hálfu ári síðar sótti höfundur um meistaranám í leikskólakennara-

fræðum. Þessi vegferð í gegnum námið hefur verið mjög fræðandi og skemmtileg. Mörg 

augnablik hafa komið sem varpað hafa nýju ljósi á starfið og er ég mjög þakklát fyrir að 

hafa fengið tækifæri til að stunda námið samhliða starfinu í leikskólanum. Á þann hátt 

var hægt að nýta sér jafnóðum lestrarefni námsins sem veitti öryggi í vinnunni með 

börnunum. 

Ég hef fengið ómældan stuðning frá vinnufélögum í gegnum námið og vil ég þakka 

fyrir það. Einnig vil ég þakka Sigrúnu Sigurðardóttur, leikskólastjóra, fyrir að ýta mér út í 

námið og hvetja mig áfram. Fjölskyldan mín hefur einnig staðið þétt við bakið á mér og 

kann ég þeim bestu þakkir fyrir. Dætur mínar, Alrún María, Guðbjörg og Kristín Maja, 

sýndu mikinn stuðning og biðlund á meðan á náminu stóð. Maðurinn minn, 

Skarphéðinn Jónsson, fær einnig þakkir fyrir stuðninginn og hvatninguna en án hans 

hefði þessi rannsókn ekki orðið. Ég vil einnig þakka leiðbeinanda mínum, Bryndísi 

Garðarsdóttur, fyrir leiðbeiningar og tilsögn, sem og sérfræðingi ritgerðarinnar, 

Ingibjörgu Ósk Sigurðardóttur. 

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

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

öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt 

til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið, með einum eða öðrum hætti, en ber sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 29.  maí 2018 

 

Guðmunda Inga Gunnarsdóttir 
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Ágrip 

Samkvæmt íslenskum lögum eru börn skólaskyld árið sem þau verða sex ára. Flest 

íslensk börn eru í leikskóla fram að þeim tíma. Fimm ára börn standa á tímamótum og 

seinasta árið í leikskólanum fer oft í að undirbúa þau fyrir grunnskólagöngu sína. 

Nokkrir grunnskólar bjóða fimm ára börnum upp á skólavist en eitt markmið með 

þessarari rannsókn var að kanna þrjá grunnskóla þar sem slík skólavist er í boði. 

Aðstæður barnanna voru kannaðar, sem og áherslur námsins og námsefni. 

Rannsóknargögn fengust í skólunum sjálfum og á heimasíðu þeirra, en þar er 

aðallega átt við skólanámskrá fimm ára deildanna og stundatöflur. Rannsóknin er 

eigindleg og tekin voru hálfopin viðtöl við þrjá kennara sem starfa í fimm ára deildunum 

og einnig var farið á vettvang brot úr degi. Þannig fékkst heildarmynd af því námi sem 

fram fer í grunnskólum hjá fimm ára börnum. Mikil áhersla var lögð á vægi frjálsa 

leiksins og var afstaða kennaranna til hans athuguð. 

Niðurstöður benda til þess að hver grunnskóli hafi sínar áherslur og markmið til að 

vinna eftir í fimm ára deildunum. Þessir þrír skólar eru mjög ólíkir. Þegar þeir eru bornir 

saman við starfshætti leik- og grunnskóla kemur í ljós að einn af skólunum er mjög 

grunnskólamiðaður, annar sækist í starfshætti leikskólans og sá þriðji er þarna mitt á 

milli. Þess ber þó að geta að kennarar allra grunnskólanna tóku fram að unnið væri eftir 

aðalnámskrá og skóladagatali leikskóla. 
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Abstract 

It is important to have selection: Education of five years old children in three 

elementary schools. 

According to Icelandic laws, children are required to attend school the year they turn 

six years old. Most Icelandic children attend kindergarten until that time. Five year old 

children stand at a crossroad and the last year in kindergarten is often used to prepare 

children for elementary school. A few elementary schools in Iceland offer children at 

the age of five schooling and one of the objectives of this research was to look into 

three elementary schools that offer schooling to five year old children. Their 

circumstances were observed, as well as main emphasis in the education and 

curriculum. 

Research data were obtained in the schools themselves and on their websites, 

which mainly refers to the five year old departments curriculum and timetable. The 

research were qualitative and semi-open interviews were conducted with three 

seperate teachers who work in the five years old department. A fraction of a day was 

spent on field to see the environment at the schools. Thus the overall picture of what 

five year old children learn in elementary schools. Great empasis was placed on the 

importane of play and the teacher‘s attitude toward free-play was observed. 

The results indicate that each elementary school has its own focus point and goals 

in the five years old department. These three school are very different from each other. 

When compared to the practice of play and basics, it turns out that one of these 

schools is very aimed towards elementary school regulations, the second would lean 

more towards the setup and regulations of kindergartens and the third finds a space 

between those two. It should be noted, however, that all these teachers said that the 

work followed the official curriculum guide of kindergarten as well as the timetables. 
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1 Inngangur  

Haustið 2013 hóf höfundur störf í leikskóla og þegar hann varð deildarstjóri á elstu deild 

var skrefið stigið til fulls og stefnan tekin á meistaranám í leikskólakennarafræðum. 

Þetta nám hefur opnað nýjar gáttir hjá höfundi og breytt viðhorfum hans til leikskólans 

og til þess náms sem þar fer fram. Í samfélaginu er oft litið á leikskólann sem pössun 

eða geymslustað fyrir börn, þar sem þau dvelja á meðan foreldrarnir vinna. Þar hljóta 

þau umönnun og fá að leika sér í félagsskapi jafnaldra. Það er frekar fátítt, að mati 

höfundar, að talað sé um nám leikskólabarna og oft er eins og það gleymist að 

leikskólinn sé fyrsta skólastigið. Samt er til aðalnámskrá leikskóla þar sem tíundaðar eru 

helstu áherslur og inntak námsins. Í janúar 2016 birtist frétt á RÚV þar sem Samtök 

atvinnulífsins lögðu til að skólaskylda hæfist við fimm ára aldur. Á móti myndu börnin 

útskrifast úr grunnskóla fimmtán ára, eða ári fyrr en er í dag. Þáverandi 

menntamálaráðherra, Illugi Gunnarsson, sagði í framhaldi að það kæmi vel til greina að 

börn hæfu grunnskólanám fimm ára en tók þó fram að málið yrði skoðað vel frá öllum 

hliðum áður en ákvörðun yrði tekin (Vísir, 2016). Í annarri frétt á sama miðli (Vísir, 

2016) benti Jóhanna Einarsdóttir, forseti menntavísindasviðs Háskóla Íslands, á að 

rannsóknir hefðu sýnt að börn á þessum aldri ættu auðveldara með að læra í gegnum 

leik heldur en með hefðbundnum kennsluaðferðum. Lestur þessara frétta vakti höfund 

til umhugsunar um menntun fimm ára barna. Í leikskólum fer mikið og gott starf og 

nám fram á forsendum barnanna og í gegnum leik. Í sumum leikskólum tíðkast að hafa 

afmarkaðar stundir til að undirbúa börnin undir þær breytingar sem í vændum eru,  til 

dæmis elstu barna verkefni eða skólahópa. En jafnvel þar, í skipulögðu starfi, fer námið 

fram í gegnum leiki, spil, samræður o.s.frv. Aðalmálið er að í þessum skipulögðu 

stundum sé gaman, að áhersla sé lögð á að hvert barn njóti sín og bæti við þekkingu 

sína með því að prófa hlutina og ræða um þá. Leikskólabörn læra best í gegnum leik og 

kemur það skýrt fram í aðalnámskrá leikskóla (2011) en þar stendur: „Leikur er 

meginnámsleið barna. Hann skapar börnum tækifæri til að læra og skilja umhverfi sitt, 

tjá hugmyndir sínar, reynslu og tilfinningar og þróa félagsleg tengsl við önnur börn (bls. 

37).“ Starfsfólk leikskólans á að setja fram ákveðin námsmarkmið en þeim á að ná í 

gegnum leikinn.   

1.1 Markmið með rannsókninni 

Á seinustu misserum hefur nám fimm ára barna verið í umræðunni. Menn hafa velt því 

fyrir sér hvort betra sé að þau stundi nám sitt í leik- eða grunnskóla. Markmið með 
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þessari rannsókn er að kanna áherslur og starfshætti í fimm ára bekkjum í þremur 

grunnskólum. Athugað verður hvaða markmið og áherslur liggja til grundvallar í náminu 

og hvort starf og starfshættir þeirra séu frábrugðnir áherslum í námi sama aldurshóps í 

leikskólum en þær upplýsingar fást úr öðrum rannsóknum. Einnig verður fjallað um 

frjálsa leikinn og vægi hans í fimm ára bekkjum grunnskólans. Með því að fara á 

vettvang fimm ára bekkja í þremur grunnskólum vonast höfundur að sjá hvar munurinn 

liggur. 

1.2 Rannsóknarspurningar 

Eins og kemur fram hér að framan þá er markmiðið með þessari rannsókn að varpa ljósi 

á áherslur og starfshætti í fimm ára bekkjum í grunnskóla. Þar sem börn eru ekki 

skólaskyld fyrr en við sex ára aldur eru flest þeirra enn í leikskóla. Undanfarið hefur 

verið mikil umræða um nám þessa aldurshóps og hvort leik- eða grunnskólinn eigi að 

sjá um menntun þeirra. Í þessari rannsókn verður ekki tekin afstaða til þess hvort 

skólastigið eigi að sjá um menntun fimm ára barna. Í rannsókninni verður horft til 

þriggja grunnskóla sem starfrækja fimm ára bekki og þannig leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni: Hvernig fer nám í fimm ára bekkjum grunnskóla fram?  

Til að leita svara við henni verður stuðst við eftirfarandi undirspurningar sem ættu 

að gefa vísbendingar um markmið og áherslur í námi fimm ára barna í grunnskólum:  

 Hvað er börnunum ætlað að læra í fimm ára bekk? 

 Hvernig er námsumhverfi og nám barna í fimm ára bekk skipulagt? 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1  Hugmyndafræði skólastarfs 

Hér verður farið í helstu hugmyndafræði skólastarfs, bæði í leik- og grunnskólum. 

Byrjað verður á að athuga hvað aðalnámskrá segir um inntak náms og menntunar. Þar á 

eftir er gerð grein fyrir hvernig ung börn læra og er áhersla lögð á 

félagsmótunarkenningar Vygotskys og reynslunám Deweys. Síðan er fjallað nánar um 

leikinn sem er helsta námsleið ungra barna. Það er mikilvægt að standa vel að upphafi 

grunnskólagöngu barnsins og eru helstu atriði sem að henni snúa skoðuð og hvað ber 

að hafa í huga við þessi tímamót. Námsefni fimm ára barna verður skoðað en þar er 

aðaláherslan á læsi og stærðfræði. Að lokum er litið á kenningar nýfrjálshyggjunnar og 

áhrif hennar á menntun ungra barna. 

2.1.1 Aðalnámskrá 

Árið 2011 gaf menntamálaráðuneytið út aðalnámskrá, bæði fyrir leik- og grunnskóla. Í 

þeim koma fram helstu áherslur skólastiganna og eru fyrstu þrír kaflar þeirra 

sameiginlegir. Í þeim er fjallað um hlutverk aðalnámskrár, almenna menntun og mat og 

eftirlit. Það er því margt sem er sameiginlegt þessum skólastigum. Markmið með 

aðalnámskrá er að birta heildarstefnu stjórnvalda í menntamálum. Þar eru sett fram 

markmið og viðmið varðandi allt nám einstaklingsins og gefið til kynna hvað megi búast 

við af hverju skólastigi. Það má því segja að hún sameini allt nám skóla landsins, að allir 

búi við sama námsfyrirkomulag, sama hvar þeir búa. Þar sem rekstur skólanna er í 

höndum sveitarfélaga þá er sama krafa gerð til allra skóla og skólastiga. Þannig er 

jafnræði á milli borga og sveita tryggt, allir eiga jafnan rétt til náms og kröfurnar eru alls 

staðar þær sömu. Lögð er áhersla á samfellu í skólakerfinu, þannig að öll skólaganga 

einstaklingsins sé ein samfella, allt frá leikskóla til háskóla. Í aðalnámskrá er tekið fram 

að menntun sé ævilangt ferli, eins og helstu höfundar nútíma menntastefnu taka fram. 

Starfshættir skólanna eiga að mótast af umburðarlyndi, jafnrétti, lýðræði og ábyrgð en í 

aðalnámskrá koma fram þeir grunnþættir menntunar sem eiga að fléttast inn í 

skólastarfið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a). Grunnþættirnir eru læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Í þeim 

felst að kenna börnunum og hjálpa þeim til að skilja hvað felst í samfélagslegri ábyrgð 

og hver þeirra þáttur sé í samfélaginu. Það á að efla sjálfstæði einstaklingsins og 

vellíðan ásamt því að kenna virðingu þannig að einstaklingurinn geti lifað í sátt við 

náttúru og menn. 
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Í aðalnámskrá er áhersla lögð á læsi og sköpun.  Læsi vísar til þess að skilja umhverfi 

sitt. Má þar nefna læsi í þrengstu merkingu þess orðs, þ.e. að kunna að lesa, en einnig í 

víðara samhengi, að kunna að nota hina ýmsu miðla og skilja þá. Dæmi um miðla eru 

tölvur, útvarp, sjónvarp og blaðaútgáfa. Læsi felst líka í því að kynnast tungumálinu og 

þeim möguleikum sem það gefur, t.d. í tjáningu og hlustun, sem og að geta lesið í 

aðstæður og tilfinningar, bæði hjá sjálfum sér og öðrum. Sköpun byggist á gagnrýnni 

hugsun einstaklingsins og að finna nýja leið að markmiðinu. Það má segja að þar skipti 

ferlið meira máli en útkoman. Sköpun snýst um forvitni og áskorun. Barnið finnur sér 

efni sem það vill vita meira um og aflar sér þekkingar um það, t.d. með því að prófa 

aðferðir sem það hefur ekki áður gert. Þannig myndast ný þekking sem barnið getur 

notfært sér í framtíðinni. Það má segja að sköpun snúist um „lausnir viðfangsefna og 

leit að nýjum möguleikum“ (bls. 22). Hér kemur leikurinn inn en hann er námsaðferð 

sem gerir börnunum kleift að nota ímyndunarafl sitt og sköpunargleði til að læra nýja 

hluti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a). 

Í aðalnámskrá er einnig fjallað um námssvið menntunar. Þau tengjast grunnþáttum 

menntunar og eru flokkuð í fjögur atriði: Læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, 

sjálfbærni og vísindi, sköpun og menning. Hlutverk námssviðana er að ramma inn nám 

og leik barna í leikskóla. Þau eiga að koma að leik barnanna þar sem tekið er mið af 

áhugasviði þeirra. Hvatt er til samvinnu barnahópsins en jafnframt að stuðlað sé að 

sjálfstæði barnsins og frumkvæði. Námssviðin eiga að efla áhuga barnanna á námi og 

hvetja þau til að leita nýrrar þekkingar, þau eiga að vekja forvitni barnanna og hvetja 

þau til að rannsaka umhverfi sitt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a).  

2.1.2 Leikskóli 

Leikskólinn er samkvæmt lögum (Lög um leikskóla nr. 90/2008) fyrsta skólastigið og er 

fyrir börn undir skólaskyldualdri, sem hefst við sex ára aldur. Hann er á vegum hins 

opinbera, sveitarfélögin sjá um rekstur hans en faglegt utanumhald er á vegum 

menntamálaráðuneytisins. Lög um leikskóla frá árinu 2008 og aðalnámskrá leikskóla frá 

árinu 2011 leggja grunninn að því sem leikskólinn stendur fyrir og hlutverki hans. Þrátt 

fyrir að hann sé fyrsta stig íslenska skólakerfisins þá er hlutverk hans annað en 

grunnskólans. Helstu áherslur eiga að vera uppeldi, umönnun og menntun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a) og umhverfið á að vera öruggt, bæði fyrir leik og 

nám, hollt og hvetjandi (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Í aðalnámskrá leikskóla (2011) 

er lögð áhersla á þroskamiðað nám, leik, skapandi viðfangsefni, lífsleikni, daglegar 

venjur og samþættingu námssviða. Leikskóli er ekki skylda, hann er val foreldra. Þrátt 
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fyrir það fara flest íslensk börn á leikskóla. Í tölum frá Hagstofunni (e.d.) frá árinu 2016 

voru 94% tveggja til fimm ára barna í leikskóla. 

Foreldrar hafa frjálsar hendur varðandi dvalartíma barnsins en það getur dvalið í allt 

frá fjórum og upp í níu klukkustundir í leikskólanum. Einnig er það val foreldra hvenær 

barnið er sótt, þ.e. innan dvalartímans (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007). Oftast er leikskólanum skipt upp í aldursblandaðar deildir og er 

algengt að börn á aldrinum þriggja til fimm ára séu saman á deild. Þrátt fyrir að 

leikskólinn styðjist við dagsskipulag þá er skipulag dagsins sveigjanlegt. 

Í leikskóla fer kennslan fram í daglegu starfi leikskólans. Má þar nefna í fataherbergi 

og í matartímum. Þar gefst kennurum kostur á að spjalla við börnin um lífið og tilveruna 

og börnunum að tjá sig. Þarna gefast mikilvæg tækifæri til að kenna börnum og þjálfa 

þau í daglegum athöfnum, svo sem að klæða sig sjálf í útiföt og vita hverju er best að 

klæðast við veðurskilyrði dagsins. Í matartímanum fá börnin þjálfun í að bjarga sér sjálf 

við matarborðið. Þau læra að skammta sér mátulega á diskinn og þar með læra þau inn 

á magamál sitt. Einnig fer kennsla fram í samverustundum og hópastarfi. Þetta kemur 

meðal annars fram í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur frá árinu 2007. Hún talar um að 

þrátt fyrir að bein kennsla hafi ekki farið fram í leikskólanum þá fari óbein kennsla þar 

fram. Til dæmis í samverustundum. Þá er oft farið inn á þætti sem tilheyra viðkomandi 

árstíð, degi eða því sem vekur áhuga barnanna. Óbeina kennslan fer þá fram í gegnum 

söngva og bókalestur (Jóhanna Einarsdóttir, 2007), sem og samræður sem kennarinn 

stýrir (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Spjallað er þá um heima og geima, farið er yfir 

daginn, spjallað um það sem gerðist heima eða í leikskólanum í gær og svo má lengi 

telja. 

2.1.3 Grunnskóli 

Grunnskólinn er það skólastig sem tekur við af leikskólanum. Ólíkt leikskólanum er hann 

skylda og er dvalartími barnanna fimm til sex klukkustundir á dag. Foreldrar eiga ekki 

val um hvenær barn þeirra mætir í skólann eða fer heim heldur er það í höndum hvers 

grunnskóla að ákvarða. Hann er rekinn af sveitarfélögum og fagleg mótun hans er í 

höndum menntamálaráðuneytisins, eins og leikskólinn. Börnin eru í grunnskóla í tíu ár, 

þau byrja sex ára og útskrifast á sextánda ári. Grunnskólinn er stærri eining en 

leikskólinn og starfa fleiri börn og starfsfólk þar. Oftast er skipt í bekki eftir aldri, þannig 

að hver bekkur er með hreina aldursskiptingu. Hversu margir eru í hverjum bekk fer 

eftir fjölda barna í hverjum árgangi á hverjum stað fyrir sig. Á höfuðborgarsvæðinu er 

yfirleitt einn umsjónarkennari með hvern bekk en hann fær þó aðstoðarfólk með sér 
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hluta úr degi. Einnig er orðið algengt að hver árgangur sé saman í hóp en þá eru fleiri 

umsjónarkennarar með hópnum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Tveir hefðbundnir bekkir 

eru þá settir saman og tveir eða fleiri umsjónarkennarar kenna hópnum. Þannig fá þeir 

stuðning hver frá öðrum. Deginum er líka skipt niður í ákveðnar stundir eða tíma fyrir 

ákveðna námsgrein. Dæmi um námsgreinar eru íslenska, stærðfræði, náttúrufræði, 

samfélagsfræði og list- og verkgreinar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b). Í 

lögum um grunnskóla frá árinu 2008 segir að grunnskólinn eiga að stuðla að alhliða 

þroska, velferð og menntun og þar ber að leggja áherslu á þekkingu, hæfni og mat. 

Þarna er búið að taka út þáttinn um umönnun og uppeldi, sem voru í lögunum um 

leikskólann. 

Gerður G. Óskarsdóttir (2012) rannsakaði nokkra grunnskóla þar sem hún athugaði 

meðal annars viðfangsefni og starfshætti fyrsta bekkjar. Þar kom í ljós að börnin dvöldu 

mestan tíma dagsins í heimastofu með umsjónarkennara sínum. Einnig voru börnin 

með sérgreinakennurum í list- og verkgreinum, sem og íþróttum. Þrátt fyrir að 

grunnskólinn leggi áherslu á beint nám hefur leikurinn einnig vægi í fyrsta bekk. Í 

rannsókn Gerðar kom í ljós að hlutfall leiksins var 18% af skóladeginum en þar var talinn 

með frjáls leikur og frímínútur.  

2.2 Hvernig læra ung börn? 

Hinir ýmsu fræðimenn hafa komið fram með kenningar um nám ungra barna. Þeirra 

helstir eru Lev Vygotsky og John Dewey. Það má segja að þessir tveir fræðimenn hafi 

mótað grunninn að þeirri stefnu sem er við lýði í menntamálum ungra barna í dag. 

2.2.1 Félagsmótunarkenningar 

Framlag Lev Vygotsky til kennslufræðinnar samanstendur af þörf mannsins fyrir 

samfélag og að læra í hóp með öðrum. Enginn er eyland og því hefur umhverfið sem 

barnið elst upp í áhrif á heimsmynd þess og skilning á lífinu og tilverunni. Vygotsky áleit 

að ekki væri hægt að aðskilja persónulega og félagslega reynslu. Þannig væri ekki heldur 

hægt að aðskilja félags- og vitsmunaþroska, þeir byggja hvor á öðrum (Lillemyr, 2009). 

Barnið hefur sitt nám strax við fæðingu. Allt frá fyrsta degi lærir það inn á umhverfi sitt 

og tekur þroskastökk í átt að þeirri hæfni sem það þarf að búa yfir í framtíðinni. Allt sem 

barnið sér, heyrir og finnur er grunnurinn að frekari námi sem það öðlast í gegnum 

skólakerfið (Vygotsky, 1978). Allt nám barnsins byggir því á fyrri reynslu þess. Í 

framhaldi af því má benda á kenningu Vygotskys um svæði mögulegs þroska (e. The 

zone of proximal development – ZPD). Sú kenning gengur út á að hjálpa barninu að 
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öðlast nýja þekkingu og færni sem er byggð á fyrri grunni. Barnið hefur ekki enn þann 

þroska en er á leiðinni þangað og það getur með aðstoð annarra, kennara eða barns 

sem hefur öðlast þá færni (Vygotsky, 1978). Dæmi um þetta má nefna barn sem teiknar 

karl. Þegar kennarinn situr með barninu og leiðbeinir því þá getur barnið teiknað karl 

með búk, t.d. Óla prik, en þegar það teiknar án aðstoðar gerir það höfuðfætlu. Þetta bil 

á milli þess sem barnið gerir þegar það er eitt og þegar kennari leiðbeinir því er svæði 

mögulegs þroska (ZPD). Þannig getur barnið þróað hæfni sína með aðstoð og síðar, 

þegar barnið hefur æft sig, öðlast það aukna færni og getur þetta án aðstoðar. 

Vygotsky (1978) talar um leik barnsins og þá helst hlutverkaleikinn. Hann segir að í 

leiknum sé barnið að máta sig við hin ýmsu hlutverk sem það þekkir úr 

raunveruleikanum. T.d. þegar barnið er í kennaraleik og það er kennarinn. Þá má oft sjá 

barnið herma eftir því sem það hefur séð hjá kennara sínum. Í hlutverkaleiknum eru 

reglur sem barnið þarf að fylgja en þær eru oft búnar til jafnóðum af þeim sem leika 

saman. Barnið þarf að fylgjast með því sem aðrir eru að gera til þess að geta tekið fullan 

þátt í leikheiminum og leikið sitt hlutverk eins og ætlast er til. 

2.2.2 Nám sem byggist á reynslu 

John Dewey kom fram með kenningu þar sem lögð er áhersla á nám sem byggir á 

reynslu (e. learning by doing). Samkvæmt honum er mikilvægt að nám barna byggi á 

fyrri reynslu þeirra og þekkingu (Dewey, 2000). Leikskólinn á að byggja á þeirri reynslu 

sem börnin koma með frá heimilum sínum og grunnskólinn á þeirri reynslu sem börnin 

hafa öðlast í leikskólanum. Þannig verður til heildstæð reynsla og nám, grunnur sem 

börnin geta síðar á lífsleiðinni byggt ofan á. Dewey (2000) lagði áherslu á að hvert barn 

og hver einstaklingur byggi yfir sinni reynslu og upplifun. Börn sem alast upp við 

mismunandi aðstæður koma með misjafna reynslu inn í skólann. Barn sem hefur alist 

upp við kröpp kjör foreldra hefur aðra sýn en barn sem á efnameiri foreldra. Barn sem 

hefur alist upp í sveit hefur aðra reynslu en barnið sem elst upp í þéttbýli. Eins hefur 

systkinafjöldi áhrif á reynslu þeirra og hvar í systkinaröðinni barnið er. Einbirni hefur 

aðra reynslu en barn sem á systkini. Einnig fylgir því önnur reynsla að vera elstur í 

systkinaröðinni eða yngstur. Með þessa reynslu koma börnin inn í leik- og grunnskólann 

og á henni byggja þau nýja reynslu og þekkingu. Þetta kemur til dæmis fram í 

hlutverkaleiknum. Barnið kemur með þær aðstæður sem það þekkir inn í leikinn og 

kynnist aðstæðum annarra í gegnum sama leik. Þannig verður til ný reynsla sem börnin 

geta síðan mátað sig við í áframhaldandi hlutverkaleik. Áhugasvið hvers einstaklings 

spilar svo inn í hvaða þekking festist í minninu. Einstaklingur sem hefur áhuga á 

náttúrufræði og vísindum leggur alla þá reynslu og fræðslu á minnið og getur því leitað 
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þangað seinna á lífsleiðinni. Aftur á móti er ekki líklegt að þeir sem hafa ekki áhuga á 

vísindum festi þá reynslu í huga sér. Í ljósi þessa segir Dewey (2000) að mikilvægt sé að 

kennarar séu meðvitaðir um fyrri reynslu barnsins og fyrra nám þannig að samfella 

myndist í námsferli barnsins. 

Það að barn læri með því að prófa hlutina er mikilvægt að hafa í huga varðandi nám 

ungra barna. Börn læra betur af því að handfjatla hlutina og prófa þá og nota þá til að 

vinna að úrlausnum. Kennarinn á þannig að styðja við fróðleiksfýsi barnsins og hvetja 

það og hjálpa því að öðlast frekari þekkingu á því sem vakti forvitni þess. Í dag er 

auðvelt að fá vitneskju um ýmisleg fyrirbæri á Netinu. Það að sýna barninu og kenna því 

að leita sér upplýsingar með því að fara á leitarvélarnar (t.d. Google) á Netinu. Þetta má 

kalla uppgötvunarnám en aðalinntak þess er að þær uppgötvanir sem barnið gerir 

festast frekar í minninu heldur en það sem kennarinn segir (Dewey, 2000). Þarna þarf 

barnið að hafa fyrir því að finna upplýsingar um það sem vekur áhuga þess.  

2.3 Námsleiðir sem notaðar eru í kennslu fimm ára barna 

Sú námsleið sem helst er notuð í kennslu fimm ára barna er leikurinn. Í leikskóla er 

megináhersla lögð á hann í öllum sínum fjölbreytileika, og má þar nefna frjálsan leik, val 

eða kennslufræðilegan leik. 

2.3.1 Leikurinn 

Í leikskóla er megináhersla lögð á leikinn en þar fer margs konar nám fram. 

Leikskólakennar hafa yfirleitt verið ragir við að nota hugtökin nám og kennsla. Mörgum 

hverjum finnst þau hugtök ekki eiga við um leikskólann (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og 

Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011). Í gegnum tíðina hafa skilgreiningar á námi og leik 

falið í sér mismunandi aðkomu kennarans. Í námi hefur hann frumkvæðið og leiðir 

vinnuna, börnin fylgja honum eftir og fara eftir þeim fyrirmælum sem hann gefur. Í leik 

eiga aftur á móti börnin frumkvæðið og eru í honum á eigin forsendum og stjórna því 

sem þar gerist (Pramling Samuelsson og Asplund Carlsson, 2008). Þannig hefur leikurinn 

verið sagður á forsendum barnanna en námið á forsendum kennarans. 

Í aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a) er lögð 

áhersla á leikinn sem aðalnámsleið barna og það er í gegnum hann sem börnin prófa sig 

áfram og læra af reynslunni. Leikur er sjálfsprottinn og hann er eftirsóknarverður. 

Wood (2013) skilgreinir leikinn þannig að það er barnið sem velur að leika sér. Það velur 

efnivið, félaga og tegund leiksins. Leikurinn er algerlega á forsendum barnsins en ekki á 

forsendum kennarans eða annarra fullorðinna. Leikurinn  er ánægjulegur fyrir barnið og 
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það er undir því komið hvort það vilji taka þátt í honum eða ekki. Í leiknum fær barnið 

tækifæri til að fara inn í ímyndaðan heim þar sem það getur prófað hin ýmsu hlutverk 

(Lillemyr, 2009). Leikur getur farið fram hvar og hvenær sem er, það þarf ekki að 

undirbúa hann fyrir fram, börn geta hafið leik óháð tíma eða rúmi. Þau eru ekki heldur 

háð leikefni, oftast notast börnin við það sem þau hafa aðgang að. Leikurinn er flókinn 

athöfn og í honum læra börnin margt. Sem dæmi má nefna að þau læra inn á mörk sín 

og að ganga skrefinu lengra en áður, þannig eykst þroski þeirra og þor í gegnum leikinn. 

Þau læra félagsleg samskipti og samvinnu og að virða mörk annarra (Pramling 

Samuelsson og Asplund Carlsson, 2008). Einnig læra þau að fylgja reglum en samkvæmt 

Vygotsky (1978) eru þær eitt af einkennum leiksins. Þegar börn byrja í leik þarf að ræða 

um hann og um hvað hann eigi að vera. Börnin ræða sín á milli um þær leikreglur sem 

gilda í leiknum en þær geta svo breyst eftir því sem líður á leikinn. Börnin læra að vera í 

því hlutverki sem barnahópurinn ákvað í sameiningu og læra að komast að 

samkomulagi um framgang leiksins (Pramling Samuelsson og Asplund Calsson, 2008). 

Mikilvægt atriði sem þarf að hafa í huga varðandi leikinn er ferlið. Í leiknum skiptir það 

máli en ekki útkoman (Johnson, Christie og Wardle, 2005). Það er í ferlinu sem námið 

verður til, útkoman er aukaatriði og af því má leiða þá ályktun að þar sem leikurinn 

hefur ekki augljósa útkomu er erfitt að líta á hann sem nám og námsleið. Það stendur 

ekkert sjáanlegt eða áþreifanlegt eftir leikinn. Stundum er því haldið fram að með 

auknum aldri þurfi börn meiri áskoranir og krefjandi verkefni. Í því ljósi er oft litið á 

leikinn sem „of barnalegan“ og að börnin þurfi frekar að vera í verkefnavinnu. Wood 

(2013) er ekki sammála þessu. Hún telur að börnin þurfi helst meira krefjandi leik og 

leikefni í þessu sambandi. Þau þurfa að fá tækifæri til að þróa leikinn sjálf og fá að 

auðga hann, t.d. með því að blanda saman efniviði. Leikurinn þróast í takt við 

skipulagðari og rökréttari hugsun barnanna. Börnin fara að búa til reglur sem gilda í 

leiknum og hann verður markvissari. Einn liður í að gera hlutverkaleikinn markvissari er 

lestur bóka. Börnin fara í menningarheim sinn og taka þaðan þekkt stef sem þau síðan 

leika. Þarna gengir bóklestur mikilvægu hlutverki en þar fá börnin hugmyndir um 

hlutverk sem þau geta síðan prófað í leiknum (Foote, Smith og Ellis, 2004). Einnig sækja 

börn hugmyndir í teiknimyndir eða annað barnaefni sem þau hafa séð.  

Í aðalnámskrá leikskóla (2011) er lögð áhersla á kennslufræðilegan leik en þá er átt 

við þegar kennarinn tengir leikinn við þau markmið sem sett eru í aðalnámskrá. Má þar 

nefna læsi, stærðfræði og náttúruvísindi. Kennarar geta notast við margvíslegar leiðir til 

að hafa áhrif á leik barnanna og oft gera þau sér ekki grein fyrir því hvað er leikur og 

hvað nám (Pramling Samuelsson og Asplund Carlsson, 2008). Með því að mynda flæði á 
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milli leiks og náms verða skilin þar á milli ógreinileg. Má þar nefna sem dæmi að lesa 

ákveðna sögu eða fara í vettvangsferð (Wood, 2013). Það að heyra skemmtilega sögu 

þar sem kennarinn ýtir undir ímyndunarafl barnanna með spurningum, leikjum og 

jafnvel verkefnum sem tengjast sögunni getur fylgt börnunum áfram í frjálsa leikinn. 

Þau geta leikið söguna, byggt sögusviðið eða leikið framhaldið af sögunni. Með því að 

fara í vettvangsferðir öðlast börnin reynslu af vettvanginum. Til dæmis má nefna að 

kíkja í bakaríið í hverfinu eða fiskbúðina. Þaðan getur komið uppspretta að leiknum þar 

sem börnin leika það sem fram fer í bakaríinu.  

Það er mikilvægt að kennarinn sé til staðar í leiknum og spjalli við börnin um það 

sem fer þar fram. Þannig örvar hann tjáningu barnanna og hugsun þeirra, þau tjá sig um 

það sem þau vilja að gerist í leiknum og koma þannig hugsunum sínum frá sér (Pramling 

Samuelsson og Asplund Carlsson, 2008). Hlutverk kennarans er líka að kynna nýjan 

efnivið fyrir börnunum og kenna þeim að nota hann rétt (Wood, 2013). Einnig er 

mikilvægt að kennarinn sé til staðar, oft á hliðarlínunni, að hann fylgist með leik 

barnanna. Þannig veit hann hvað er að gerast í leiknum og hvaða nám fer þar fram. 

Hann getur þá stigið inn í leikinn og boðið efnivið til viðbótar við þann sem fyrir er eða 

komið með spurningar sem tengjast framvindu leiksins (Pramling Samuelsson og 

Johansson, 2006). Þannig örvar hann hugsun barnanna og meiri dýpt fæst í leikinn. Með 

nýjum efniðvið auðgast leikurinn og börnin þurfa að hugsa um hann eða hvort nýja 

leikflétta passi inn í leikinn sem þegar er í gangi. Þarna opnast einnig möguleikar fyrir 

börnin að blanda saman efnivið sem nýtist í leiknum og getur ýtt undir aðra þætti náms 

þeirra, t.d. læsi og stærðfræði (Johnson, Christie og Wardle, 2005). Ýmiss konar kubbar 

geta auðgað hlutverkaleikinn og sjáanlegir bókstafir geta t.d. ýtt undir áhuga barnanna 

á læsi. Kennarinn má þó ekki vera of afgerandi í leiknum og taka stjórnina í sínar hendur 

(Wood, 2013). Leikurinn verður alltaf að vera á forsendum barnanna en kennarinn 

getur gripið tækifærið og komið eitthvað nýtt og breytt áherslum í leiknum. 

Í leikskólum er algengt að bjóða upp á svokallað val. Kennarinn setur þá fram 

viðfangs- eða leikefni og börnin velja hvað þau vilja leika með. Valmöguleikarnir eru oft 

settir á spjald eða í körfur (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Oft er takmarkaður fjöldi 

barna í hverjum valmöguleika. Ástæða þess að val er notað í frjálsum leik er margþætt. 

Til dæmis er þetta góð leið fyrir kennarann að sjá hvar áhugasvið barnanna liggur í 

leiknum og gerir honum kleift að skoða félagsfærni barnanna í mismunandi hópum. 

Einnig er þetta leið til að fá börnin til að vera lengur í sama leiknum og æfa úthald 

þeirra og gefa þeim tækifæri til að þróa leikinn enn fremur (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2012). Þá er valið einnig góður kostur fyrir kennarann til að æfa ákveðna þætti, t.d. 
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fínhreyfingar (Johnson, Christie og Wardle, 2005). Kennarinn getur sett fram 

viðfangsefni og efnivið sem lúta að læsi eða stærðfræði og þjálfað færni barnanna. Oft 

er það þannig að börnin gera sér ekki grein fyrir því að þarna fari fram ákveðin þjálfun 

eða jafnvel kennsla því að þau líta á þetta sem leik sem þau hafa sjálf valið. Á þennan 

hátt nær kennarinn að koma kennslu að í frjálsum leik barnanna en þar sem ekki er um 

skrifleg verkefni að ræða sem gefa ákveðna niðurstöðu getur verið erfitt fyrir 

utanaðkomandi að sjá þá kennslu sem þarna fer fram. 

2.3.2 Samverustundir 

Samverustund er einn af föstum liðum dagsskipulags í mörgum leikskólum. Þar safnast 

börnin saman á ákveðnum stað, ásamt kennara. Þarna kemur tími sem kennarinn stýrir 

og miðlar hann oft upplýsingum til barnanna (Eide, Os og Samuelsson, 2012), t.d. um 

það sem framundan er þann daginn, og hvaða vikudagur er og mánuður. Einnig er 

algengt að athuga veðrið þann daginn og ræða um hvaða útifatnaður er við hæfi miðað 

við veður (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Þennan tíma mætti flokka undir beina kennslu 

þar sem kennarinn talar við barnahópinn í heild sinni og hefur frumkvæði að því sem 

fram fer (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Í rannsókn sem Foote, Smith og Ellis (2004) 

gerðu í Nýja Sjálandi kom fram að leikskólakennararnir notuðu samverustundina til 

lestrar eða til að segja börnunum sögur. Í framhaldi af því voru börnin síðan spurð út í 

innihald sögunnar. Einnig tengdu þau efni sögunnar við ákveðna þætti sem síðan var 

hægt að halda áfram að ræða, t.d. ef fugl kom fyrir í sögunni var rætt áfram um fugla og 

tóku börnin virkan þátt í þeirri umræðu. Þannig var samverustundin meðal annars 

notuð til málörvunar og læsistengdrar þjálfunar. Í samverustundum er oft sungið, 

börnin syngja lög sem þau þekkja en læra einnig ný lög. Einnig er oft farið í leiki, t.d. 

sem tengjast tölustöfum og bókstöfum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Þá er tilvalið að 

nota leikinn í að syngja lög þar sem talið er eða sem tengjast markvissri málörvun, t.d. 

að ríma eða klappa samstöfur. 

2.3.3 Hópastarf 

Það hefur lengi tíðkast að elstu börn leikskólans, fimm ára börnin, fái sérstök verkefni 

(Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008 og Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Misjafnt er hvað 

þessi verkefni kallast en sem dæmi má nefna elstu barna verkefni og að vera í skólahóp. 

Því hefur verið haldið fram að elstu börn leikskólans séu orðin leið á seinasta árinu og 

þessi verkefni brjóti upp daginn og gefa börnunum tækifæri til að kljást við ögrandi 

verkefni sem hæfa aldri þeirra og þroska. Þessar stundir eru oft fráteknar í 

dagsskipulagi leikskólans og gefa þannig til kynna að nú fari fram formleg stund þar sem 
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kennarinn stjórnar (Pramling Samuelsson og Johansson, 2006). Oft eiga þessar stundir 

sér stað við borð þar sem kennarinn er með tilbúin verkefni. Þar þjálfa börnin t.d. 

fínhreyfingar, einbeitingu og úthald og þeim eru kenndar ákveðnar vinnureglur, t.d. að 

rétta upp hönd og hlusta á hin börnin. Að hlusta á fyrirmæli og fara eftir þeim, sem og 

að vinna saman og taka tillit hver til annars. Mikil áhersla er lögð á að börnin haldi rétt á 

skriffærum og skærum og hafi þjálfað upp færni í að skrifa, spora og klippa (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2012). Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) um starfshætti leikskóla 

kom t.d. fram að verkefnin tengdust oft börnunum sjálfum og nánasta umhverfi þeirra. 

Þar var meðal annars lögð áhersla á líkamann og sjálfsmynd barnanna, fjölskyldu þeirra 

og heimili. Einnig á stærðfræði og markvissa málörvun. Í hópastarfi er oft lögð áhersla á 

þemavinnu og árstíðarbundna vinnu (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Þá er náttúran oft 

tekin fyrir. Í framhaldi af hópavinnunni er stundum farið í vettvangsferðir þar sem 

nánasta umhverfi leikskólans er skoðað og jafnvel farið í lengri ferðir, t.d. með strætó 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012).  

Af þessu má sjá að leikskólinn er farinn að nálgast þau vinnubrögð sem eru við lýði í 

grunnskólanum (Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). Í rannsókn 

sem Sue Dockett (2011) framkvæmdi meðal kennara í Ástralíu kom fram að kennarar 

yngri barna upplifi þrýsting frá foreldrum og kennurum eldri barna um að leggja meiri 

áherslu á sýnilegt nám ungra barna. Þeim finnst vera meiri pressa á að þau láti börnin 

vinna sýnilega verkefnavinnu, og er það oft á kostnað frjálsa leiksins. Þeir tala líka um 

þá upplifun sína að foreldrar og kennarar eldri barna hafi lítinn skilning á mikilvægi 

frjálsa leiksins. Sue Rogers (2011) tekur undir þessi orð og talar um að leikskólakennarar 

upplifi pressu frá samfélaginu að undirbúa þurfi börnin fyrir formlegt nám. Það er litið 

svo á að það sé gert í gegnum skrifleg verkefni en ekki í gegnum leik. 

2.4 Upphaf grunnskólagöngu 

Það má segja að í íslensku samfélagi standi fimm ára börn á tímamótum. Leikskólinn er 

senn á enda og grunnskólinn tekur við. Í aðalnámskrá leik- og grunnskóla frá árinu 2011 

segir að fimm ára börn eigi að vera í leikskóla. Þar er þó tekið fram að foreldrum sé 

frjálst að flýta eða seinka grunnskólanámi barna sinna. Nokkrir grunnskólar á Íslandi 

bjóða fimm ára börnum að hefja grunnskólanám sitt. Í Ástralíu hefst það ári fyrr en hér 

á landi, þ.e. árið sem þau verða fimm ára (Dockett og Perry, 2002). Foreldrar barna í 

millistétt sækjast í auknum mæli eftir að seinka grunnskólaþátttöku barna sinna. Þau 

telja að með því móti verði börn þeirra meira tilbúin fyrir grunnskólagönguna. Í 

meistararitgerð Júlíönnu Vilhjálmsdóttur (2016) kom sú skoðun hins vegar fram að með 
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því að senda barn í fimm ára bekk yrði það skrefi á undan jafnöldrum sínum þegar það 

færi í 1. bekk. Kannski er það ástæða þess að foreldrar vilja að börn sín fari fyrr í 

grunnskóla. Að þeir telji að barnið sé betur undirbúið undir það sem koma skal, að 

fræðilegi (e. academic) hlutinn sé afgerandi í undirbúningnum fyrir 1. bekk. Í rannsókn 

sem Jóhanna Einarsdóttir (2010) gerði á meðal foreldra leikskólabarna kom fram að 

foreldrar vildu að börn sín fengju þjálfun í að vera sjálfstæðir einstaklingar, fullir af 

sjálfstrausti, sem gætu bjargað sér sjálfir í flestum athöfnum dagslegs lífs. Einnig vildu 

foreldrar að börn sín lærðu félagsleg samskipti og að umgangast aðra með virðingu og 

vináttu. Foreldrarnir lögðu minni áherslu á bóklegt nám barna sinna í leikskóla en töldu 

mikilvægast að börnunum liði vel í eigin skinni og væru glöð. Niðurstöður Önnu Magneu 

Hreinsdóttur (2008) benda í sömu átt en foreldrar í rannsókn hennar töldu mikilvægast 

að börnin lærðu að bera virðingu fyrir öðrum og ættu í góðum samskiptum við aðra, 

bæði börn og fullorðna. 

2.4.1 Hæfni og geta barna í upphafi grunnskólagöngu 

Það hugtak sem mikið er notað í tengslum við upphaf barna í grunnskóla er skólafærni. 

Það snýr að þeim þáttum sem börn þurfa að búa yfir til að hefja grunnskólanám. Hér er 

ekki verið að tala um aldur barnsins heldur hæfni þess. Yfirleitt er talað um tvo þætti 

sem skipta mestu máli: Þekkingu og hæfni og félags- og tilfinningaþætti (Prior, Bavin og 

Ong, 2010). Þegar talað er um þekkingu og hæfni skiptir málþroski og hljóðkerfisvitund 

mestu máli, það að hafa gott vald á móðurmálinu, þekkja stafi og vita hvernig þeir 

hljóma. Einnig er geta til að halda athygli og einbeitingu talin skipta miklu máli (Prior 

o.fl., 2010). Félagsleg og tilfinningaleg hæfni eða virkni skiptir líka miklu máli (Machburn 

og Pianta, 2006). Það að barnið geti átt í samskiptum við aðra í umhverfi sínu, t.d við 

foreldra, stórfjölskyldu, systkini, kennara og jafnaldra. Machburn og Pianta (2006) halda 

því fram að félagsleg og tilfinningaleg færni komi á undan þekkingu. Það sé í gegnum 

bein og óbein samskipti barnsins við umhverfi sitt, og þá sem barnið á samskipti við, 

sem barnið öðlast þekkingu og færni á öðrum sviðum, t.d. á tungumálinu. Samskipti 

barnsins við foreldra sína og foreldra við skólann er það sem hjálpar barninu mest áður 

en grunnskólaganga þess hefst. Reglur og festa heima fyrir undirbúa barnið undir 

skólaumhverfið, þar sem þau þurfa að fylgja ákveðnum reglum og ákveðnar kröfur eru 

gerðar til þeirra. 

Dockett og Perry (2004) gerðu rannsókn meðal kennara, foreldra og barna um 

hvaða þættir væru mikilvægastir þegar börn hæfu grunnskólagöngu. Börnin litu á 

skólareglurnar og að þekkja þær sem hluta af því að byrja í grunnskóla. Þeim fannst 

mikilvægt að nýir nemendur þekktu þær reglur sem giltu (Dockett og Perry, 2002). 



 

24 

Vellíðan skipti börnin líka miklu máli (Dockett og Perry, 2004). Jane Waters (2009) talar 

um fimm svið sem tengjast vellíðan barna en þau eru líkamleg, andleg, vitsmunaleg, 

félagsleg og efnahagasleg. Líkamleg vellíðan tengist heilsu barnsins og þekkingu þess á 

að borða hollt og vera örugg í umhverfi sínu, þ.e. að það þekki hætturnar og viti hvernig 

eigi að forðast þær. Andleg vellíðan tengist andlegri heilsu, svo sem kvíða, og mikilvægi 

þess að barnið búi yfir góðu sjálfsáliti, sjálfsöryggi og þekki inn á tilfinningar sínar. 

Vitsmunaleg vellíðan tengist þekkingu og viðhorfi barnsins til skólans og námslegrar 

getu sinnar. Félagsleg vellíðan á við um tengsl barnsins við fjölskyldu sína og jafnaldra 

og hvernig samskiptin þeirra á meðal eru. Efnahagsleg vellíðan snýr að efnahag 

fjölskyldunnar og samfélagsins sem barnið býr í. Leikskólinn og skólaumhverfið geta 

hjálpað barninu á félagslega og vitsmunalega sviðinu. Kennarinn getur leiðbeint barninu 

þannig að það öðlist gott sjálfsálit og öryggi og hafi jákvæða mynd af skólanum og 

áframhaldandi námi. Þannig á kennarinn að umgangast barnið sem getumikið og 

hæfileikaríkt og hjálpa því að taka virkan þátt í leikskóladeginum (Sara Margrét 

Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016). Kvíði getur verið stór þáttur í andlegri 

vellíðan ungra barna. Í rannsókn Dockett og Perry (2004) kom fram að börnin töldu 

kvíða vera að þekkja ekki skipulagið og kennarann. Einnig skipti miklu máli að þau 

þekktu einhvern í skólanum og að vinir þeirra væru með þeim. Samkvæmt börnunum er 

skólinn staður til að eignast vini og vera með vinum sínum. Þau börn sem sögðust ekki 

líða vel í skólanum áttu ekki vini og enginn vildi leika við þau (Dockett og Perry, 2002). 

Foreldrar og kennarar voru sammála um að aðlögun væri mikilvægust þegar börn 

hæfu grunnskólagöngu (Dockett og Perry, 2004) en þó með ólíkum formerkjum. 

Foreldrar vildu að barn þeirra passaði vel inn í hópinn, og ætti jákvæð samskipti við 

önnur börn og kennarann. Á sama tíma vildu þeir líka að kennarinn tæki eftir barni sínu, 

að það væri álitið að einhverju leyti sérstakt. Kennararnir vildu hins vegar að börnin 

væru hluti af stærri hóp, að þau gætu fylgt fyrirmælum og sýnt sjálfstæði. Kennurunum 

fannst einnig mikilvægara að börnin byggju yfir ákveðinni getu frekar en þekkingu 

(Dockett og Perry, 2004). T.d. að þau færu sjálf á klósettið, klæddu sig sjálf í útiföt, 

þekktu dótið sitt og tækju eftir því sem kennarinn segði. 

2.4.2 Að byrja í grunnskóla 

Það er stór áfangi í lífi hvers barns að byrja í grunnskóla. Flest börn á Íslandi hafa verið 

nokkur ár á leikskóla og eru því vön að vera utan heimilis á daginn. En grunnskóli starfar 

á annan hátt en leikskóli og börnin líta á grunnskólann öðrum augum. Þau gera sér 

grein fyrir því að þau séu að fara á annan og stærri vettvang, inn í nýja menningu sem 

þau þurfa að kynnast. Það verður að gefa þeim tíma til að kynnast þessum nýja stað og 
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þeim reglum og siðum sem þar ríkja. Þau þurfa að setja sig inn í nýja hugsun og máta sig 

við hana og nýja staðinn. Þau finna fyrir því að nú eru þau að eldast, þau eru að vaxa og 

þroskast, og þau finna fyrir auknum kröfum sem gerðar eru til þeirra (Fabian, 2006). Við 

þetta breytist sjálfsmynd þeirra. Þau líta á sig öðrum augum, eru ekki lengur 

leikskólabarn heldur skólastelpa eða skólastrákur. Þau gera sér líka grein fyrir því að 

umhverfið lítur þau öðrum augum og gerir aðrar kröfur til þeirra (Dockett og 

Einarsdóttir, 2017). Einnig þarf að hafa í huga að sjálfsmynd foreldranna breytist. Þeir 

eru ekki lengur foreldrar leikskólabarns heldur barns í grunnskóla og við það breytist 

hlutverk þeirra. Samband þeirra við kennarann minnkar, í stað þess að fylgja barninu 

sínu inn á leikskólann og sækja það þangað fer barnið oftast eitt inn í grunnskólann og 

inn í sína skólastofu. Oft mæta þau á undan kennaranum og því er ekki líklegt að 

foreldrarnir hitti kennarann á hverjum degi, eins og í leikskólanum. Foreldrar þurfa 

einnig að sýna námi barnsins meiri stuðning en þeir hafa áður þurft. Þetta hefur oft í för 

með sér breytt samskipti á milli barna og foreldra (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Tími 

barnsins sem áður var frjáls og skyldulaus þarf nú allt í einu að nota til heimanáms. 

Barnið þarf að lesa heima og oft veldur það togstreitu á milli foreldra og barna.  

Félagsleg samskipti barnsins eru mikilvæg og á þessum tíma er algengt að þau 

breytist. Barnið fer úr tiltölulega litlum hóp yfir í stóran hóp jafnaldra. Við það geta ný 

félagatengsl myndast, bæði á milli barnsins og annarra barna, sem og á milli barnsins og 

fullorðinna. Þar getur verið um að ræða kennara og annað starfsfólk grunnskólans. Á 

sama tíma rofna tengslin við þá aðila sem voru í leikskólanum, bæði börn og fullorðna 

(Dockett og Einarsdóttir, 2017). En það er ekki einungis barnið sjálft sem eignast nýja 

vini heldur gildir það sama einnig um vini barnsins úr leikskólanum. Barnið getur allt í 

einu upplifað sig eitt í nýjum aðstæðum þar sem vinir og félagar þess hafa myndað ný 

vinatengsl. Á þessum tímapunkti er því mikilvægt að bæði foreldrar og kennarar haldi 

vel utan um barnið og séu vakandi yfir breyttu félagamynstri (Hellblom-Thibblin og 

Marwick, 2017). Barnið þarf að finna að það er velkomið inn í nýjan hóp og stundum 

þarf að hjálpa því að kynnast nýjum félögum. 

Í aðalnámskrár leik- og grunnskóla er fjallað um tengsl á milli beggja skólastiga 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a; 2011b). Í báðum námskránum er lögð 

áhersla á að skólaganga barnanna eigi að mynda samfellda heild. Þannig á það nám sem 

fór fram í leikskóla að vera sá grunnur sem grunnskólinn byggir á. Jafnfram þarf að gæta 

þess að börnin fái ögrandi verkefni og tækifæri til þess að öðlast nýja reynslu og færni. 

Til þess að svo megi verða þurfa kennarar beggja skólastiga að vera meðvitaðir um hvað 

er gert á hvoru stigi. Þar með er búið að leggja grunn að tengslum skólastiganna. Einnig 
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er lögð áhersla á í báðum námskrám að til þess að svo megi verða þá þurfi börnin að 

kynnast grunnskólanum á meðan þau er enn í leikskóla. Þannig býður grunnskólinn 

leikskólabörnum í heimsóknir seinasta vetur barnsins í leikskóla, til að það geti skoðað 

grunnskólann og þekki nokkurn veginn umhverfi hans. Þetta hefur þann kost í för með 

sér að þegar barnið fer svo yfir í grunnskólann þekkir það umhverfið og jafnvel 

einhverja starfsmenn skólans og börn sem þar eru fyrir, t.d. gamla vini úr leikskólanum 

eða eldri systkini. Barnið er því ekki að fara á alveg ókunnar slóðir og er því nokkuð 

öruggt. Það veitir foreldrunum öryggi að finna að barnið sé að fara á stað sem það 

þekkir til (Hellblom-Thibblin og Marwick, 2017). Það skiptir ekki síður máli að undirbúa 

foreldrana en börnin. Þeir þurfa að vita hvað bíður barnsins og þeirra í nýjum 

aðstæðum. 

2.5 Hvað læra fimm ára börn 

Í aðalnámskrá leikskóla 2011 kemur fram hvað börn eiga að læra í leikskóla. Meðal þess 

sem lögð er áhersla á er læsi og stærðfræði. Hér á eftir verður fjallað um þessar greinar 

og með hvaða hætti þær birtast í starfi leikskólans. 

2.5.1 Læsi 

Einn af þýðingarmestu þáttum í skólastarfi íslenskra barna er læsi. Eftir útgáfu 

Hvítbókar Menntamálaráðuneytisins árið 2014 var ráðist í verkefnið Þjóðarsáttmáli um 

læsi. Þar er miðað að því að allt samfélagið taki þátt, bæði leik- og grunnskólinn og 

heimilið. Þar kemur fram að leggja þurfi grunninn að lestrarnámi strax í leikskóla. Leiðir 

í átt að lestrarnámi ungra barna eru t.d. í gegnum skipulega málörvun og með lestri fyrir 

börnin. Þegar lesið er fyrir börnin þarf að huga að söguskilningi þeirra, t.d. með því að 

ræða um söguna og spyrja um efni hennar. Fræðimenn á sviði menntunar ungra barna 

eru almennt sammála um mikilvægi þess að leikskólinn undirbúi börnin undir 

lestrarkunnáttu síðar meir. Í rannsókn Foote, Smith og Ellis (2004) kom fram að bækur 

og sögur skipta miklu máli fyrir þennan aldurshóp og að kennararnir væru meðvitaðir 

um nauðsyn þeirra. Auk bóka voru bókstafir sjáanlegir í umhverfi barnanna og þannig 

voru þau hvött til að kynna sér þá. Einnig höfðu börnin aðgang að efniviði þar sem hvatt 

var til hlutverkaleiks tengt læsi, t.d. að skrifa niður innkaupalista fyrir búðarferðina eða 

útbúa matseðil fyrir veitingastaðinn. Þannig leika börnin með stafina og öðlast skilning á 

því fyrirbæri sem bókstafir eru. Með því að hafa bókstafi alltaf fyrir augunum skilja 

börnin að þessi tákn merkja eitthvað og smám saman læra þau merkingu þeirra tákna. 

Oft kveikir sú vitneskja áhuga á að þau vilji læra að skrifa nafnið sitt (Rannveig 

Jóhannsdóttir, 2011). Þau þjálfast einnig í að læra lesáttina, að skrifa eða lesa frá vinstri 
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til hægri og að ofan og niður (Lonigan, Burgess og Anthony, 2000). Prior, Bavin og Ong 

(2010) eru sammála þessu en í rannsókn þeirra kom fram að tungumálið og læsi skiptu 

mestu máli í námi yngstu barnanna. Tungumálið skiptir miklu máli í leik þeirra en það er 

í gegnum það sem barnið getur tjáð sig og sagt vilja sinn. Rannsóknir hafa sýnt að börn 

sem leika mikið hlutverkaleik búa yfir meiri orðaforða og málkunnáttu en þau sem gera 

minna af því (Halldóra Haraldsdóttir, 2012). Barnið þarf að vera vel statt í móðurmáli 

sínu, geta skilið það og tjáð sig. Það er svo í gegnum tungumálið sem börnin ná 

félagsþroska og mynda tengsl við aðra. Þannig má sjá að góður orðaforði er mjög 

mikilvægur grunnur, bæði fyrir lestrarkennslu og líka fyrir félagssamskipti.  

Í aðalnámskrá leikskóla 2011 kemur fram að í leikskóla eigi að „nota hvert tækifæri 

til að efla íslenska málvitund þar sem börn læra ný orð og hugtök og þróa tungumálið“ 

(bls. 34). Hrafnhildur Ragnarsdóttir (2013) kannaði orðaforða íslenskra leikskólabarna í 

rannsókn sinni. Hún hefur sýnt fram á mikilvægi þess að lesið sé fyrir ung börn. Það er í 

gegnum lestur bóka og sagna að börnin öðlast orðaforða og skiptir hann lykilmáli í 

lestrarkennslu (Lonigan, Burgess og Anthony, 2000). Árdís Hrönn Jónsdóttir (2013) 

hefur lagt áherslu á mikilvægi þess. Hún hefur gefið út bókina Orðaspjall en þar leggur 

hún áherslu á að útskýra ný eða flókin orð fyrir börnunum. Kennarinn á að temja sér að 

nota orðin með börnunum og þannig auka orðaforða þeirra. Það einskorðast ekki við 

þær stundir þegar lesið er með börnunum heldur í daglegu starfi, t.d. við matarborðið 

og í fataklefanum. Með því að tala um sögurnar eða bækurnar sem lesnar eru eykst 

málskilningur barnanna og þar með er lagður grunnur að lesskilningi síðar meir (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). 

Í leikskólum er sífellt lögð meiri áhersla á læsistengda vinnu með börnunum þrátt 

fyrir að í aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011 sé ekki minnist á að kenna 

leikskólabörnum að lesa (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). Engu að síður kunna mörg 

fimm ára leikskólabörn bókstafina og hljóð þeirra og eru þau farin að stauta sig eitthvað 

áfram í lestri. Í rannsókn Rannveigar Jóhannsdóttur (2011) með elstu börnum leikskóla 

kom fram að stór hluti þeirra kann bókstafina og eru byrjuð að þróa með sér færni sem 

leiðir til lestrarkunnáttu. Það sama kom fram í rannsóknum Gerðar G. Óskarsdóttur 

(2012) og Halldóru Haraldsdóttur (2012). Þeir leikskólakennarar sem tóku þátt í 

rannsóknum þeirra sögðust ekki vinna skipulega með bókstafina. Þeir voru sýnilegir á 

spjöldum á veggnum og mikið var um að húsgögn og leikföng væru skriflega merkt og 

þannig var áhugi barnanna vakinn á bókstöfunum. Einnig var farið í ýmsa leiki sem 

tengdust bókstöfum, farið var í stafaleiki þar sem þeir sem áttu ákveðinn bókstaf máttu 

standa upp og fara í röð o.s.frv. Gerður G. Óskarsdóttir (2012) segir að í raun hafi mikill 
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undirbúningur fyrir lestrarnám farið þarna fram og athugun á lestrarfærni leiddi í ljós að 

mörg barnanna höfðu náð færni í þeim grunnþáttum sem þurfti til að geta lesið. Meðal 

grunnþátta sem mikilvægt er að börnin búi yfir áður en þau byrja að lesa er 

hljóðkerfisvitund en í henni felst meðal annars rím, klappa samstöfur, samsett orð og 

fyrsti stafur í orði. 

Leikskólarnir hafa yfir að ráða kennsluefni sem tekur á málþroska ungra barna og 

hljóðkerfisvitund. Meðal þeirra er Lubbi finnur málbein eftir Eyrúnu Ísfold Gísladóttur 

og Þóru Másdóttur (2014). Þar er lögð áhersla á að kenna börnum hljóðin í þrívídd. Að 

samþætta sjón, heyrn og hreyfingu. Börnin sjá bókstafinn, heyra hvað stafurinn segir og 

læra tákn fyrir stafinn. Einnig er vísa fyrir hvert hljóð sem börnin syngja og þannig festist 

hljóð hans enn frekar í minni barnsins. 

Kennsluefnið k-pals er farið að ryðja sér til rúms hér á landi og nota nokkrir 

leikskólar það efni. Skammstöfunin k-pals þýðir kindergarten peer-assisted learning 

strategies (Fuchs, Fuchs, Al Otaiba o.fl., 2001) og á íslensku nefnist það pör að læra 

saman (Anna-Lind Pétursdóttir og Kristín Helga Guðjónsdóttir, 2015). Eins og nafnið 

gefur til kynna eru börnin pöruð saman eftir getu, þannig að getumikið barn er með 

getuminna barni. Parið skiptist síðan á að vera þjálfari og lesari. K-pals felur í sér 

aðferðir til að þjálfa hljóðkerfisvitund, umskráningu, lesfimi og lesskilning (Anna-Lind og 

Kristín Helga, 2015). Námsefnið skiptist í 70 kennslustundir og eru annars vegar 

hljóðaleikir og hins vegar umskráningaverkefni. Kennarinn fer fyrst yfir verkefnið en 

síðan taka pörin við og gera verkefnið saman. Hljóðaleikirnir efla hljóðkerfisvitund 

barnanna og er þá meðal annars unnið með rím, fyrsta hljóð í orði, hljóðgreiningu og 

hljóðtengingu. Í umskráningu er annars vegar farið í hljóðin og hins vegar orðin. Þegar 

farið er í hljóðin lærir barnið það sem táknið/stafurinn gefur en þegar farið er í orðin er 

lögð áhersla á sjónminni barnsins og það lærir að þekkja orðið eða táknin sem mynda 

það. Síðan koma nokkur orð sem barnið á að hljóða sig í gegnum (Fuchs, Fuchs, Al 

Otaiba o.fl., 2001). 

Margir fræðimenn hafa velt fyrir sér af hverju leikskólinn leggur svona mikla áherslu 

á að leikskólabörnin kunni stafina og hljóð þeirra. Einnig velta þeir fyrir sér af hverju 

læsistengd verkefnavinna sé til staðar í leikskólunum og að sér stund sé tekin frá fyrir 

þá vinnu. Foote, Smith og Ellis (2004) eru meðal þeirra sem hafa velt þessum 

spurningum fyrir sér. Þeirra svar er að kennararnir séu að koma til móts við þær kröfur 

sem foreldrar og samfélagið setja varðandi læsi. Það að kenna læsi á formlegan hátt er 

auðveldari og sýnilegri leið heldur en leikurinn. Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir (2011) hefur 

einnig velt þessari spurningu fyrir sér. Hún talar um að leikskólakennarar hafi ekki 
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fengið þjálfun eða kennslu í námi sínu sem tengist lestrarkennslu ungra barna og því líti 

þeir til grunnskólakennara og noti þær aðferðir sem þar tíðkast. 

2.5.2 Stærðfræði 

Í aðalnámskrá leikskóla 2011 kemur fram að sjálfbærni og vísindi séu eitt af 

námssviðum leikskólans. Undir þau hugtök falla stærðfræði og náttúrufræði. Báðar 

þessar námsgreinar koma fram í starfi leikskólans. Hann á að útvega efnivið og skapa 

aðstæður þar sem ung börn eru hvött til að velta fyrir sér stærðfræðilegri og 

vísindalegri hugsun. Þau eru hvött til að skoða umhverfi sitt og læra að umgangast það 

af virðingu. 

Snemma fer að bera á stærðfræðihugsun hjá börnum og hafa ung börn mikla 

óformlega þekkingu á stærðfræði og hugtökum hennar. Má þar nefna tölustafi og 

talnagildi. Börn læra snemma að telja og svo kemur talnagildið, þ.e. hvað tölurnar þýða, 

smám saman inn. Börn geta snemma skipt hlutum, t.d. leikföngum, á milli sín og gera 

sér grein fyrir hvenær einhver er með meira en þau. Einnig eru  þau fljót að sjá ef 

einhver fær stærri kökusneið en þau. Þarna má sjá að þau átta sig snemma á 

stærðfræðilegum viðfangsefnum og hugtökum. Þau læra þetta af umhverfi sínu og 

öðrum, bæði börnum og fullorðnum (Copley, 2000). Eitt af hlutverkum leikskólans er  

því að hvetja börnin til að velta fyrir sér viðfangsefnum stærðfræðinnar og má þar 

nefna mynstur, tákn og form (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011a). Copley 

(2000) nefnir eftirtalin atriði sem börn á leikskólaaldri læra: Tölur og talnagildi, mynstur 

og algebru, rúmfræði og stöðuhugtök, mælingar og greiningu gagna og líkindi. Guðbjörg 

Pálsdóttir (2013) nefnir að meðal þess sem ung börn kunna eru form og samsetning 

þeirra, orsakasamhengi, tengsl og staðsetning.  

Í leikskólum gætir stundum þeirrar tilhneigingar að láta fimm ára börn leysa skrifleg 

stærðfræðiverkefni, þannig má sjá á áþreifanlegan hátt hvað börnin eru að læra. 

Áherslur í stærðfræðinámi ungra barna eru þó að breytast. Í staðinn fyrir að kenna 

börnunum ákveðnar reglur og aðferðir eru börnin nú virk í að skoða vandamál eða 

þrautir og finna þannig lausn á málinu (Guðbjörg Pálsdóttir, 2013). Börnin eru því hvött 

til að leita skapandi leiða til að leysa vandamálið, t.d. með því að prófa margvíslegar 

útfærslur, og með því festist hin nýja þekking í huga barnsins. Rannsóknir hafa leitt í ljós 

að börn læra frekar í gegnum hlutbundna kennslu heldur en skriflega (Bryndís 

Garðarsdóttir, Guðbjörg Pálsdóttir og Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013). Þannig sjá börnin 

frekar fyrir sér hvað þau eru að læra. Samkvæmt Dewey (2000) læra börn með því að 

gera hlutina sjálf. Þau læra frekar það sem þau prófa heldur en það sem þau lesa. 
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Byggingarleikur er algengur í leikskólum og margir þeirra eru ríkir af alls kyns kubbum 

þar sem börn geta unnið saman. En samkvæmt kenningum Vygotskys (1978) skiptir 

samvinna miklu máli. Hann lagði áherslu á að börnin lærðu hvort af öðru. Börnin væru 

oft að byggja saman og hjálpuðust þannig að við að leysa þau vandamál sem upp 

kæmu. Dæmi um vandamál eru ólíkar stærðir kubbanna, að skipta jafnt á milli og finna 

jafnvægi í byggingunum (Bryndís Garðarsdóttir o.fl. 2013). Börnin telja og flokka og 

bera saman fjölda, hvort einhver sé með fleiri kubba en hinir. Þau prófa ólíkar lausnir 

þar til sú rétta kemur. Í stærðfræðinámi ungra barna skiptir samtalið miklu máli, hvort 

sem það er á milli barnanna eða á milli þeirra og kennarans (Copley, 2000). Það er í 

gegnum samtalið sem barnið lærir hvað mest, það setur hugsanir sínar í orð og fær 

þannig heildarsýn yfir vandamálið sem það glímir við. Bryndís Garðarsdóttir og fleiri 

(2013) gerðu rannsókn á stærðfræðinámi barna hjá elstu börnum leikskólans og yngstu 

börnum grunnskólans. Notaðir voru kaplakubbar, en um er að ræða ferstrengda kubba í 

hlutföllunum 1:3:15 og er lengsta hliðin 12 cm. Með því að nota kaplakubba voru 

vandamál stærðfræðinnar skoðuð og leyst, t.d. mynstur, speglun, form, jafnvægi og 

mælingar, t.d. á hæð og breidd byggingarinnar en þar koma tölur og talnagildi inn í. 

Einnig lærðu börnin muninn á að byggja í tvívídd og þrívídd. Þarna reynir á kennarann 

að skoða vinnu barnanna og eiga samskipti við börnin, t.d. með því að bæta nýjum 

efnivið inn í leikinn. Einnig með því að spjalla við þau um viðfangsefnið en samtalið er 

mjög mikilvægt í námi barnanna (Guðbjörg Pálsdóttir, 2013; Copley, 2000).  

Einingakubbar eru einnig mjög vinsæll efniviður í leikskólum og yngri bekkjum 

grunnskólanna. Þeir eru hugarsmíð Caroline Pratt og eru flæðandi efniviður en það 

þýðir að börnin eru ekki bundin af fyrirfram ákveðnum hugmyndum um útkomu 

byggingarinnar (Mofitt, 1996). Hönnun einingarkubbanna er sérstök að því leyti að allir 

kubbarnir ganga upp í grunnkubbinn. Þegar unnið er með einingarkubba er komið inn á 

mörg atriði rúmfræðinnar. Börnin læra um stærð, þyngd og lögun kubbanna og einnig 

jafnvægi því það getur verið snúið að byggja í þrívídd úr kubbunum án þess að þeir 

hrynji (Leeb-Lundberg, 1996). Þarna komum við aftur inn á mikilvægi þess að kennarinn 

sé til staðar og spjalli við börnin um byggingarnar, vandamálin og mögulegar lausnir. 

2.6 Nýfrjálshyggja 

Í kaflanum um kveikju að þessari rannsókn var minnst á frétt þar sem Samtök 

atvinnulífsins lögðu til að skólaskylda hæfist við fimm ára aldur (Rúv, 2016). Það kann 

að koma spánskt fyrir sjónir að atvinnulífið sé að blanda sér í menntamálinn með 

þessum hætti. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, þáverandi forstöðumaður mennta- og 
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sköpunarsviðs Samtaka atvinnulífsins og fyrrverandi menntamálaráðherra, segir að með 

þessu verði mikil hagræðing hjá sveitarfélögunum og efnahagsbati mikill. Það er ekki 

síst vegna þess að nýtt vinnuafl kæmi þá fyrr út á vinnumarkaðinn því að börnin 

útskrifuðust fyrr úr grunnskóla eða árið sem þau yrðu 15 ára. Það má segja að hugtakið 

nýfrjálshyggja endurspeglist í þessu viðhorfi. Um ákveðið form af markaðsvæðingu 

samfélagsins er að ræða en þar hefur frjáls markaður allt að segja fyrir velsæld 

þjóðfélagsins. Hugtök sem heyrast í samfélagsumræðunni eru samkeppni, viðskipti án 

afskipta ríkisvaldsins, frumkvæði einstaklingsins og hagnaðarvon. Markaðshugmyndin 

fer að hafa áhrif á flest svið samfélagsins og þar með talin menntamálin (Páll Skúlason, 

2008). Menntakerfið er sett undir lögmál viðskiptaheimsins (Kristín Dýrfjörð, 2011), þar 

sem allt veltur á framboði og eftirspurn, og umræðan um menntamál fer að snúast um 

rekstrarform en ekki um innihald og gæði menntunarinnar (Páll Skúlason, 2008). Með 

nýfrjálshyggju er litið á tengslin milli skóla og heimilis sem samband þjónustuaðila og 

viðskiptavinar (Kristín Dýrfjörð, 2011). Með öðrum orðum á skólinn að þjónusta barnið 

og foreldrana. Menntun er ekki lengur skilgreind sem almannagæði heldur sem 

einkahagsmunir (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Það er ekki á ábyrgð samfélagsins 

að barninu vegni vel í skóla og námi heldur er það á ábyrgð barnsins sjálfs og foreldra 

þess (Kristín Dýrfjörð, 2011). Af því leiðir að foreldrar verða að hafa tækifæri til að velja 

skóla fyrir börn sín, hvort þau vilji einkaskóla eða skóla á vegum sveitarfélagsins. 

Skólarnir, bæði leik- og grunnskólar, leggja þá áherslu á hina ýmsu þætti sem aðgreina 

þá frá hinum. Foreldrar geta þannig valið þá stefnu sem hentar þeirra sjónarmiðum.  

 Viðskiptaráð Íslands stóð fyrir viðskiptaþingi árið 2015 en þar sáu þeir ástæðu til 

þess að fjalla um menntamál á Íslandi og þar á meðal stöðu leikskólans. Mæltu þeir fyrir 

auknu frelsi fyrir foreldra til að velja „réttan“ leikskóla fyrir börn sín. Það ýtir undir 

samkeppni á milli leikskóla og á milli skólastiga, þar sem nokkrir grunnskólar bjóða upp 

á fimm ára bekki (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). Það sem helst stendur 

einkavæðingu leikskóla fyrir þrifum er kostnaður. Í því sambandi er talað um að það 

verði að færa rekstur og umhverfi hans í átt til þess sem þekkist á viðskiptamarkaðnum. 

Með öðrum orðum þá þarf að markaðsvæða leikskólann. Þarna er einnig fjallað um 

hagkvæmar rekstrareiningar en með því er vísað til barnanna og barnafjöldans. Það er 

því ljóst að hugtakið markaðshyggja er að færast yfir á menntasviðið og hafa áhrif á 

menntun íslenskra barna. 
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3 Rannsóknin  

Í þessum kafla verður farið yfir þær rannsóknaraðferðir og snið sem notuð eru í 

rannsókninni. Einnig verður fjallað um hlutverk rannsakanda, val á viðmælendum, 

gagnaöflun og greiningu, trúverðugleika og siðferðileg álitamál. 

3.1 Rannsóknaraðferð og gagnaöflun 

Til að svara rannsóknarspurningunni var stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. 

qualitative research). Þær henta mjög vel í rannsóknum þar sem úrtakið er lítið. Þær 

snúast um að hlusta og horfa, íhuga og túlka það sem maður heyrir og sér (Lichtman, 

2013). Þær henta vel þegar ætlunin er að rannsaka vettvang og það sem gerist þar. Eitt 

af einkennum eigindlegra rannsókna er að mynda kenningu sem kemur frá 

rannsóknarvettvangi. Í staðinn fyrir að sannreyna hana er hún leitt út frá 

vettvangsrannsókninni (Lichtman, 2013). Það er ekki hægt að alhæfa þessa kenningu 

yfir fjöldann heldur á hún eingöngu við þessa rannsókn og þennan vettvang. Ein tegund 

eigindlegra rannsókna er tilfellarannsókn (e. case study) en sú aðferð er oft notuð þar 

sem eitt tilvik eða aðstæður eru rannsakaðar nánar (Lichtman, 2013). Það á við um 

þessa rannsókn þar sem nám fimm ára barna í þremur grunnskólum var rannsakað og 

hvernig það fór fram. Gögnunum var safnað með blönduðum aðferðum (Rúnar Helgi 

Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013) og þær aðferðir sem voru notaðar voru 

viðtöl, áhorfsathugun og skriflegum gögnum var safnað. Til að fá sem gleggsta mynd af 

námi fimm ára barna í grunnskóla var farið í þrjá ólíka skóla þar sem boðið er upp á 

fimm ára bekki. Tveir þessara skóla eru reknir af sveitarfélögum á höfuðborgasvæðinu 

en sá þriðji er einkarekinn. Samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.) eru þeir fimm ára bekkir 

sem sveitarfélögin reka tilgreindir sem leikskóladeild. Hér eftir verður talað um fimm 

ára deild. 

3.1.1 Skrifleg gögn 

Áður en rannsakandi fór á vettvang og tók viðtölin aflaði hann sér þeirra gagna sem 

fyrirliggjandi voru á heimasíðum skólanna. Þar mátti finna almennar upplýsingar um 

fimm ára deildina sem og skólanámskrá. Þannig fékk rannsakandi ákveðna vitneskju um 

vettvanginn og hvaða áherslum unnið væri eftir í skólunum. Á vettvangi fékk hann svo 

stundaskrá fimm ára deildanna og dagskipulag þeirra. Þar mátti meðal annars átta sig á 

vægi frjálsa leiksins í daglegu starfi. 
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3.1.2 Viðtöl 

Viðtöl eru talin vera mikilvæg í tilfellarannsóknum (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 

Arnarsson, 2013). Þegar rannsakandi ákveður að taka viðtal verður hann að undirbúa 

sig vel undir það. Gott er að hafa opnar spurningar, sem gefur viðmælanda tækifæri til 

að tala um viðfangsefnið á sinn hátt en á móti verður rannsakandinn að hlusta vel og 

vera viðbúinn því að fara sömu leið sem viðmælandinn og spyrja þá gjarnan nánar um 

þau atriði (Lichtman, 2013). Það er ekki hægt að ákveða fyrirfram áherslurnar í 

viðtalinu, það fer eftir viðmælanda og verður rannsakandi að geta vikið frá fyrirfram 

ákveðnum spurningarlista (Kristín Loftsdóttir, 2013). Auk þess að hlusta vel og geta 

gripið inn í samtalið með frekari spurningum þarf rannsakandinn einnig að vera 

meðvitaður um það sem á sér stað í viðtalinu. Óyrt tjáning viðmælanda hefur einnig 

mikið að segja, t.d. andlitssvipur og raddblær (Helga Jónsdóttir, 2013) og því þarf 

rannsakandi að fylgjast vel með viðmælanda og lesa í tjáningu hans. Tilgangsúrtak var 

notað til að velja þátttakendur rannsóknarinnar. Þegar það er notað eru þeir valdir sem 

hafa persónulega reynslu eða þekkingu á því sem rannsakað er (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Viðmælendur í rannsókninni voru þrír leikskólakennarar og starfa þeir allir í fimm 

ára deildum í þremur mismunandi grunnskólum. Þeir hafa allir langan starfsaldur að 

baki, allt frá tuttugu árum og upp í þrjátíu og fimm ár. Starfsreynslan spannar bæði starf 

í leik- og grunnskóla en þó hafa þeir unnið heldur lengur í leikskóla en grunnskóla. Það 

má því segja að þeir búi yfir mikilli reynslu varðandi nám ungra barna. Viðtölin við 

kennaranna þrjá fóru fram í húsnæði hvers skóla fyrir sig. Í Brekkuskóla fór viðtalið fram 

á skrifstofu skólastjórans, í Skógarskóla fór viðtalið fram í aukastofu fimm ára 

deildarinnar og í Holtaskóla fór viðtalið fram inn á deild á meðan börnin voru í útiveru. 

Rannsakandi hafði meðferðis viðtalsramma með fyrirfram ákveðnum spurningum sem 

féllu undir eftirfarandi þemu: Bakgrunnsupplýsingar viðmælanda, upplýsingar um fimm 

ára deildina, áherslur í námi og námsumhverfi og samstarf. Í viðtölunum var rætt um 

viðhorf kennaranna til hinna ýmsu mála sem snerta nám fimm ára barna í grunnskólum. 

Má þar nefna æskilega hæfni þeirra áður en þau fara í fyrsta bekk og kosti og galla á 

námi fimm ára barna í grunnskólum (sjá í Viðauka A). 

Auk kennaranna þriggja var rætt við skólastjóra Skógarskóla og fór það viðtal fram á 

skrifstofu hans. Þar spurði rannsakandi meðal annars um tildrög fimm ára deildarinnar 

og ástæður fyrir stofnun hennar. Þar var ekki tilbúin viðtalsrammi enda var þetta eina 

tilbúna spurningin. Rannsakandi og viðmælandi ræddu um fimm ára deildina og 

hlutverk hennar. Rannsakandi talaði við fyrrverandi kennara í Brekkuskóla, sem var 
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starfandi við skólann þegar hún var stofnuð, í síma og fékk upplýsingar hjá henni um 

tilurð fimm ára deildarinnar. Einnig sendi rannsakandi tölvupóst á skólaskrifstofuna sem 

hefur umsjón með Holtaskóla til að afla upplýsinga um stofnun fimm ára deildarinnar. 

3.1.3 Áhorfsathugun 

Áhorfs- eða vettvangsathugun er önnur aðferð sem var notuð í rannsókninni. Það að 

rannsakandi fari á vettvang gefur honum fyllri mynd af rannsóknarefninu og veitir 

honum innsýn í það sem raunverulega á sér stað (Kristín Loftsdóttir, 2013) og hvernig 

staðið er að námi fimm ára barna. Rannsakandi fær tækifæri til að skilja það sem fram 

fer og setja það í samhengi við þau fræði sem höfð eru að leiðarljósi. Hann þarf að taka 

vel eftir aðstæðum og atburðarás og skrá niður hjá sér það sem hann verður vitni að á 

vettvangi (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013). Þannig fær hann betri 

yfirsýn yfir viðfangsefnið. Rannsakandi fór á vettvang þessara skóla og skoðaði 

námsumhverfi fimm ára barna. Það var gert með því að dvelja stund úr degi í fimm ára 

bekknum og skráði rannsakandi hjá sér það sem fór þar fram. Einnig tók hann myndir 

og talaði við kennarana á óformlegan hátt og fékk þannig upplýsingar um daglegt líf 

innan fimm ára bekkjanna. Lögð var áhersla á að skoða námsumhverfið, bæði úti og 

inni. Inni var uppröðun stofunnar skoðuð, hvernig borð og stólar eru staðsett, og hversu 

mikið gólfpláss væri fyrir frjálsan leik. Úti var skólalóðin skoðuð með það í huga hversu 

lokuð eða opin hún væri, til dæmis hvort hún var afgirt með hliði sem foreldrar gátu 

einungis opnað, stærð hennar og leiktæki. Leikfangakostur fimm ára deildanna var 

athugaður, sem og náms- og leikefni. Einnig var skipulag fimm ára deildanna skoðað og 

hvað börnunum væri ætlað að læra í fimm ára bekk, og þá sérstaklega hlutverk leiksins í 

námi þeirra. Gátlista fyrir vettvangsathugun má finna í fylgiskjali Á. 

3.1.4 Kynning á viðmælendum 

Hér kemur kynning á viðmælendum rannsóknarinnar og rekstrareiningum fimm ára 

deildanna. 

Guðrún í Skógarskóla 

Guðrún er að vinna sinn annan vetur í Skógarskóla. Hún er leikskólakennari 

og er með rúmlega tuttugu ára starfsreynslu í leikskóla. Áður var hún að 

vinna á leikskóla með yngstu börnunum. Auk þess að vera leikskólakennari 

er Guðrún með meistarapróf í náms- og kennslufræðum með áherslu á mál 

og læsi. Næsti yfirmaður Guðrúnar er aðstoðarleikskólastjóri. Fimm ára 
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deildin er sérrekstrareining innan grunnskólans og fær hún úthlutað frá 

leikskólasjóði bæjarfélagsins. 

Sólveig í Holtaskóla 

Sólveig hefur unnið í Holtaskóla í tæp þrjú ár. Hún er leikskólakennari og 

hefur unnið í leikskóla í 35 ár. Hún er því með mikla starfsreynslu. Næsti 

yfirmaður Sólveigar er skólastjóri grunnskólans sem Holtaskóli tilheyrir. 

Fimm ára deildin er með sérfjárhagsáætlun varðandi efniskaup og þess 

háttar en viðhaldið er sameiginlegt. 

 

Anna í Brekkuskóla 

Anna er leik- og grunnskólakennari og hefur unnið í Brekkuskóla í tíu ár. Þar 

á undan starfaði hún í leikskóla. Hún er með tuttugu ára starfsreynslu.  

Næsti yfirmaður Önnu er skólastjórinn. Fimm ára deildin er hluti af 

grunnskólanum að öllu leyti og því er hún ekki sérrekstrareining. 

3.2 Hlutverk rannsakanda 

Hlutverk rannsakanda í eigindlegum rannsóknum er mikilvægt og oft á tíðum flókið. 

Hann túlkar það sem hann heyrir og sér og því getur hann ekki verið algjörlega hlutlaus. 

Að mati sumra fræðimanna er þetta eitt af því sem rýrir gildi vettvangsrannsókna 

(Kristín Loftsdóttir, 2013). Rannsakandinn þarf að geta sett eigin skoðanir til hliðar og 

hlustað vel á viðmælanda sinn. Hann verður að forðast að túlka orð hans í ljósi 

tilfinninga sinna og skoðanna (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013). 

Þess vegna er mikilvægt að hljóðrita viðtalið og skrifa það orðrétt upp þegar því lýkur. Á 

þann hátt minnka líkurnar á því að rannsakandi túlki orð viðmælanda á annan hátt en 

þau eru sögð.  

Aðkoma rannsakandans að vettvanginum getur verið misjöfn. Í þessari rannsókn er 

hann fjarlægur að því leyti að hann tekur ekki beinan þátt í því sem á sér stað á 

vettvangi. Á sama tíma er mikilvægt að rannsakandi spyrji um atriði sem eru óljós, svo  

hann fái heildarmynd af því sem er að gerast. 

3.3 Greining gagna  

Í eigindlegum aðferðum er engin ein leið rétt þegar kemur að því að greina gögnin. Það 

veltur því á rannsakandanum hvernig þau eru greind, hvað hann sér út úr þeim og 

hvaða áherslur hann leggur á (Lichtman, 2013). Oft er notast við þemagreiningu þegar 

eigindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar þar sem textinn er greindur í flokka og 



 

36 

undirflokka (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Þá er lesið 

yfir gögnin og þau greind í þemu eða kóðuð. Síðan safnar rannsakandinn saman 

upplýsingum um hvert þema og greinir þá vitneskju sem verður til (Lichtman, 2013; 

Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013).  

Rannsakandi hóf að greina gögnin um leið og hann afritaði viðtölin. Hann las yfir 

viðtölin og flokkaði þau í eftirfarandi þemu en þau birtust í samræmi við 

viðtalsrammann.  

 Sýn kennaranna á námi fimm ára barna. 

 Námsumhverfi fimm ára deildanna. 

 Markmið og áherslur námsins. 

 Frjáls leikur. 

 Aðferðir kennslunnar. 

 Námsgreinar.  

Það sem rannsakandi sá á vettvangi var hluti af því efni sem unnið var úr varðandi 

þemun og þannig fékkst heildarmynd af námi fimm ára barna í þessum þremur 

grunnskólum. Skriflegu gögnin sem rannsakandi aflaði voru einnig greind í ofantalin 

þemu.  

3.4 Trúverðugleiki 

Það getur verið erfitt að mæla trúverðugleika eigindlegra rannsókna. Þó eru nokkur 

atriði sem gott er að hafa í huga þegar rannsóknin er gerð. Þar má nefna að 

rannsakandi gefi sér góðan tíma á vettvangi við að safna gögnum og ræða við þá sem 

eru starfandi á vettvangi (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Það er 

líka gott að geta haft samband við þátttakendur eftir að gagnagreiningin hefst, svona til 

að vera viss um að rannsakandi hafi skilið viðmælanda rétt, sem og aðstæður á 

vettvangi. Einnig eykur það trúverðugleika rannsóknarinnar að það séu notaðar 

margvíslegar leiðir til að afla gagna (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 

2013), t.d. viðtöl tekin, farið á vettvang og opinber gögn eða skýrslur fengnar. 

Í þessari rannsókn voru skriflegum gögnum safnað, viðtöl tekin og einnig var farið á 

vettvang. Þannig fékkst heildarmynd af vettvangi. Fyrst var skriflegum gögnum safnað, 

síðan voru viðtölin tekin og svo var farið á vettvang. Með því að skoða fyrst 

fyrirliggjandi gögn og taka síðan viðtölin myndaðist ákveðið samband á milli 

rannsakanda og viðmælanda. Einnig var rannsakandi búinn að afrita viðtölin og gat því 

spurt nánar út í ákveðin atriði þegar hann fór á vettvang. 
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3.5 Siðferðileg álitamál 

Það er mikilvægt að gæta að siðferðilegum þáttum í eigindlegum rannsóknum. 

Þátttakendur í rannsókninni verða að vera vel upplýstir um hvað verið sé að rannsaka 

og veita upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni. Rannsakandi þarf að gera grein fyrir 

markmiðum með rannsókninni og tilgreina þátttakendur (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Það er mikilvægt fyrir rannsóknina og trúverðugleika hennar að þátttakendur geti verið 

afslappaðir á vettvangi og liður í því er að þeir viti um efni rannsóknarinnar.  

Einnig þarf að vera ljóst í upphafi hvernig unnið verður úr gögnunum, þ.e. 

skriflegum gögnum, vettvangsrannsókninni og viðtölunum, og með hvaða hætti  

niðurstöður hennar verði birtar (Sigurður Kristinsson, 2013). Það er einnig mikilvægt að 

gefa þátttakendum tækifæri til að lesa yfir rannsóknina áður en hún birtist og jafnvel 

draga til baka einstaka þætti sem þeir eru ekki sáttir við.  

Að lokum er nauðsynlegt að fá leyfi fyrir rannsókninni (Kristín Loftsdóttir, 2013). Það 

fer eftir eðli hverjir þurfa að veita samþykki sitt. Þar sem um er að ræða rannsókn um 

áherslur og inntak í námi fimm ára barna þarf ekki að fá leyfi frá Persónuvernd. 

Viðfangsefnið er ekki einstaklingurinn sjálfur heldur er verið að rannsaka aðferð og 

nálgun. Rannsakandi fékk leyfi hjá skólastjórnanda hvers skóla fyrir rannsókninni. Einnig 

fékk hann undirritað leyfi frá viðmælendum um að nota þær upplýsingar sem fengust í 

viðtölum og á vettvangi í rannsókn sinni. 
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4 Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla verður greint frá því sem viðmælendur höfðu að segja um skipulagningu 

náms og námsumhverfis fimm ára deildanna og hvað þeim væri ætlað að læra. Einnig 

verður fjallað um aðra þætti sem fram komu í þeim gögnum sem var safnað, svo sem 

hvort kennarar merktu mun á þeim börnum sem höfðu verið í fimm ára bekk 

grunnskólans og þeim fimm ára börnum sem voru í leikskóla og þá að hvaða leyti. 

Einnig var athugað hvernig starfinu var háttað þegar grunnskólabörnin eru í fríum og 

hvaða hæfni er æskileg þegar þau fara í fyrsta bekk.  

Vegna trúnaðar við viðmælendur var nöfnum þeirra breytt, sem og nöfnum 

skólanna. Ekki verður fjallað af nákvæmni um skólana og þá sem þar starfa né stærð 

þeirra og staðsetningu. 

4.1 Sýn kennaranna 

Það að fara yfir á nýtt skólastig getur oft verið flókið, sérstaklega þegar um ung börn er 

að ræða. Bæði þarf að undirbúa þau andlega undir breytingarnar en einnig er ákveðin 

færni sem gott er að börn búi yfir þegar komið er í grunnskólann. Því þótti við hæfi að 

spyrja kennarana um æskilega hæfni barnanna áður en þau færu í fyrsta bekk. 

Guðrún í Skógarskóla taldi mikilvægt að börnin væru orðin nokkuð sjálfbjarga og 

gætu borið ábyrgð á sér sjálf. Að þau gætu klætt sig sjálf í útiföt og áttað sig á hvaða 

útifatnaður væri æskilegur eftir veðri. Guðrún lagði einnig mikla áherslu á að börnin 

byggju yfir góðum orðaforða:  

„Orðaforði er það mikilvægasta sem þau geta tekið með sér. Barn sem býr 

yfir ríkum orðaforða er komið svo vel á veg.“  

Sólveig í Holtaskóla talaði um mikilvægi þess að börnin þekktu tilfinningar sínar, t.d. af 

hverju maður væri dapur. Hún lagði áherslu á félagsleg tengsl, að félagsþroskinn væri 

grunnurinn að öðrum þáttum. Hún sagði ennfremur:  

„Ég tel að mitt hlutverk á fimm ára deildinni sé að styrkja barnið í 

ákvörðunum, í framkomu, í hegðun, í samskiptum og öllu þessu svo að það 

verði móttækilegra fyrir frekari verkefnum sem að sum hver reynast kannski 

ekki mjög auðveld í framtíðinni.“ 
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Anna í Brekkuskóla talaði um gleðina og mikilvægi þess að börnin væru glöð og að þeim 

liði vel, að þau væru full sjálfstrausts. Þegar þeim þáttum væri náð væru þau tilbúin í 

frekara nám. Hvað náminu viðkom sagði Anna:  

„Hvort þau læra að lesa fimm, sex eða sjö ára það hef ég ekki séð að skipti 

neinu rosalegu máli fyrir framtíðina.“  

Viðmælendur voru spurðir hvort þeim fyndist vera munur á þeim börnum sem hæfu 

grunnskólagöngu fimm ára og á þeim sem kæmu inn í grunnskólann ári seinna. Allir 

viðmælendur mínir voru sammála um að börnin í fimm ára deildunum væru miklu 

öruggari í upphafi fyrsta bekkjar. Að þeirra sögn var betur hlúð að þeim í fimm ára 

deildinni heldur en í fyrsta bekk. Þau væru í aðeins verndaðra umhverfi þegar þau 

kynntust grunnskólanum. Misjafnt var hvernig tekið var á móti börnunum þegar þau 

komu í fimm ára deildina. Í Skógarskóla var tveggja daga aðlögun að hausti. Byrjað var á 

viðtali með barninu og foreldrum þess og næstu tvo daga dvaldi barnið part úr degi í 

skólanum. Guðrún tók fram að mörg barnanna ættu eldra systkini í skólanum, þau 

fyndu öryggi í því. Í Brekkuskóla komu börnin með foreldrum sínum í viðtal að hausti. Í 

þessu viðtali var hæfni barnanna könnuð með gátlista, t.d. hvort þau kynnu að klippa, 

teikna kall og telja. Á eftir var spjallað við foreldrana og áÁ meðan léku börnin sér að 

dótinu í skólastofunni. Þarna sáu börnin skólastofuna sína og hittu kennarann í fyrsta 

sinn með foreldrum sínum. Í Holtaskóla komu verðandi nemendur reglulega í heimsókn 

á vorönn með leikskólanum sínum. Á þann hátt kynntust þeir umhverfi skólans og 

starfsmönnum og þekktu þannig umhverfið þegar í fimm ára deildina væri komið. 

 Í fimm ára deild var lögð áhersla á að börnin reyndu eftir fremsta megni að bjarga 

sér sjálf, t.d. þegar þau klæddu sig í útifötin eða á matmálstímum. Börnin í fimm ára 

deildunum fengu að kynnast skólanum, húsnæðinu og umhverfi hans á rólegan hátt, 

sem og starfsmönnum skólans. Einn viðmælenda minna sagði:  

„Þetta púður sem fer í þetta óöryggi fyrstu mánuðina er ekki í þessum 

krökkum.“  

Af þessu mátti ráða, að mati viðmælenda, að börnin hefðu verið tilbúin í frekara nám 

eftir að hafa verið í fimm ára deildinni. Þau náðu að kynnast skólabragnum og vissu að 

hverju þau gengu þegar þau komu í fyrsta bekk. Hvað námið varðar sögðu  

viðmælendur að flest börnin væru byrjuð að stauta sig áfram í lestri og jafnvel byrjuð að 

lesa.  
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Fimm ára deildir þessara þriggja grunnskóla fylgdu allir skóladagatali leikskóla. Af því 

leiðir að fimm ára börnin, og kennarar þeirra, fengu ekki eins langt sumar-, jóla- og 

páskafrí og aðrir nemendur skólans. Þau voru því ein í skólanum á þessum tíma. Því var 

viðeigandi að spyrja um lífið í skólanum þennan tíma. Viðmælendur mínir voru 

sammála um að börnunum leiddist ekki á þessum tíma. Þau hefðu skólann út af fyrir sig 

og útisvæðið. Kennararnir lýstu þessum tíma sem rólegum og huggulegum þar sem 

skipulögð verkefni fengju hvíld og leikurinn væri allsráðandi. Í Brekkuskóla sáu 

grunnskólakennarar um kennslu fimm ára deildarinnar og því voru þeir í fríi á þessum 

tíma. Það var í höndum leiðbeinanda að sjá um fimm ára börnin og því var ekki 

skipulögð kennsla samkvæmt stundaskrá. Af þessu mátti álykta að þegar kennarinn 

væri ekki með börnunum væri um gæslutíma að ræða, þar sem tími frjálsa leiksins væri 

allsráðandi. 

Eftir að hafa rætt við kennarana um nám fimm ára barnanna og dagskrána sem 

börnin voru í á hverjum degi fannst rannsakanda við hæfi að spyrja um kosti og galla 

þess að hafa fimm ára deild í grunnskóla. Svörin voru margvísleg en allir viðmælendur 

voru sammála um að þetta væri góð leið til að brúa bilið á milli leik- og grunnskóla. 

Þarna fengu börnin tækifæri til að kynnast grunnskólanum og umhverfi hans en væru 

um leið í leikskólaumhverfi fyrsta árið. Sólveig í Holtaskóla sagði: 

„Allt síðasta árið í leikskóla kynnist barnið starfsfólki, húsnæði, skipulagi, 

fyrirkomulagi, útisvæði, bara það kynnist öllu. Það kynnist ekki því að sitja í 

bekk allan skóladaginn.“ 

Auk þess að kynnast umhverfi skólans fengu börnin smjörþefinn af því sem fram undan 

væri, sem skapaði spennu og tilhlökkun fyrir næstu árum. Anna í Brekkuskóla sagði: 

„Þau koma hérna inn og eru í fimm ára bekknum í þessu verndaða umhverfi 

en kynnast og sjá, þegar ég verð átta ára þá fæ ég að sjá stjörnutjaldið ... 

Þau sjá alltaf hvað er fram undan.“ 

Guðrún í Skógarskóla sagði að þörfum barnanna væri mætt hér og nú en markmiðin 

væru ekki að undirbúa þau fyrir nám í grunnskóla:  

„Mér finnst samt aldrei mikilvægt að miða nám eða þeirra aðstæður við það 

að undirbúa þau. Ég hef aldrei sett mig í það að við séum að undirbúa þau 

fyrir grunnskólann. Við erum náttúrulega bara að mæta þeirra þörfum 

núna.“ 
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Kennararnir sáu fleiri kosti við fimm ára deildina. Fjölbreytileikinn væri meiri í náminu. 

Hægt var að bjóða upp á fleiri verkefni, börnin gátu því valið og þurftu ekki að gera allt 

eins. Börnin lærðu jafnframt vinnuaðferðir og umgengni við skóladót sitt sem nýttist 

þeim svo þegar lengra væri komið í náminu. Einn kennarinn talaði um þann kost að vera 

eini aldurshópurinn á svæðinu. Á þann hátt gætu þau valið viðfangsefni sem hæfði aldri 

þeirra og þroska, og það þyrfti ekki að taka tillit til yngri barna. Einnig væri um stærri 

hóp að ræða og þar af leiðandi fleiri vinir að velja úr. Að lokum minntist einn kennarinn 

á tengslin við eldri börnin. Þegar börnin færu í fyrsta bekk þá væru þau ennþá á 

svæðinu og heilsuðu gjarnan upp á gamla leikskólakennarann sinn. 

Þegar talað var um galla þess að hafa fimm ára börn í grunnskóla kom það 

skemmtilega á óvart að þar var fátt um svör. Kennararnir voru mjög jákvæðir gagnvart 

þessu fyrirkomulagi og fundu því fátt til fyrirstöðu. Þær gagnrýnisraddir sem komu 

snerust helst um skipulagið og utanumhaldið. Fimm ára deildin væri hluti af stærri 

einingu og stærri en hefðbundinn leikskóli. Skipulagið og skilaboðin að ofan þurftu því 

að ná til allra starfsmanna og stundum fengu ekki allir skilaboðin. Einnig var oft erfitt að 

boða alla á fundi og þá sérstaklega þá sem væru í stjórnunarteyminu en deildarstjórar 

leikskóladeildanna væru í því teymi. Einn viðmælandinn talaði um hvað barnahópurinn 

væri stór og erfitt fyrir hvern kennara að kynnast öllum hópnum. Að hennar mati væri 

gott ef hver og einn kennari kæmi að hinum bekkjunum líka. Að þeir skiptu með sér 

verkum og tækju ákveðið verkefni að sér og kenndu það í öllum bekkjunum:  

„En það er þetta með stundaskránna sem er dálítið erfitt. Við erum einu 

sinni í viku í tvær kennslustundir með bekkina okkar á sama tíma, annars er 

alltaf einhver í jóga eða í leikfimi. Það finnst mér galli, af því að það er svo 

margt sem þarf að komast inn á þessa dagskrá.“ 

Annar viðmælandi nefndi mikilvægi þess að hafa umsjónarmann en í leikskóla væri sá 

siður víða viðhafður. Hvert barn gegndi þá starfi hans og sæi um að leggja á borð fyrir 

hádegismatinn. Hún sagðist sakna menningarinnar í kringum það og þess lærdóms sem 

þessi athöfn byði upp á. En þar sem það væri mikil keyrsla á þessum tíma þá gæfist ekki 

kostur á að hafa umsjónarmann. Aðeins einn viðmælandi talaði um væntingar foreldra. 

Honum fannst þeir stundum gera kröfur um bóklegt nám barnanna en það væri ekki 

tilgangurinn með fimm ára deildinni: 
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„Við erum leikskóli og við vinnum samkvæmt því og tökum mið af þeirra 

aldri og þörfum. En við erum ekki hér bara til þess að leysa verkefni. Við 

ætlum ekki að fara að gera þetta að svona litlum börnum í grunnskóla.“ 

Það var ekki litið á fimm ára börnin sem grunnskólabörn heldur fengu þau að vera á 

sínum forsendum í grunnskólanum og var námið sniðið eftir aldri þeirra og þörfum. 

Viðmælendur voru mjög jákvæðir gagnvart þessu fyrirkomulagi og fannst kostirnir 

ótvíræðir. Þeim var tíðrætt um brúna á milli skólastiga og að þetta fyrirkomulag styrkti 

fimm ára börnin þegar kæmi að grunnskólavist þeirra. Það færi þá ekki eins mikið púður 

í að styrkja þau í grunnskólaumhverfinu. Áhugavert var að leikskólakennararnir í 

rannsókninni bentu á að fimm ára deildin væri ekki undirbúningur fyrir grunnskólann 

heldur væri þarna verið að mæta börnunum á þeim stað sem þau væru núna. Þau 

hefðu þörf fyrir krefjandi verkefni og væru mörg hver vaxin upp úr leikskólanum og því 

kerfi sem þar væri. Og þrátt fyrir aukin skrifleg verkefni þá væri haldið í fyrirkomulag 

leikskólans og litið á börnin sem leikskólabörn sem þyrftu meiri umönnun og 

utanumhald en grunnskólabörnin.  

4.1.1 Ástæðan fyrir stofnun fimm ára deilda í grunnskólunum  

Þegar rætt var um að fimm ára börn væru í grunnskóla var forvitnilegt að athuga 

ástæður þess að deildin var stofnuð í þessum þremur grunnskólum.  

Fimm ára deild Skógarskóla hafði verið starfrækt í nokkur ár. Hugmyndin að stofnun 

hennar kom frá skólastjóra skólans. Hann hafði heyrt á foreldrum að það vantaði 

nægilega örvandi verkefni fyrir þau börn sem væru tilbúin að taka þátt í verkefnavinnu. 

Hér var aðallega átt við skrifleg verkefni. Hugmyndin sem gengið var út frá var að 

börnin væru í grunnskóla í vernduðu umhverfi þar sem áhersla væri á leik, með það að 

markmiði að brúa bilið á milli leik- og grunnskóla. Þannig kynntust börnin 

grunnskólanum og starfsfólkinu á mjúkan og verndandi hátt. Skólastjóri Skógarskóla tók 

skýrt fram að stefnan hefði aldrei verið að færa fyrsta bekk niður í fimm ára deildina og 

þar með skólaskylduna: 

 „Við erum ekki að tala fyrir því og höfum aldrei talað fyrir því að 

grunnskólanum eigi að ljúka ári fyrr vegna þess að fimm ára [börn] byrja í 

grunnskóla. Það er mikilvægt að hafa þetta val en það verður að fara eftir 

einstaklingnum hvort þetta henti honum. Börn eru misjöfn og hafa 

misjafnar þarfir á þessum árum.“  

Fimm ára deildin var val foreldra, þeir gátu valið á milli leik- og grunnskóla.  
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Í Brekkuskóla hafði fimm ára deildin verið starfrækt í langan tíma. Það var komin 

reynsla og skipulag í kringum fimm ára deildina og hún var hluti af heildarmynd skólans. 

Rætt var við fyrrverandi kennara Brekkuskóla og hún spurð um tildrög fimm ára 

deildarinnar. Hún sagði að meginrökin fyrir stofnun hennar hefðu verið það viðhorf 

innan skólans að fimm ára börn væru miklu klárari og tilbúnari en almennt væri álitið. 

Því var talin full ástæða að bjóða fimm ára börnum skólavist í Brekkuskóla. Strax í 

upphafi var útbúin sérnámskrá fyrir börnin og megináhersla lögð á að kenna barninu 

um sjálft sig, fjölskyldu sína og tilfinningar, sem og að kenna því um næsta nágrenni sitt. 

Einnig var lögð áhersla á stafakennslu og lærðu börnin að lesa í fimm ára deild. 

Í hverfi Holtaskóla var skortur á húsnæði, bæði fyrir leik- og grunnskóla, sem var 

ástæðan fyrir stofnun skólans. Holtaskóli var útibú frá grunnskóla hverfisins. Hluti af 

fimm ára börnunum hafði verið í grunnskólanum og það var farið að þrengja mjög að. 

Því var ákveðið að stofna Holtaskóla með fimm ára börnin í huga, þar sem þau voru 

ásamt fyrsta og öðrum bekk. Einnig var litið til þess að þarna gæfist tækifæri til að þróa 

samvinnu meðal leik- og grunnskólakennara. Fimm ára börn hverfisins höfðu átt í góðu 

samstarfi við fyrsta og annan bekk og því var ákveðið að stofna Holtaskóla. Þetta var 

hugsað sem tímabundið úrræði, óvíst væri hvort eða hvenær þessu samstarfi lyki. Til 

stæði að byggja nýjan skóla en ekki væri vitað hvenær af því yrði.  

Athyglisvert er að af þessum þremur skólum var aðeins í einum þeirra talað um 

skort á plássi. Í hinum skólunum var ástæðan áhugi og framtíðarsýn stjórnanda skólans. 

Þar var litið til hæfni og getu fimm ára barna til að stunda frekara nám en boðið var upp 

á í leikskólum. Á sínum tíma var litið á þetta sem tilraunaverkefni. Það hefur hins vegar 

gengið það vel að allt bendir til þess að fimm ára deildirnar séu komnar til að vera. 

4.2 Lýsing á námsumhverfi fimm ára bekkjanna 

Í þessum kafla verður farið yfir skipulag og umhverfi fimm ára barnanna í skólanum, 

hvernig dagurinn fór fram, uppröðun skólastofunnar, hvernig útiveru væri háttað og 

skipulagningu skólalóðar. Einnig verður frjálsa leiknum lýst og vægi hans yfir daginn. 

Þess má geta að misjafnt var hvort talað væri um fimm ára bekk eða deild. Skógarskóli 

og Holtaskóli töluðu um fimm ára deild og skilgreindu hana sem leikskóla innan 

grunnskóla. Brekkuskóli talaði um fimm ára bekk og var hann í raun hluti af 

grunnskólanum. Það sást á skipulaginu þar sem kennsla var fyrir hádegi en gæsla eftir 

hádegi. Þó var lögð áhersla á að fimm ára deildin færi eftir aðalnámskrá leikskóla og 

skóladagatali hans.  
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Allir viðmælendur lögðu áherslu á að fimm ára deildin væri hluti af grunnskólanum 

og menningu hans. Börnin tækju þátt í þeim viðburðum sem væru á vegum skólans. 

Engu að síður tóku viðmælendur mínir í Skógarskóla og Holtaskóla fram að um 

leikskóladeild innan grunnskólans væri að ræða og því fylgdu þau straumum og stefnum 

hins almenna leikskóla, auk þess að njóta alls þess sem grunnskólinn byði upp á. Mátti 

þar nefna allan efnivið skólans, t.d. það sem varðar sérgreinarnar sem væru 

heimilisfræði, íþróttir, myndlist og tónlist. Viðmælendur lögðu einnig líka mikla áherslu 

á að verið væri að brúa bilið á milli þessara skólastiga þannig að börnin fyndu fyrir 

öryggi og þekku bæði skólann og starfsfólk hans þegar þau hæfu nám í fyrsta bekk. 

Brekkuskóli skar sig þó úr og mátti segja að fimm ára deildin væri tvískipt, fyrir hádegi 

var um grunnskóla að ræða og eftir hádegi var þar gæsla. Einnig minntust allir 

viðmælendur á að farið væri eftir námskrá og skóladagatali leikskólans. 

4.2.1 Fjöldi barna og kennara 

Fjöldi barna í fimm ára deildunum var misjafn eftir skólum, allt frá 32 börnum og upp í 

65 börn. Einnig var fjöldi kennara í hverri deild mismunandi, sem og annarra kennara 

skólans sem komu að kennslu barnanna. 

Tafla 1. Fjöldi barna og kennara í fimm ára deildum grunnskólanna þriggja. 

Skóli 

Fjöldi 
fimm 
ára 
deilda 

Heildarfjöldi 
barna í 
fimm ára 
deild 

Heildarfjöldi  
kennara  

Fjöldi 
kennara á 
deild 

Fjöldi 
barna á 
deild 

Fjöldi 
sérgreina-
kennara 

Skógarskóli 2 32 3 1,5 16 2 

Holtaskóli 3 54 6 2 18 2 

Brekkuskóli 4 65 7 1,5 15-17 3 

 

Tafla 2. Fjöldi menntaðra kennara og leiðbeinanda, auk námsgreina hjá 
sérgreinakennurum. 

Skóli 
Menntaðir 
kennarar Leiðbeinendur Sérgreinakennarar     

Skógarskóli 2 1 Tónmenntakennari Íþróttakennari   

Holtaskóli 3 3 Tónmenntakennari Stærðfræðikennari   

Brekkuskóli 4 3 Tónmenntakennari Íþróttakennari Enskukennari 

Fjöldi kennara í hverjum skóla fór eftir fjölda nemenda. Í öllum skólum voru menntaðir 

kennarar á öllum deildum en þeim til aðstoðar voru leiðbeinendur. Allir skólarnir buðu 

upp á sérgreinar með sérgreinakennara og tónmennt með menntuðum 

tónmenntakennara og tveir skólanna buðu upp á íþróttakennslu. Í Holtaskóla kom 
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grunnskólakennari í fimm ára deildina og kenndi stærðfræði og í Brekkuskóla einu sinni 

í viku og kenndi ensku. 

4.2.2 Húsnæði og námsumhverfi 

Umhverfi fimm ára deildanna sýndu að einhverju leyti þær áherslur sem hafðar voru að 

leiðarljósi í skólunum. Uppröðunin í Brekkuskóla og Skógarskóla minnti á skólastofu í 

grunnskóla, þar sem vinnuborð barnanna mynduðu eyjur, sem tóku megnið af gólfplássi 

stofunnar. Það má sjá nánar á mynd 1 og 2. 

 

Mynd 2. Fimm ára deild í Brekkuskóla. 
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Mynd 3. Fimm ára deild Skógarskóla. 

Eins og sjá má á meðfylgjandi myndum svipar uppröðunin til skólastofu í grunnskóla þar 

sem hvert barn á sitt borð. Í báðum skólum er kennaraborð og einnig hangir 

dagskipulagið upp á vegg. Þar fyrir framan er rými þar sem gert ráð fyrir að börnin geti 

sest niður með kennara og spjallað um skipulag og verkefni dagsins. 

Uppröðunin í Holtaskóla svipaði til leikskóladeildar. Meira pláss var á deildinni og 

rýmið var meira stúkað af. Það má sjá á mynd 3. Á deildinni var aðalrými en auk þess 

var herbergi fyrir samverustund, þar sem hvert barn átti merkt sæti á gólfinu. Þar var 

tafla sem sýndi skipulag dagsins. Einnig var lítið herbergi með borði og aðstöðu til 

listsköpunar. Leikefni voru í hirslum víða um deildina, t.d. í plastkössum, og höfðu 

börnin greiðan aðgang að því. 
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Mynd 4. Fimm ára deild Holtaskóla. 

 

Hér mátti velta fyrir sér hvort uppröðunin á deildunum gæfi til kynna þær áherslur sem 

voru í fyrirrúmi í grunnskólunum þremur. En segja má að kennslan í Skógarskóla og 

Brekkuskóla hafi verið í fastara formi en í Holtaskóla. 

Leikefnið var svipað í öllum skólunum. Kubbar voru dæmi um opinn efnivið þar sem 

börnin fengu frjálsar hendur til sköpunar en sjá mátti mikið úrval af kubbum af öllum 

stærðum og gerðum. Einn kennaranna þriggja talaði um mikilvægi þess að bjóða upp á 

opinn efnivið frekar en tilbúin leikföng, svo sem Pet shop, Barbie o.s.frv. En það var 

fleira í boði en kubbar í skólunum því einnig var leikefni til hlutverkaleikja og mikið úrval 

af efnivið sem hafði það að markmioði að þjálfa fínhreyfingar, s.s. perlur og pinnar. Litir, 

lím og skæri voru líka í boði, sem og allar gerðir af spilum og pússluspilum. Skólarnir þrír 

voru því ríkir af leikefni fyrir börnin. Hvað hlutverkaleikinn varðaði var aðgangur 

barnanna misjafn. Í Brekkuskóla var leikefnið geymt inni í kompu og hann tekinn fram 

eftir hádegi þegar Brekkusel tók við. Í Skógarskóla var heimiliskrókur við vegg í annarri 

stofunni og höfðu börnin á báðum deildum aðgang að honum þegar það átti við. Í 

Holtaskóla var sérstakt svæði stúkað af með lágum skáp og þar var gott pláss fyrir 

hlutverkaleikinn. Þetta ýtti enn frekar undir þá niðurstöðu að í Brekkuskóla væri áhersla 

grunnskólans allsráðandi fyrri part dagsins. 
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4.2.3 Markmið og áherslur 

Hér á eftir verður farið yfir helstu markmið og áherslur í þessum þremur grunnskólum. Í 

aðalnámskrá bæði leik- og grunnskóla voru settir fram grunnþættir menntunar sem 

áttu að fléttast inn í allt skólastarf. Enn fremur var í aðalnámskrá leikskóla sett fram 

námssvið leikskólans, þ.e. læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og vísindi 

og sköpun og menning. Þessir þrír grunnskólar sem tóku þátt í þessari rannsókn byggðu 

á þessum námssviðum í starfi sínu. Allt starf fimm ára deildanna grundvallast í kringum 

þau.  

 Í aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011 var tekið fram að hver leikskóli ætti að gera 

sína eigin skólanámskrá, hvaða leiðir hann hefði að leiðarljósi til að vinna að þeim 

markmiðum sem sett voru þar fram. Misjafnt var hversu langt á veg skólanámskrá 

þessara skóla var komin. Tveir skólanna höfðu gefið út skólanámskrá þar sem 

starfshættir þeirra voru vel útlistaðir sem og tilgangur og markmið námsins. Annar 

þessara skóla hafði langa sögu um kennslu fimm ára barna og skýra stefnu um hvað 

skyldi kennt í fimm ára deild og í framhaldi í fyrsta bekk. Þriðji skólinn var ekki kominn 

langt á veg með sína námskrá en vinna við hana stóð yfir. Einnig var verið að vinna að 

námsvísir fyrir hvern árgang og var leikskóladeildin þar ekki undanskilin. 

Til að fá gleggri mynd af því starfi sem fór fram í fimm ára deildunum verða 

stundatöflur deildanna birtar, með leyfi viðmælanda. Með því að skoða þær sést hvaða 

þætti lögð var áhersla á í starfi skólanna og ekki síður hvert vægi frjálsa leiksins var. 

Leikurinn skiptir miklu máli í lífi fimm ára barna. Allir viðmælendur mínir voru sammála 

um mikilvægi hans í skólastarfinu. Aðspurð um áherslur í náminu sagði Guðrún í 

Skógarskóla: 

„Það er náttúrulega frjálsi leikurinn. Hann skiptir náttúrulega alveg 

höfuðmáli. Og svo learning by doing [reynslunám] það náttúrulega skiptir 

bara líka höfuðmáli.“ 

Þegar talað var um frjálsa leikinn voru viðmælendur sammála um mikilvægi hans. Anna 

í Brekkuskóla sagði:  

„Hann [frjáls leikur] er bara mjög mikilvægur og við höfum mjög mikið af 

honum líka, bæði þá að setja upp eins konar val ... og svo erum við líka með 

bara þar sem við segjum gjörið svo vel þið megið leika með það viðfangsefni 

sem er inni í stofunni.“  

Sólveig í Holtaskóla sagði: 
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„Leikur hefur bara stórt vægi og við gerum allt í gegnum leikinn. Hann er 

náttúrulega bara grunn uppspretta barnsins fyrir forvitni og að kanna 

umhverfið og kynna sér efnivið. Þannig að ég hef alltaf gefið leiknum mikið 

vægi og ég skipti til dæmis deginum ekki ört upp vegna þess að ég vil að 

leikurinn fá svolítið flæði.“  

Í öllum skólunum þremur var boðið upp á frjálsan leik í um helmingi af opnunartíma 

skólanna. Til að átta sig betur á þætti hans í skóladegi barnanna var notað kökurit til 

glöggvunar. Þarna mátti sjá þátt leiksins annars vegar og kennslu og verkefna hins 

vegar. Þess ber að geta að opnunartímar skólanna var ekki sá sami og var hann 

mislangur. Einnig voru ekki öll börnin með sama vistunartíma og því var tími frjálsa 

leiksins misjafn hjá hverju barni fyrir sig. Fyrra kökuritið sýndi tíma frjálsa leiksins á 

meðan skólinn var opinn. Seinna sýndi tímann fyrripart dagsins og miðaðist hann við 

fimm klukkustundir. Um var að ræða þann tíma sem öll börnin voru í skólanum og hvert 

barn fékk fyrir frjálsan leik. Útivera telst til frjáls leiks og var því inn í þessum tölum. 

 

Skógarskóli  

Skólanámskrá Skógarskóla var í vinnslu sem og námsvísir fyrir hvern árgang en í 

viðtölum við kennara og skólastjóra kom fram að mikil áhersla væri lögð á frjálsan leik 

og reynslunám. Þó svo að formleg kennsla færi fram í hópastarfi lærðu börnin einnig 

mikilvæga þætti í daglegu starfi, eins og t.d. fataklefa. Í viðtali við kennara og 

skólastjóra kom fram að áherslan væri einkum á læsi og stærðfræði. Í tengslum við læsi 

væri lögð áhersla á hljóðkerfisvitund barnanna þar sem leikið væri með rím, samstöfur 

og fleira. Einnig fór fram stafakennsla og börnin fengu lestrarbók með sér heim þegar 

liði á veturinn. Margir voru orðnir læsir þegar þeir byrjuðu í fyrsta bekk. Í stærðfræði 

var lögð áhersla á tölur og talnagildi, sem og form. Fimm ára börnunum var einnig 

ætlað að læra tónmennt og söng, heimilisfræði og íþróttir. 

Fimm ára deild Skógarskóla opnaði klukkan átta en hefðbundin dagskrá hófst ekki 

fyrr en klukkan 8.30. Þrisvar í viku var samvera í sal en þá hittust allir nemendur og 

kennarar við skólann og áttu stund saman.  
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Tafla 3. Stundaskrá í fimm ára deild Skógarskóla. 

Klukkan Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

8.00-8.30 Frjáls leikur Frjáls leikur Frjáls leikur Frjáls leikur Frjáls leikur 

8.30-9.00 Samvera í sal Frjáls leikur Samvera í sal Frjáls leikur Samvera í sal 

9.00-9.15 Samvera í 
stofu 

Samvera í 
stofu 

Samvera í 
stofu 

Samvera í 
stofu 

Samvera í 
stofu 

9.15-10.00 Hópastarf: 
Lubbi 

Hópastarf: 
Stærðfræði 

Hópastarf Hópastarf Hópastarf: 
Vinátta 

10.00-10.30 Frímínútur Frímínútur Frímínútur Frímínútur Frímínútur 

10.30-12.00 Frjáls leikur Tónmennt/ 

Íþróttir/ 

Einingakubbar 

Tónmennt/ 

Íþróttir/ 

Einingakubbar 

Tónmennt/ 

Íþróttir/ 

Einingakubbar 

Heimilisfræði 

Bókasafn 

12.00-12.30 Hádegismatur Hádegismatur Hádegismatur Hádegismatur Hádegismatur 

12.30-13.00 Lesstund Lesstund Lesstund Lesstund Lesstund 

13.00-14.15 Útivera Útivera Útivera Útivera Útivera 

14.15-14.45 Nónhressing Nónhressing Nónhressing Nónhressing Nónhressing 

14.45-17.00 Frjáls leikur Frjáls leikur Frjáls leikur Frjáls leikur Frjáls leikur 

Í Skógarskóla mátti segja að nám og kennsla barnanna færi fram fyrir hádegi, á milli 

klukkan 9.15 og 12.00, og var kennslan tvískipt. Í fyrri lotunni var svo kallað hópastarf, 

en þar voru ákveðin verkefni unnin, t.d. læsi, stærðfræði og önnur tilfallandi verkefni. Í 

seinni lotunni var barnahópnum skipt í þrennt og börnin fóru í svokallaðar smiðjur, en 

það voru tónmennt, íþróttir og einingakubbar. Skipulagt starf fór því fram fyrir hádegi 

en eftir hádegi var meiri áhersla lögð á útiveru og frjálsan leik og álykta mætti sem svo 

að sá tími væri meiri gæslutími. Það hélst líka í hendur við það að börnin fóru heim á 

misjöfnum tíma og því erfitt að vera með skipulagða dagskrá eftir nónhressingu.  

 

 

Mynd 5. Hlutur leiksins í Skógarskóla, allur dagurinn. 

Frjáls leikur
62%

Kennsla
38%

SKÓGARSKÓLI - ALLUR DAGURINN
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Mynd 6. Hlutur leiksins í Skógarskóla fyrri part dagsins. 

Hér má sjá tíma frjálsa leiksins í Skógarskóla. Um 62% skóladagsins fól í sér leik og 

útiveru, kennsla og verkefni voru í 38% af tímanum. Þegar horft var á tímann frá 

klukkan 8.30 til klukkan 13 sást að tími frjálsa leiksins fór niður í 22%, eða 5 klst. á viku, 

en tíminn fyrir kennslu var mun meiri eða 78%. Þess ber að geta að útivera var 

helmingurinn af tíma frjálsa leiksins. Þegar talað var um kennslu var átt við eftirfarandi 

stundir í stundatöflu: Samvera í sal og stofu, hópastarf, smiðjur, heimilisfræði og 

bókasafn og lesstundir. Frjáls leikur var tilgreindur í stundatöflunni og einnig töldust 

útiveran og frímínútur til hans. 

Holtaskóli 

Skólanámskrá Holtaskóla var ítarleg og þar komu fram helstu áherslur í námi fimm ára 

barna skólans. Megináherslan var lögð á læsi, stærðfræði og náttúrufræði og var þeim 

ætlað að speglast inn í allt starf fimm ára barnanna, m.a. inn í leikinn, hópastarfið og 

útiveru. Í skólanámskrá var lögð mikil áhersla á að fimm ára börnin væru í 

leikskólaumhverfi innan grunnskólans. Þar hafði leikurinn mikið vægi, bæði frjáls leikur 

og val. Í leiknum áttu börnin að fá þjálfun í félagsfærni, samskiptum og vináttu. Þeir 

þættir, ásamt virðingu og styrkingu sjálfsmyndar, voru rauður þráður í gegnum námskrá 

Holtaskóla og var mikið lagt upp úr þessum þáttum. Dæmi um það var að efla og styrkja 

barnið í öllum samskiptum og kenna því að tjá sig og líðan sína og einnig að lesa í líðan 

annarra. Barninu var kennt að bera virðingu fyrir sjálfu sér og öðrum og það lærði að 

taka tillit til annarra. Í hópastarfi var unnið markvisst að ákveðnu verkefni eða þema á 

fjölbreyttan hátt og þannig voru ólíkar aðferðir kynntar fyrir barninu. Mikil áhersla var 

lögð á útivist og hreyfingu, bæði í formi vettvangsferða og útiveru á skólalóð. 

Vettvangsferðir stuðla að fjölbreyttara námi og námsaðferðum. Þær reyndu á færni 

barnanna og voru góð útrás fyrir orku og hreyfiþörf. Þar var einnig komið inn á 

umhverfisvernd og læsi á nærumhverfið. Síðast en ekki síst var fimm ára deildunum í 

Holtaskóla ætlað að kynna grunnskólaumhverfið fyrir barninu. Í skólanámskránni kom 

Frjáls leikur
22%

Kennsla
78%

SKÓGARSKÓLI - FYRRI PARTUR DAGSINS
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fram að þegar barnið færi fimm ára í grunnskólann kynntist það umhverfinu á rólegan 

og vernandi hátt. Það tók þátt í því sem var í gangi í grunnskólanum og kynntist því að 

vera með eldri börnum en var á sama tíma í vernduðu umhverfi leikskólans. 

Holtaskóli opnaði klukkan 7.30 og lokaði klukkan 17. Dagurinn hófst á rólegu 

nótunum og klukkan átta var boðið upp á morgunmat. Í lok dagsins, eða eftir klukkan 

16.30, var boðið upp á svokallaða frístund en þá voru allar deildirnar saman. 

Tafla 4. Stundaskrá í fimm ára deild Holtaskóla. 

Klukkan Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

7.30-8.00  Róleg stund Róleg stund Róleg stund Róleg stund Róleg stund 

8.00-8.50 Morgunmatur 
/ val 

Morgunmatur 
/ val 

Morgunmatur 
/ val 

Morgunmatur 
/ val 

Morgunmatur 
/ val 

8.50-9.15 Frjáls leikur Frjáls leikur Frjáls leikur Frjáls leikur Frjáls leikur 

9.15-10.15 Hópastarf / 
fræðsla 

Hópastarf / 
fræðsla 

Hópastarf / 
fræðsla 

Tónlist /  

val á deild 

Flæði 

10.15-10.30 Val á deild / 
hópastarf 

Val á deild / 
hópastarf 

Val á deild / 
hópastarf 

Val á deild Flæði  

10.30-11.30 Deildarstarf – 
val / útivist 

Deildarstarf – 
val / útivist 

Deildarstarf – 
val / útivist 

Deildarstarf – 
val / útivist 

Útivera 

11.30-11.50 Samvera Samvera Samvera Samvera Samvera 

12.00-12.30 Matur Matur Matur Matur Matur 

12.30-13.30 Róleg stund / 
sögulestur / 
verkefnavinna 

Róleg stund / 
sögulestur / 
verkefnavinna 

Róleg stund / 
sögulestur / 
verkefnavinna 

Róleg stund / 
sögulestur / 
verkefnavinna 

Róleg stund / 
sögulestur / 
verkefnavinna 

13.30-14.30 Útivera / val Útivera / val Útivera / val Útivera / val Útivera / val 

14.30-15.00 Samvera Samvera Samvera Samvera Samvera 

15.00-15.30 Nónhressing Nónhressing Nónhressing Nónhressing Nónhressing 

15.30-16.30 Val / útivera Val / útivera Val / útivera Val / útivera Val / útivera 

16.30-17.00 Frístund Frístund Frístund Frístund Frístund 

Í Holtaskóla týndust börnin hægt og rólega inn og því ekki hægt að segja að skólinn 

byrjaði á einhverjum ákveðnum tíma. Skipulögð dagskrá hófst með hópastarfi og 

fræðslu klukkan 9.15. Þrjá daga vikunnar var hópastarf og var þá farið í 

hljóðkerfisvitund og árstíðarbundna þemavinnu. Verkefnavinna var svo alla daga eftir 

sögulestur. Þá var unnið með tölu- og bókstafi og ýmis verkefni tengt þeim unnin. 

Viðmælandi minn í Holtaskóla tók fram að eftir hádegi væri dagskráin ekki eins stíf og 

fyrir hádegi. 
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Mynd 7. Hlutur leiksins í Holtaskóla, allur dagurinn. 

  

Mynd 8. Hlutur leiksins í Holtaskóla fyrri part dagsins. 

Hér má sjá tíma frjálsa leiksins í Holtaskóla. Um 69% skóladagsins fól í sér leik og 

útiveru, kennsla og verkefni voru 31% af tímanum. Þegar horft var á tímann frá klukkan 

8.30 til 13.30 sást að tími frjálsa leiksins fór niður í 40%, eða 10 klst. á viku, en tíminn 

fyrir kennslu var mun meiri eða 60%. Þegar talað var um kennslu var átt við eftirfarandi 

stundir í stundatöflu: Hópastarf og fræðsla, samvera, róleg stund, sögulestur og 

verkefnavinna. Frjáls leikur var tilgreindur í stundatöflunni og einnig töldust flæði, val 

og útivera til hans. 

Brekkuskóli  

Skólanámskrá Brekkuskóla var mjög ítarleg og var byggð á aðalnámskrá leikskóla. Í 

henni sagði: „Meginmarkmið náms í fimm ár deild skólans er að styðja við námshvöt 

barnsins og veita því góð tækifæri til náms og leiks.“ Mikil áhersla var lögð á bókleg 

verkefni fyrri hluta dagsins. Þá fóru börnin meðal annars í stafainnlögn, stærðfræði og 

náttúrufræði, ásamt því að fara í íþróttir, heimilisfræði, tónlist og ensku. Í stafainnlögn 

lærðu börnin bókstafina, hljóð þeirra og að skrifa þá. Það var mikið lagt upp úr að kenna 

börnunum að draga rétt til stafs og einnig var ritáttin kennd. Markmið með 

stærðfræðinni var að kenna börnunum tölutáknin frá 0 og upp í 20, form, stærð og 

fjölda hluta. Í náttúrufræði var lögð áhersla á barnið og nánasta umhverfi þess. Einnig 
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voru ýmsar dýrategundir kynntar, t.d. ákveðnar fugla- og fiskategundir, og börnin 

kynntust verkum eftir ákveðna rithöfunda og aðra listamenn. Einnig var lögð áhersla á 

að þau tækju þátt í einstaklings- og hópleikjum og gæti unnið sjálfstætt og í hóp. Seinni 

hluti dagsins fór fram í Brekkuseli en um var að ræða lengda viðveru. Þar var lögð 

áhersla á útiveru og frjálsan leik og þar kom hlutverkaleikurinn inn í. 

Brekkuskóli opnaði klukkan 7.30 og þá var gæsla í boði. Hinn eiginlegi skóladagur 

hófst klukkan 8.30. Skólinn lokaði klukkan 17.15 alla daga nema föstudaga, þá lokaði 

hann klukkan 16.15. 

Tafla 5.  Stundaskrá í fimm ára deild Brekkuskóla. 

Klukkan Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

8.30-9.15 Stærðfræði – 
aðstoð 

Átthagafræði – 
aðstoð  

Stafainnlögn – 
aðstoð  

Leikfimi  Söngur á sal 

9.15-10.00 Stærðfræði – 
aðstoð  

Átthagafræði – 
aðstoð  

Stafainnlögn – 
aðstoð  

Heimilisfræði Trú/lífsleikni 

10.00-10.20 Frímínútur  Frímínútur  Frímínútur  Frímínútur Frímínútur 

10.20-11.00 Stafainnlögn Átthagafræði  Tónmennt  Stafainnlögn – 
aðstoð  

Stærðfræði – 
aðstoð 

11.00-11.40 Stafainnlögn Leikfimi  Stafainnlögn  Stafainnlögn – 
aðstoð  

Stærðfræði – 
aðstoð  

11.40-12.00 Hádegismatur  Hádegismatur  Hádegismatur  Hádegismatur  Hádegismatur  

12.00-12.40 Frímínútur Frímínútur  Frímínútur  Frímínútur Frímínútur 

12.40-13.25 Söngur á sal Frjáls leikur Frjáls leikur Frjáls leikur Enska  

13.25-17.15 Brekkursel Brekkusel Brekkusel Brekkusel Brekkusel  

13.25-14.00 Frjáls leikur í 
stofunni 

Frjáls leikur í 
stofunni 

Frjáls leikur í 
stofunni 

Frjáls leikur í 
stofunni 

Frjáls leikur í 
stofunni 

14.00-14.15 Kaffitími Kaffitími Kaffitími Kaffitími Kaffitími 

14.15-15.00 Útivera Útivera Útivera Útivera Útivera 

15.00-17.15 Dýrahópar Dýrahópar Dýrahópar Dýrahópar Dýrahópar 

Brekkuskóli skar sig að vissu leyti úr þegar þessir þrír skólar voru bornir saman. 

Kennarinn var með börnunum frá klukkan 8.30 til klukkan 13.25 en þá tóku 

leiðbeinendur við. Það mátti því segja að þá hafi gæsla tekið við þar sem áhersla var 

lögð á frjálsa leikinn.  
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Mynd 9. Hlutur leiksins í Brekkuskóla, allur dagurinn. 

 

 

Mynd 10. Hlutur leiksins í Brekkuskóla fyrri part dagsins. 

Hér má sjá tíma frjálsa leiksins í Brekkuskóla. Um 64% skóladagsins fól í sér leik og 

útiveru, kennsla og verkefni voru í 36% af tímanum. Þegar horft var á tímann frá 

klukkan 8.30 til klukkan 13.25 sást að tími frjálsa leiksins fór niður í 29% tímans, eða í 

7,25 klst. á viku, en tíminn fyrir kennslu var mun meiri eða 71%. Þess ber að geta að 

útivera var meginhluti frjálsa leiksins eða 5 klst. á viku. Frjáls leikur var tilgreindur í 

stundatöflunni og einnig töldust frímínútur til hans.  

 

Tafla 6. Hlutfall frjálsa leiksins í grunnskólunum þremur. 

Skóli Fyrri partur dagsins Allur dagurinn 

Skógarskóli 22% 62% 

Holtaskóli 40% 69% 

Brekkuskóli 29% 64% 

Í öllum þremur skólunum fór meiri en helmingur opnunartímans í leik og útiveru. 

Útivera var höfð með í leiknum því um frjálsan tíma var að ræða þar sem börnin fengu 

hreyfingu og tækifæri til að leika sér. Þegar einungis var litið á tímann fyrri part dagsins 

breyttust hlutföllin á milli leiks og kennslu þónokkuð. Skógarskóli og Brekkuskóli héldust 

í hendur með töluvert minni leiktíma en Holtaskóli og einkenndist leiktíminn hjá þeim 
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aðallega af útiveru. Í stundaskrá var ekki gert ráð fyrir frjálsum leik á hverjum degi en 

aftur á móti var útivera daglega. Holtaskóli skar sig úr hvað þetta varðaði en frjáls leikur 

og útivera var 40% af tímanum fyrri part dags.  

Töluverður munur var á milli ef stundaskrár fimm ára deildanna voru bornar saman. 

Stundaskrá Brekkuskóla virtist vera nákvæmari en í Skógarskóla og Holtaskóla. Hver 

námsgrein átti sinn fasta tíma í skipulaginu, til dæmis stafainnlögn, stærðfræði og 

náttúrufræði en í hinum skólunum var talað um hópastarf og þar var farið í læsistengd 

verkefni, stærðfræði og þemabundna vinnu. Líkara því sem við sjáum í leikskólunum en 

þar var talað um hópavinnu þegar börnin unnu verkefni ásamt kennara. Það sem skildi 

líka á milli Brekkuskóla og hinna skólanna var Brekkuselið sem tók við af hefðbundnum 

skóladegi. Það mátti segja að um lengda viðveru væru að ræða hjá fimm ára börnum. 

Þar var boðið upp á frjálsan leik, bæði úti og inni, og skipulagið var frjálsara. Í Brekkuseli 

sjá menntaðir kennarar ekki um starfið heldur var það í höndum ómenntaðra 

starfsmanna. Þetta var ólíkt hjá hinum skólunum en þar voru sömu kennararnir með 

börnin í átta klukkustundir, eða þar um bil. 

Í öllum skólunum þremur var dagurinn brotinn upp með sérgreinatímum og þar 

komu aðrir kennarar að umönnun og kennslu barnanna. Má þar nefna íþrótta- og 

tónmenntakennara. Misjafnt var milli skóla hversu margir sérgreinakennarar sáu um 

kennslu fimm ára barnanna og hvað þeir kenndu. 

Þessir þrír skólar voru mjög ólíkir og var nám fimm ára barnanna byggt upp á 

mismunandi hátt. Brekkuskóli var að mörgu leyti frekar grunnskólamiðaður og var 

kennslan í föstum skorðum á meðan Holtaskóli bauð upp á hópastarf og verkefni á 

hverjum degi. Börnin fengu góðan tíma fyrir frjálsan leik, líkt og tíðkast í leikskólum. 

Skógarskóli var svo þarna mitt á milli, námsfyrirkomulagið var ekki eins stíft og í 

Brekkuskóla og hluti leiksins ekki eins mikill og í Holtaskóla. Byrjun skóladagsins ýtti enn 

frekar undir þessa skilgreiningu. Í Brekkuskóla og Skógarskóla hringdi skólabjallan á 

ákveðnum tíma og gaf þannig til kynna að formlegur skóladagur væri hafinn. Dagurinn í 

Holtaskóla hófst aftur á móti ekki á einhverjum ákveðnum tímapunkti heldur voru 

börnin að týnast inn fram eftir morgni og svo hófst skipulögð dagskrá með hópastarfi 

klukkan 9.15. Holtaskóli var líka eini skólinn sem bauð upp á morgunmat og undirstrikar 

það enn frekar áherslur leikskólans. 

4.2.4 Nám og leikur 

Allir viðmælendur mínir lögðu áherslu á mikilvægi félagsfærni og hversu gott tækifæri 

gæfist í leiknum, að kenna börnunum félagsleg samskipti og æfa þau í þeim. Þar skipti 
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engu máli um hvers kyns leik væri að ræða, hvort hann væri rólegur borð- eða 

kubbaleikur. Börnin áttu í samskiptum sín á milli og æfðu þannig ólík hlutverk. Stundum 

voru þau í leiðtogahlutverki þar sem þau leiddu leikinn áfram en oft eru aðrir í 

leiðtogahlutverkinu og þá þurftu þau að æfa sig í að leyfa öðrum að stjórna og fylgja 

honum. Allt þetta reyndi á samskiptahæfni barnanna. Leikurinn var því rauði þráðurinn í 

gegnum allt nám barnanna. Kennarar þessara þriggja skóla lögðu mikla áherslu á að allt 

nám færi fram í gegnum leik þar sem notast væri við fjölbreyttan efnivið og aðferðir. 

Mátti þar nefna sem dæmi spil, verkefni unnin í tölvu eða leiki þar sem kennarinn 

stjórnaði með ákveðin markmið í huga. Einnig var unnið með fjölbreytt verkefni sem 

höfðuðu til barnanna, t.d. þegar bókstafirnir voru lagðir inn. Þá var unnið með hvern 

staf á fjölbreyttan hátt og börnin föndruðu eða unnu í skapandi starfi með stafinn í 

huga, t.d. leiruðu hann eða skrifuðu á blað og teiknuðu út frá honum. 

Í öllum skólunum höfðu börnin aðgang að einingarkubbum en misjafnt var þó 

hvernig unnið var með þá. Í Skógarskóla og Holtaskóla var unnið skipulega með þá en 

mismikið. Í Skógarskóla fóru börnin í einingakubbastund einu sinni í viku, í 90 mínútur í 

senn, og sami kennarinn sá alltaf um börnin. Guðrún lýsti kubbastundinni svona: 

„Börnin fara svo að byggja að vild. Þau raða sér saman sjálf sem bygginga-

félagar. Þau ráða hvort þau byggja ein og sér eða með öðrum. Við höfum 

verið með liti og blöð til að gera merkingar og fleira. Börnin leika með 

kubbana að vild.“ 

Í Holtaskóla voru einingakubbarnir í sérherbergi fyrir utan fimm ára deildina. Þeir voru 

ekki inni í skipulaginu en voru teknir inn endrum og sinnum. Þá voru þeir settir inn sem 

skipulagt val og inn í fastar kennslustundir. Sólveig sagði: 

„Einingakubbarnir hafa ekki verið fast inni hjá okkur sem sérstakt prógramm 

nema endrum og sinnum. Við höfum sett þá inn sem skipulagt val og fastar 

kennslustundir og þá er kennari sem leggur inn ákveðna þætti svo sem 

rúmskyn, byggingamöguleika, samvinnu og fleira. Kennslustundin er byggð 

upp þannig að byrjað er á að ræða saman, byggja og vinna, tiltekt og 

samantekt. Við höfum líka notað þá sem frjálsan efnivið þar sem börnin fá 

að nota kubbana án leiðsagnar og leika sér með það sem þeim hefur verið 

kennt samhliða sjálfsprotnum hugmyndum.“ 

Vinnan með einingakubba fór fram á svipaðan hátt í skólunum tveimur. Form 

stundarinnar fór eftir þeim leiðbeiningum sem hönnuður þeirra, Caroline Pratt, hafði 
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gefið út. Stundunum var skipt upp í samverustund, kubbastund, tiltekt og samantekt. 

Þarna var lögð áhersla á rúmskynjun og aðra stærðfræðiþætti, sem og á þá sköpun sem 

fælist í því að byggja úr kubbunum. Báðir kennararnir töluðu um samvinnu þar sem 

börnin urðu að nýta sameiginlegt rými og kubbana og áttu í samskiptum sín á milli 

varðandi þau atriði. Einnig þurftu þau að sýna tillitsemi og virða byggingar hvert hjá 

öðru.  

Einingakubbarnir voru einnig notaðir sem frjáls efniviður þar sem börnin fengu að 

nota þá án leiðsagnar og léku út frá leiðbeiningum samhliða sjálfssprottnum 

hugmyndum. Í Brekkuskóla voru einingakubbarnir frammi á gangi og voru þeir ekki 

notaðir í kennslu. Aftur á móti höfðu börnin frjálsan aðgang að þeim eftir hádegi þegar 

Brekkusel tók við. Þeir voru þá hluti af því leikefni sem í boði var.  

Allir skólarnir buðu upp á val og var svipað snið á því hjá skólunum. Ákveðin leikefni 

voru í boði og völdu börnin það sem þau vildu hverju sinni. Oft var fjöldatakmörkun á 

svæðunum, stundum þurftu þau þá að velja eitthvað annað en þau höfðu upphaflega 

ákveðið. Valið var þannig uppsett að börnin sáu hvað var í boði og hvað hin börnin 

höfðu valið sér. Þannig gátu þau valið sér leikfélaga. Anna í Brekkuskóla notaði valið til 

að fylgjast með börnunum í leik og skráði niður val þeirra:  

„Þá erum við svo lítið að fylgjast með hvað þau eru að gera og þá getum við 

svolítið stýrt þeim. Heyrðu, þú ert búin að vera í þessum plúsplúskubbum í 

þrjár vikur, viltu nú ekki prófa eitthvað annað? Þannig að þá getum við 

aðeins fylgst með því hvað þau eru að gera og með hverjum þau velja.“  

Á þann hátt gat kennarinn stýrt barninu sem valdi einungis kubba í átt að leik sem 

þjálfaði fínhreyfingar, t.d. að klippa eða perla. Og það sama átti við um barn sem vildi 

aðeins lita eða perla, þá var barnið hvatt til að kubba til að auka færni sína á því sviði. 

Anna fór síðan yfir þetta í foreldraviðtölum. 

Í Holtaskóla var valið bæði frjálst og stýrt. Þegar það var frjálst settu kennararnir upp 

ákveðin verkefni og börnin völdu. Eftir tuttugu mínútur gátu börnin svo valið aftur eða 

haldið áfram í leiknum. Sólveig hafði þetta að segja:  

„Það eru alltaf einhverjir sem hafa styttra úthald en aðrir og það er oft 

þannig að þegar efniviðurinn vekur athygli að þá vilja þau vera í eitt, tvö, 

þrjú skipti á sama svæðinu, vilja sem sagt ekki skipta og þá bara fá þau það. 

Þannig að þarna tel ég mig vera að koma til móts við alla, þá sem hafa ekki 
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úthaldið í að vera lengi á sama svæðinu og líka þá sem að sökkva sér ofan í 

og eru ekki tilbúnir að skipta.“  

Með því að setja ákveðinn tímaramma á hvern leik lærðu börnin að dvelja í smástund á 

hverjum stað og þannig var hægt að æfa úthald þeirra í leik og starfi. Þegar það var stýrt 

val þá raðaði kennarinn börnunum í hópa og hver hópur var á sínum stað í sínu 

viðfangsefni í tuttugu mínútur en þá var skipt og hópurinn í heild sinni fór á næstu stöð. 

Þetta var gert til að auka fjölbreytni í vinavali. Sólveig sagði:  

„Börn eru ekkert öðruvísi en fullorðnir, þau grúbba sig svoldið saman og 

þessi er oftast með hinum en hann þarf kannski að víkka sjóndeildarhringinn 

og finna hvernig aðrir eru.“  

Seinni part dagsins var meiri áhersla lögð á frjálsa leikinn í Brekkuskóla og Skógarskóla. Í 

Brekkuskóla tók Brekkusel við klukkan 13.35 en það var lengd viðvera. Þar var aðal 

áherslan lögð á frjálsa leikinn, bæði inni og úti. Þá var annað leikefni tekið fram, t.d. 

fyrir hlutverkaleikinn. Þar buðust búningar, dúkkur og allt sem til þurfti. Það mátti því 

segja að hlutverkaleikurinn blómstraði eftir hádegi. Barnahópurinn blandaðist í 

Brekkuseli og var síðan skipt aftur upp í hópa en þá þvert á deildirnar. Í Skógarskóla var 

tími frjálsa leiksins seinni partinn og þá var valspjaldið notað. Deildirnar blönduðust og 

voru fimm ára börnin ein heild seinni partinn. Hér mátti enn og aftur sjá mun á 

Holtaskóla og hinum tveimur skólunum. Í Holtaskóla var lögð áhersla á frjálsa leikinn 

allan skóladaginn á meðan tími hans var seinni partinn í Skógarskóla og Brekkuskóla. 

Viðmælendur mínir í skólunum þremur voru sammála um að hlutverk kennarans í 

leiknum væri að vera á hliðarlínunni og grípa inn í ef þess þyrfti, eða eins og Ingibjörg í 

Skógarskóla sagði: „Bara að slökkva elda.“ Sólveig í Holtaskóla talaði einnig um 

mikilvægi þess að vera sýnilegur og til staðar og aðstoða ef með þyrfti. Hún minntist 

einnig á að kennarinn gæti verið þátttakandi í leiknum ef barnið biði um það. Anna í 

Brekkuskóla nefndi að aðstoða þyrfti þá sem ættu erfitt félagslega:  

„Við erum ekki mikið að leika með þeim en auðvitað koma upp tilfelli þar 

sem þau [börnin] þurfa aðstoð. Krakkar sem eiga erfitt félagslega og svona. 

Og þá er maður við hliðina á [þeim] og fylgist með og hjálpar þeim að koma 

orði á, þessi sem eiga erfitt með það. Þannig að við erum meira að fylgjast 

með en stígum inn í ef þarf.“ 
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Það var misjafnt eftir skólum hversu mikið fimm ára deildin blandaðist við hina árganga 

skólanna. Þó ber að nefna að allir viðmælendur mínir lögðu mikla áherslu á að fimm ára 

deildin væri partur af skólanum í heild sinni og því tækju börnin þátt í öllu því sem fram 

færi. En hversu mikið fimm ára börnin blönduðust öðrum árgöngum var misjafnt eftir 

skólum. Í Skógarskóla og Brekkuskóla hittust allir árgangarnir í frímínútum og einnig 

þegar söngur eða skemmtun var á sal. Í Holtaskóla var þessu aðeins öðruvísi farið en 

þar var boðið upp á svokallað samspil en um var að ræða samstarf á milli fimm ára 

deildanna og fyrsta bekkjar. Það var tvisvar í viku í sex vikur samfleytt, einu sinni á 

haustin og á vorin. Hópnum var þá skipt í tvennt og því fór hvert barn einu sinni í viku. 

Útfærslan á þessu var þannig háttað að helmingur barna af fimm ára deildinni fór yfir í 

fyrsta bekk og lærði þar. Þar var markmiðið að sitja, hlusta og framkvæma og þá fengu 

börnin verkefni sem kennarar í fyrsta bekk höfðu fundið fyrir þau. Börnin í fyrsta bekk 

tóka á móti fimm ára börnunum og hjálpuðu þeim og sýndu hvernig skóladegi í fyrsta 

bekk væru háttað. Á meðan fór helmingurinn af börnunum í fyrsta bekk í 

leikskóladeildina og tók þátt í leiknum. Búið var að skipuleggja val og fyrsti bekkur 

blandaðist fimm ára börnunum á deildinni. Þetta vandi fimm ára börnin við það sem 

fram undan væri en á sama tíma viðhélt þetta mikilvægi leiksins upp í fyrsta bekk. 

Útivera var mikilvægur liður í skóladegi barnanna. Í aðalnámskrá leikskóla var lögð 

mikil áhersla á hreyfingu barna. Þar kom fram:  

„Hreyfing er börnum eðlislæg og stuðlar að vellíðan. Hreyfing getur haft í 

för með sér gleði og ánægju og í gegnum hana læra börn. Börn eiga að fá 

tækifæri til að hreyfa sig frjálst jafnframt því að taka þátt í skipulagri 

hreyfingu.“  

Tveir skólanna buðu upp á íþróttir í stundaskránni, ekki Holtaskóli. Engu að síður var þar 

lögð áhersla á markvissa hreyfingu barnanna, bæði á útisvæði og inni í skólanum. Allir 

skólarnir þrír lögðu áherslu á útiveru og fóru börnin yfirleitt tvisvar út yfir daginn. 

Svæðin sem ætluð voru til útiveru voru misjöfn á milli skólanna og eins var mismunandi  

hversu mikið svæðið var afgirt. Í Skógarskóla og Brekkuskóla var stórt útisvæði í 

kringum skólann og var það afgirt en ekki lokað. Þar voru hin ýmsu leiktæki sem 

vanalega voru á lóðum grunnskóla. Skógarskóli hafði auk þess afgirt svæði fyrir utan 

fimm ára deildina sem ýtti undir öðruvísi leik en á stóra svæðinu. Á því svæði var 

sandkassi og tilheyrandi leikföng voru tekin út fyrir fimm ára börnin. Þarna blómstraði 

hlutverka- og ævintýraleikurinn. Í Holtaskóla var útisvæðið einnig afgirt en þar var hlið 

sem börnin gátu ekki opnað, sem ýtti enn frekar undir það að Holtaskóli væri einna 
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líkastur umhverfi leikskólans. Í skólanámskránni kom einnig fram að markmiðið með 

útiveru væri að skapa svæði og aðstæður til að gera börnunum kleift að fá útrás fyrir 

orku og hreyfiþörf, og til að takast á við ýmsar áskoranir. Og mátti segja að skólalóðin 

byði einmitt upp á það. Á lóðinni voru alls kyns leiktæki, t.d. rólur og klifurgrind. Einnig 

var sandkassi ásamt fötum og skóflum. Gott pláss var til að hlaupa um og til leikja og var 

meðal annars hóll og steinar sem hægt var að hoppa á milli. Körfuboltakarfa og 

fótboltavöllur voru líka innan lóðarinnar. Fimm ára börnin fóru út tvisvar á dag. Fyrir 

hádegi fóru þau út þegar eldri börnin voru komin inn. Þá fengu þau tækifæri til að vera 

ein á skólalóðinni. Eftir hádegi fóru öll börn skólans út. Viðmælandi minn tók fram að 

oft væri þröngt á þingi á þeim tíma og því hefði verið brugðið á það ráð að setja reglur 

sem giltu á útisvæðinu. Allir starfsmenn skólans tóku þátt í að ákvarða þessar reglur og 

kynntu þær svo fyrir börnunum. Þessar reglur snerust aðallega um umgengni og 

hegðun, sem gerðu það að verkum að núna vissu allir hvernig þeir áttu að hegða sér á 

útisvæðinu og allt gekk vel fyrir sig. 

Þrátt fyrir ólíkar skólalóðir og að úrval leiktækja væri misjafnt þá áttu allir skólarnir 

það sameiginlegt að vera með gott rými fyrir hlaup og leiki og alls staðar voru 

fótboltavellir. Í viðtölunum kom fram að fimm ára börnin væru ekki hrædd við eldri 

börnin og þá sérstaklega ekki í útiveru. Í Brekkuskóla var rætt um þetta í lífsleikni og þar 

kom fram að börnin fyndu fyrir öryggi í útiveru og hræddust ekki stóru börnin. Auk þess 

var góð gæsla á vellinum og því gátu fimm ára börnin alltaf leitað til fullorðins aðila úti. Í 

Skógarskóla áttu börnin mörg hver eldri systkini, sem veitti þeim öryggi. Einnig voru 

fimm ára börnin í gulum vestum úti, og því auðvelt að fylgjast með þeim. 

4.3 Kennsluaðferðir 

Hér á eftir koma niðurstöður varðandi kennsluaðferðir fimm ára barna í deildum 

grunnskóla. Niðurstöðurnar voru fengnar úr viðtölum og vettvangsheimsókn, sem og úr 

námskrá skólanna. Gerð verður grein fyrir helstu áherslum hvers skóla fyrir sig og 

hvernig unnið var með námsþættina. Þeir skiptust í nokkra flokka og voru eftirfarandi: 

Læsi, tjáning og lýðræði, skapandi kennsluhættir, stærðfræði, lífsleikni, náttúrufræði, 

hreyfing og útivera og tónlist. Fjallað verður um hvað skólarnir áttu sameiginlegt og 

hvað einkenndi hvern skóla fyrir sig.  

4.3.1 Læsi 

Í aðalnámskrá leikskóla var hugtakið læsi notað í víðum skilningi þess orðs. Þar kom 

meðal annars fram að í orðinu læsi fælist öll vinna með tungumálið og þar með talinn 
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bóklestur. Auk þess að líta á læsi sem vinnu með stafi og hljóð þeirra var einnig litið á 

mikilvægi þess í samskiptum á milli einstaklinga, að geta lesið í líðan annarra og í þær 

aðstæður sem börnin voru. Einnig var lögð áhersla á að þau fengju að tjá sig um 

upplifun sína og skoðanir. Í þessum kafla verður farið í læsi í þrengri merkingu þess 

orðs, sem snýr að vinnu með tungumálið, hljóðkerfisvitund og stafakennslu.  

Viðmælendur minntust á að lestrarkennsla barna fæli ekki eingöngu í sér að kenna 

stafainnlögn. Hljóðkerfisvitund legði grunninn að sjálfri lestrarkennslunni en þar væri 

farið í alla þætti hennar, svo sem rím, samstöfur, samsett orð, fyrsta hljóð í orði og 

hljóðgreiningu. Sólveig í Holtaskóla sagði: 

„Við erum náttúrulega að kenna þeim og kynna fyrir þeim stafina, bæði í 

markvissri málörvun og bara eins og rímið og taktinn og rythmann og allt 

þetta, að klappa atkvæði og fleira. Þannig að við tökum mjög vel inn 

undirbúning að læsi og bara þá kennslu sem að þau eiginlega bara þyrstir í.“ 

Öll fimm ára börn í þessum skólum tóku Hljóm-2 málþroskapróf. Leitast var við að meta 

hvar þau stæðu í málþroskanum og í framhaldi var unnið út frá því. Í fimm ára 

deildunum var ritmálið gert sýnilegt með því að hengja upp myndir af bókstöfunum, 

sem og af einstökum orðum. Þannig var ýtt undir sjónminni barnanna og þau lærðu 

algengustu orðin.  

Bæði í viðtölunum og vettvangsathugunum kom fram að kennararnir sæju um 

formlega lestrar- og skriftarkennslu þar sem áhersla væri lögð á að kenna börnunum að 

draga rétt til stafs. Guðrún í Skógarskóla sagði: 

„Ég dreg upp stafinn og við segjum hvaða hljóð hann gefur og allt þetta og 

þau finna orð með þessum staf í. Ég ætlaði fyrst að hafa bara svona stafi, 

hvað byrjar á A. Þau voru fljót að pikka upp eitthvað sem að hafði hljóðið 

innan í. Við vorum komin með fullt af orðum sem að eru með þessum staf í. 

Þau eru komin svo miklu lengra heldur en við höldum.“ 

Í öllum skólunum þremur var mikil áhersla lögð á stafakennslu sem sást best á því að 

allir viðmælendurnir bentu á að flest börnin væru orðin læs þegar þau færu í fyrsta 

bekk. Það var mikið lagt upp úr læsistengdri vinnu en útfærslan var misjöfn eftir 

hverjum skóla fyrir sig. Þó áttu allir skólarnir það sameiginlegt að vinna verkefni eða 

spjöld með stöfunum og einnig notuðu þeir allir leir og börnin mótuðu stafina úr 

honum. Oft blandaðist önnur vinna inn í stafakennsluna og var hún þá oft þematengd. 

Anna í Brekkuskóla lýsti vinnunni á eftirfarandi hátt: 
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„Alveg frá í september fram í mars, apríl, þá erum við með þessa 

hljóðainnlögn og hún er eiginlega bara það mikilvægasta. Við þurfum að 

fara yfir tvö hljóð í viku og starfið snýst rosamikið um það. Og svo tengjum 

við inni í, þú veist, við erum að læra um T þá tökum við tröllin inn og þegar 

við tökum N tökum við nornirnar inn í. Við svona fléttum þessu öllu saman 

til þess að gera þetta í leik. Allt í gegnum leik.“ 

Aðaláherslan í lestrarkennslunni var á hljóðaaðferð og áttu allir skólarnir það 

sameiginlegt að lögð væri meiri áhersla á hljóðið sem stafurinn gæfi heldur en á heiti 

hans. Þetta rímaði við það sem gert var í grunnskólunum þegar stafir voru lagðir inn. Því 

mátti segja að fimm ára deildir þessara skóla ynnu eftir áætlun grunnskólans frekar en 

stefnu leikskólans þar sem miðað var að því að virkja og hvetja börnin til að skrifa 

stafakennslu. Áhugi barnanna stýrði þörf þeirra til að læra að skrifa. Leikskólakennarinn 

hvattu þau áfram með því að hafa stafina sýnilega og bauð upp á stafavinnu sem börnin 

gátu valið sér. 

4.3.2 Stærðfræði 

Allir skólarnir lögðu mikla áherslu á stærðfræði og samkvæmt skólanámskrám var 

einkum farið í ýmiss konar hugtök, t.d. varðandi stærð, afstöðuhugtök, form og 

talnaskilning. Þessi atriði voru grunnurinn að frekari stærðfræðikennslu og því var 

byrjað á þessu í fimm ára deildunum. Einnig lærðu börnin að vinna eftir fyrirmælum, 

t.d. að lita hringina rauða, ferhyrningana bláa o.s.frv.  Kennararnir þrír lögðu mikla 

áherslu á að stærðfræðin væri kennd í gegnum leik og nefndu þeir þá helst að nota spil 

sem reyndi á þessa þætti. Oft voru tölustafirnir sporaðir og þannig lærðu börnin að 

skrifa þá. Guðrún í Skógarskóla sagði: 

„Við erum að læra tölur. Við gerum stundum einhver svona tengiverkefni og 

svo að læra náttúrulega bara hvernig tölustafirnir líta út. ... Mér finnst þau 

[börnin] samt þurfa að læra aðeins fyrst svona að setja sig niður einhver 

veginn og skilja hvað við erum að fara að gera áður en við förum að gera 

eitthvað úr svona bók.“ 

Ýmis verkefnablöð og bækur voru einnig notaðar. Kennararnir töluðu um hversu tilbúin 

börnin væru fyrir verkefnabækur og hversu skemmtilegt þeim fyndist að vinna í þeim. 

Anna í Brekkuskóla lýsti þessu svona: 
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„Þau þrá vinnubækur og fá að gera verkefni og fá blýant. Þau verða að fá 

þetta, maður sér það bara.“ 

Algengt var að leikið væru með formin og þau notuð til að búa til myndir, t.d. hús úr 

formum. Einnig var farið í vettvangsferðir um næsta nágrenni skólans og byggingar 

skoðaðar með þau í huga. Spjaldtölvur hafa rutt sér til rúms í leik- og grunnskólum og 

voru þær nýttar í kennslu, m.a. stærðfræði. Þá voru notuð smáforrit eða öpp sem 

tengdust stærðfræðivinnu. Numicon-kubbar voru einnig notaðir en þeir gera 

stærðfræðina sýnilegri og áþreifanlegri. Í staðinn fyrir að vinna með tölur á blaði fengu 

börnin kubba í hendurnar sem sýndu þeim talnagildin. Í einum skólanum kom 

grunnskólakennari inn í fimm ára deildirnar og kenndi stærðfræði einu sinni í viku. 

4.3.3 Aðrir námsþættir 

Í öllum skólunum fengu börnin þjálfun í að tjá sig um upplifun sína og skoðanir og að 

sama skapi fengu þau þjálfun í að hlusta á aðra. Framsögn, þ.e. að tala fyrir framan 

aðra, var líka æfð og fengu börnin tækifæri til að tjá sig fyrir framan hin börnin. Í 

Skógarskóla og Holtaskóla var samverustund notuð fyrir þennan þátt. Í skólanámskrá 

fimm ára deilda í þeim skóla kom fram að í samverustund fengu börnin tækifæri til að 

segja frá sjálfum sér og þeim viðburðum sem þau vildu deila með öðrum. Með þessu 

efldust þau í tjáningu og framsögu. Í skólanámskrá Brekkuskóla kom fram að börnin 

fengu þjálfun í því að tjá sig í hóp og allir fengu tækifæri til þess. Í námskránni var einnig 

tekið fram að þannig lærðu þau að hlusta með athygli þegar aðrir töluðu og einnig 

þjálfaði þetta biðlund því þau þurftu að bíða eftir að röðin kæmi að þeim. 

Einn þáttur í vellíðan einstaklingsins er góð sjálfsmynd hans. Allir skólarnir unnu á 

einhvern hátt með styrkingu einstaklingsins og eflingu hópsins. Skólarnir notuðust allir 

við einhvers konar lífsleikniverkefni sem gengu út á vináttu og góð samskipti. Þar má 

nefna þjálfunarverkefnið Stig af stigi, Vináttuverkefni Barnaheilla, lífsleikniverkefnið 

Tísla og Vinir Zippýs. Þessi verkefni æfðu félagsfærni og samskipti við aðra. Ásamt því að 

læra að bera virðingu fyrir sjálfu sér og öðrum, var aukinheldur lögð áhersla á vináttu og 

styrkingu sjálfsmyndar. Einnig þjálfuðu þessi verkefni tilfinningaþroska barnanna, þau 

þjálfuðust í skynjun og að túlka tilfinningar sínar og annarra. 

Skógarskóli lagði mikla áherslu á lýðræðisleg vinnubrögð. Í viðtali við skólastjóra 

kom fram að hann hitti alla árganga skólans, einn árgang í einu, tvisvar til fjórum 

sinnum á ári. Þetta voru lýðsræðisfundir og þarna gafst nemendum tækifæri til að 

spjalla við skólastjórann og tjá sig um það sem betur mætti fara. Fimm ára deildin fékk 

líka sinn fund með skólastjóra til að koma sínum óskum á framfæri. Hún átti einnig 
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fulltrúa í nemendaráði og umhverfisráði. Þau höfðu sig lítið í frammi á þessum fundum 

en fulltrúi þeirra mætti á alla fundina og lærði af stóru krökkunum. Einn liður í því að 

þjálfa lýðræði er könnunaraðferðin sem var einföld mynd af lýðræði því þegar 

hugmyndir voru komnar á blað þurfti að velja eina úr. Það var gert með kosningu og 

þurftu börnin að hlýða niðurstöðu hennar. Við tók vinna þar sem börnin skoðuðu 

bækur um viðfangsefnið og leituðu á Netinu. Börnin, ásamt kennaranum, löggðust á 

eitt við að finna nýjar staðreyndir um efnið og kynntu það fyrir félögum sínum. Á þann 

hátt efldist þekking þeirra á efninu og mátti segja að um nokkurs konar hópavinnu væri 

að ræða þar sem hópurinn leitaði sér þekkingar, bæði sem einstaklingur og hópur. 

Allir skólarnir tóku þátt í árstíðarbundinni þemavinnu. Þar má helst nefna vinnu um 

haustið. Algengt var að farið væri í gönguferð um nágrennið og haustið og birtingamynd 

þess var skoðuð og ýmis verkefni unnin. Einnig var unnið með hinar árstíðirnar. Í 

Brekkuskóla og Holtaskóla voru plöntur gróðursettar um vorið og börnin fengu að 

fylgjast með þeim vaxa og dafna. Í námskrá Brekkuskóla kom fram að unnið væri með 

ýmiss konar dýraþema, s.s. skordýr, fugla, fiska og einnig blómaþema. Allur skólinn tók 

þátt í þessari vinnu og var fimm ára deildin þar engin undantekning. Valdar voru 

nokkrar tegundir úr þessum flokkum og verkefni unnin. Brekkuskóli var sá skóli af 

þessum þremur þar sem lögð var hvað mesta áhersla á náttúrufræði í fimm ára deild. Í 

námskrá Holtaskóla ko  fram að börnin færu í rannsóknarleiðangra útbúin 

stækkunargleri og söfnuðum sýnum, t.d. skordýrum, sem þau skoðuðu síðan í smásjá. 

Einnig var farið í helstu dýrategundirnar og það sem þeim tengdist. Þar sem námskrá 

Skógarskóla var ekki tilbúin var náttúrufræðikennsla fimm ára deildanna ekki tilgreind 

þar. 

4.3.4 Hreyfing og útivera 

Í aðalnámskrá leikskóla kom fram að mikilvægt væri að börnin stunduðu hreyfingu á 

skólatíma. Þar var bæði talað um skipulagða og frjálsa hreyfingu. En þar kom fram: 

 „Hreyfing er börnum eðlislæg og stuðlar að vellíðan. Hreyfing getur haft í 

för með sér gleði og ánægju og í gegnum hana læra börn.“  

Með þessi orð í huga athugaði rannsakandi birtingarmynd hreyfingar í skólunum 

þremur. 

Misjafnt var hvernig staðið var að þessum þætti í skólunum. Í Holtaskóla hefur fimm 

ára deildin fengið íþróttatíma einu sinni í viku í íþróttahúsi, en svo var ekki þetta árið. Í 

staðinn var farið í skipulagða hreyfingu, bæði úti og inni. Útisvæði Holtaskóla var mjög 
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fjölbreytilegt og tilvalið að nota fyrir hreyfingu. Þrátt fyrir ýmis leiktæki var gott pláss til 

að hlaupa og vera í hreyfileikjum. Einnig var hóll og steinar þar sem gott var að hoppa á 

milli og æfa þannig hopp og jafnvægi. Í Skógarskóla áttu íþróttir sinn tíma í 

stundaskránni og fór hvert barn einu sinni í viku í íþróttatíma undir stjórn 

íþróttakennara. Í Brekkuskóla voru íþróttir hjá íþróttakennara einu sinni í viku. 

Íþróttasalurinn var í húsi grunnskólans og þurftu börnin því ekki að fara út þegar íþróttir 

voru. Þar var meðal annars unnið með grófhreyfingar og jafnvægi. Einnig lærðu börnin 

ýmis hugtök sem tengdust hreyfingu, t.d. að ganga hratt eða hægt, fara undir eða yfir, 

fara til hliðar eða beint áfram. Einnig var farið í líkamsheiti. Í íþróttum gafst gott 

tækifæri til að æfa börnin í að fara eftir fyrirmælum.  

Í aðalnámskrá leikskóla var lögð áhersla á að börnin fengju að kanna umhverfi sitt og 

kynnast nýjum hlutum. Allir skólarnir fóru reglulega í vettvangsferðir um nágrenni sitt. 

Þar lá að baki hreyfing og útivera og ekki síst að börnin kynntust nærumhverfi sínu. 

Með því að ganga um hverfið lærðu börnin á það, vissu hvaða svæði voru nálægt og 

öðluðustöryggi og þekkingu á umhverfi sínu. Einnig notuðu skólarnir tækifærið til að 

kynna umhverfisvernd fyrir börnunum og hvernig við förum með umhverfið. Í 

gönguferðum um nágrennið gefst gott tækifæri til að skoða þær lífverur sem í 

nágrenninu voru, t.d. ýmiss konar skordýr. Hér var líka komið inn á umhverfisvernd. 

Börnin þurftu að læra að fara vel með umhverfið og auðlindirnar sem við eigum. Hér 

var hægt meðal annars að nefna flokkun rusls. Ung börn læra í gegnum skynfærin, að 

horfa, hlusta og snerta. Eitt af hlutverkum kennarans væri meðal annars að hlusta eftir 

því sem börnin höfðu áhuga á og vildu vita meira um og síðan var hægt að nota það 

viðfangsefni til kennslu. Af þessu mátti sjá að skólarnir þrír lögðu mikla áherslu á hvers 

kyns hreyfingu og með því var börnunum ýtt út í heilbrigða hreyfingu og útivist. 

Allir skólarnir lögðu áherslu á tónlist og buðu upp á tónmennt einu sinni í viku en 

tónmenntakennarar skólanna sáu um það. Í þessum stundum var m.a. unnið með takt 

og hljóðfæri, sem og hlustað á tónlist og sungið. Í öllum skólunum hittust allir árgangar 

skólans á sal. Í Skógarskóla var söngur á sal þrisvar sinnum í viku. Auk þess að syngja 

saman skiptust bekkirnir á að sjá um atriði sem flutt voru og var fimm ára deildin þar 

engin undantekning. Í Holtaskóla fór hver fimm ára deild einu sinni í mánuði í tónmennt 

með tónmenntakennara skólans. Einu sinni í mánuði sameinuðust svo allar þrjár fimm 

ára deildirnar og sungu saman. Í Brekkuskóla var mikil áhersla lögð á söng og var 

söngstund á sal tvisvar í viku. Þá hittist allur skólinn og söng saman og var foreldrum 

boðið að hlusta á. Tónmenntakennari skólans sá um þessar stundir og oft voru æfð 

mikil og erfið lög til flutnings. 
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4.4 Samantekt 

Hér verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og það undirstrikað sem 

var sameiginlegt með skólunum þremur og einnig það sem var ólíkt og einkennir hvern 

skóla fyrir sig. 

Allir skólarnir þrír unnu samkvæmt aðalnámskrá leikskóla og var tekið mið af því í 

áherslum skólastarfsins. Helstu áhersluþættir námsins voru læsi og stærðfræði og var 

einblínt á þá námsþætti skipulögðu starfi þeirra. Inn í það fléttuðust svo aðrir þættir, 

svo sem þemavinna en þar var oft áhersla á náttúrufræði. Tveir skólanna, Brekkuskóli 

og Holtaskóli, höfðu gefið út námskrá fyrir fimm ára deildina en Skógarskóli var að vinna 

í sinni. Námskrár Brekkuskóla og Holtaskóla voru mjög ítarlegar og þar mátti finna 

sterka áherslu á læsi, stærðfræði og náttúrufræði. Í Skógarskóla kom fram að mikið 

væri lagt upp úr frjálsum leik og að byggt væri á reynslu barnanna. Þar var einnig mikil 

áhersla á læsi og stærðfræði. 

Allir skólarnir þrír notuðust við hljóðaaðferðir við kennslu í lestri og hvernig ætti að 

draga rétt til stafs og fengu börnin ýmis verkefnablöð eða bækur til að æfa sig í að skrifa 

stafina. Þannig má segja að í öllum skólunum hafi verið formleg lestrar- og 

skriftarkennsla. Útfærsla kennslunnar var hins vegar mismunandi og þær leiðir sem 

viðhafðar voru og hvaða kennsluefni notað var hverju sinni.  

Í stærðfræðinni lögðu skólarnir þrír áherslu á hugtök, form og tölur og talnaskilning. 

Þar lærðu börnin meðal annars í gegnum leik, spil og spjaldtölvur. Eins og með læsið þá 

voru viðfangsefnin þau sömu en útfærslurnar misjafnar. 

Í öllum skólunum var áhersla á kennslu og verkefnavinnu fyrir hádegi en eftir hádegi 

var frekar tími frjálsa leiksins. Holtaskóli skar sig að einhverju leyti úr en þar var frjálsa 

leiknum gert hærra undir höfði. Þegar allur dagurinn var skoðaður hjá skólunum 

þremur var tími hans yfir 60%. Þar sem hann fór aðallega fram eftir hádegi mætti áætla 

sem svo að hann væri á dagskrá þegar skipulegri kennslu eða dagskrá lyki.  

Allir kennararnir töluðu um mikilvægi félagslegra og tilfinningalegra þátta. Að þeirra 

mati voru þeir mikilvægari en námslegir þættir. Ekki skipti máli hvar börnin voru stödd í 

náminu heldur skipti öllu máli að þeim liði vel, að þau þekktu á sjálfa sig og tilfinningar 

sínar og gætu borið ábyrgð á sér sjálf. 

 Þrátt fyrir að mörg líkindi hafi verið með þessum þremur skólum var einnig margt 

ólíkt. Þannig var hægt að bera þá saman út frá því hvort áherslur skólastarfsins væru 

líkari leik- eða grunnskóla. Starfið í Holtaskóla var einna líkast leikskólanum. Þar var 

meiri áhersla lögð á frjálsan leik og stundaskráin var ekki eins þétt og hjá hinum tveimur 
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skólunum. Einnig voru tveir kennarar með hverja deild. Brekkuskóli var svo í hina áttina, 

hann var einna líkastur grunnskólanum. Fimm ára deildin var ekki sér rekstrareining 

heldur var hún hluti af grunnskólanum. Stundaskráin var stíf og niðurnjörvuð, þar sem 

hver námsgrein átti sinn fasta tíma. Skógarskóli var svo mitt á milli þess að vera leik- og 

grunnskóli en þar var stundaskráin stífari en í Holtaskóla og minni tími fyrir frjálsa 

leikinn. 
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5 Umræða  

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar ræddar í ljósi þeirra 

rannsókna sem vísað hefur verið til í fræðikafla. Markmið með rannsókninni beindist að 

því að kanna áherslur og starfshætti í fimm ára deildum í þremur grunnskólum. 

Athugað var hvaða markmið og áherslur væru lagðar til grundvallar náminu og að 

hvaða leyti starf og starfshættir þeirra væru frábrugðnir því sem höfundur þekkir frá 

reynslu sinni í starfi með sama aldurshópi í leikskólum. Í rannsókninni var lagt upp með 

að svara neðangreindum spurningum: 

 Hvernig nám í fimm ára deild í þremur grunnskólum fór fram. 

 Hvernig námsumhverfi og nám barna í fimm ára deild var skipulagt. 

 Hvað börnunum var ætlað að læra í fimm ára deild. 

5.1 Skipulag náms og námsumhverfi 

Hér á eftir kemur samantekt á sýn kennaranna á námi fimm ára barna og ástæðan að 

baki stofnunar fimm ára deildanna. Einnig er komið inn á frjálsa leikinn, tíma hans í 

dagsskipulaginu og hlutverk kennarans hvað hann varðar. 

5.1.1 Fimm ára deildir í grunnskólum 

Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 eru börn skólaskyld árið sem þau verða sex 

ára. Engu að síður bjóða nokkrir grunnskólar upp á fimm ára bekki. Nýfrjálshyggja er 

form af markaðsvæðingu samfélagsins og þar eru menntamálin ekki undanskilin (Páll 

Skúlason, 2008). Áhersla er lögð á að fólk geti valið það sem það telur best fyrir börnin 

sín, t.d. hvaða leikskóli hentar (Kristín Dýrfjörð, 2011). Af niðurstöðum má ráða að svo 

virðist sem aðalástæðan sé vilji til að bjóða foreldrum og börnum þeirra upp á val á milli 

lokaárs í leikskóla eða fimm ára deildar í grunnskóla. 

Viðmælendur í rannsókinni nefndu að ein af ástæðum þess að boðið væri upp á  

fimm ára deildina væri hæfni og geta barnanna til að stunda frekara nám en boðið var 

upp á í leikskólum. Sú skoðun er því enn við lýði að í leikskóla fari nám ekki fram heldur 

einkennist dagurinn af leik barnanna, sem hann vissulega gerir. Hér ber að hafa í huga 

að litið er á leikinn sem helstu námsleið ungra barna og að ung börn læri í gegnum hann 

(Johnson, Christie og Wardle, 2005; Pramling Samuelsson og Asplund Charlsson, 2008). 

Því má segja að í leikskóla fléttist saman leikur og nám, og í raun er ekki hægt að 

aðskilja þetta tvennt. Hins vegar er oft litið svo á að fimm ára börn séu komin með leiða 
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á leikskólanum og því sé kominn tími til að leggja meiri áherslu á skriflega 

verkefnavinnu. Þannig fái börnin fá forskot á jafnaldra sína (Júlíanna Vilhjálmsdóttir, 

2016) og þau eru betur undirbúin fyrir fyrsta bekk. 

Í einum skólanum var plássleysi í leikskólanum, þar sem biðlistar voru langir, ástæða 

þess að ákveðið var að opna fimm ára deild í grunnskólanum. Starfsemin þar var líkust 

leikskóla. 

5.1.2 Sýn kennaranna 

Viðmælendum í þessari rannsókn var tíðrætt um að byggja brú á milli skólastiga, að 

fimm ára deildin væri viðleitni til þess að bjóða börnunum upp á að kynnast 

grunnskólanum í rólegu og öruggu umhverfi. Fræðimenn eru almennt sammála um að 

vanda þurfi til verks við upphaf grunnskólagöngu. Í leikskólum er því sú hefð við lýði að 

elstu börnin fari í heimsókn í grunnskólann í hverfinu og kynnist þannig hefðum hans og 

menningu, umhverfi og starfsmönnum (Dockett og Einarsdóttir, 2017; Fabian, 2006; 

Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Líkt og áherslan er í 

aðalnámskrár leik- og grunnskóla að stökkið verði sem minnst hjá börnunum.  

Þá er ekki síður mikilvægt að hlúa að þáttum sem snúa að andlegri líðan og 

samskiptum. Kennararnir í rannsókninni nefndu félagslega færni og að skilja tilfinningar 

sínar sem mikilvæga hæfni barna við upphaf grunnskólagöngu. Góður félagsþroski og 

heilbrigð samskipti væru mjög mikilvæg og byggja aðrir þættir námsins á þeim (Prior 

o.fl., 2010). Það er í gegnum samskipti við aðra sem barnið öðlast þekkingu og færni á 

ýmsum sviðum, t.d. hvað varðar tungumál og læsi (Machburn og Pianta, 2006). 

Viðmælendur töluðu líka um hversu mikilvægt það væri að börnin væru orðin 

nokkuð sjálfbjarga og gætu borið ábyrgð á sjálfum sér. Einnig lögðu þeir mikla áherslu á 

að þeim liði vel og væru ánægð í eigin skinni. Þessa áherslu má einnig sjá í námskrám 

skólanna. Kennararnir ræddu um hversu örugg þessi börn væru þegar þau kæmu í 

fyrsta bekk, eðlilega þar sem þau eru búin að vera heilt ár í húsnæði grunnskólans. 

Rannsóknir hafi sýnt að börnunum finnst mikilvægast að þekkja skipulagið og 

kennarann í upphafi grunnskólagöngunnar. Einnig finnst þeim mikilvægt að vera 

samferða vinum sínum upp í grunnskólann (Dockett og Perry, 2004). Íslenskar 

rannsóknir benda í sömu átt, foreldrar vilja að börnin fái þjálfun í að vera sjálfstæðir 

einstaklingar sem geta bjargað sér sjálf í flestum athöfnum daglegs lífs og að börnin geti 

átt í góðum félagslegum samskiptum við aðra, bæði börn og fullorðna (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2008; Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Af þessu má ætla að til þess að barni 

vegni vel verði það að hafa gott sjálfstraust og trú á eigin getu. Það þarf að búa yfir 
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félagslegri færni og geta tjáð sig og sagt skoðanir sínar. Börn eru örugg í sínum hópi en 

þegar þau fara í grunnskóla breytist oft vinahópurinn. Hópurinn er stærri og því er úr 

fleiri vinum að velja. Þannig myndast oft bil á milli bestu vina. Í ljósi þess þarf að styrkja 

hvert barn sem einstakling þannig að hann geti myndað tengsl við önnur börn. Námsleg 

hæfni skiptir ekki öllu máli, mestu máli skiptir að börnin séu örugg og að þeim líði vel 

(Hellblom-Thibblin og Marwick, 2017). Þrátt fyrir þessa skoðun kennaranna er mikil 

áhersla á námslega færni barnanna. Þau gera mikið af skriflegum verkefnum og ef litið 

er til stundataflnanna þá er nokkuð sterk áhersla á að börnin nái færni í lestri og 

stærðfræði.  

Oft er litið svo á að síðasta árið í leikskóla eigi að undirbúa börnin undir það sem 

koma skal. Þau þurfi að kunna að sitja kyrr og vinna verkefni og geta hlustað á þau 

fyrirmæli sem kennarinn gefur (Prior o.fl., 2010). Í rannsókninni kom þetta álit fram. 

Kennararnir töluðu um mikilvægi þess að kenna börnunum þau vinnubrögð sem tíðkast 

í grunnskólanum. Dæmi um slíkt var stærðfræðistund þar sem markmiðið var að börnin 

lærðu að vinna samkvæmt fyrirmælum. Þannig var áhersla á að börnin tileinkuðu sér 

ákveðið verklag og vinnubrögð sem tíðkast í eldri árgöngum. 

5.1.3 Nám og leikur 

Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla (2011) er leikurinn talinn mikilvæg námsleið ungra 

barna. Viðmælendur lögðu mikla áherslu á að börnin lærðu í gegnum leik og að hann 

væri það sem skipti mestu máli í fimm ára deildinni. Tími frjálsa leiksins í 

grunnskólunum þremur var þó mislangur og áhersla var lögð á kennarastýrða 

verkefnavinnu í bland við leikinn. Af því má álykta að áherslur í fyrsta bekk á 

kennarastýrð verkefni séu að færast niður í fimm ára deildina (Jóhanna Einarsdóttir og 

Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). Í frjálsum leik er ferlið það mikilvægasta, hvaða leið 

leikurinn fer og hvað gerist á þeirri leið. Útkoman skiptir litlu máli þar sem börnin læra á 

meðan ferlið á sér stað (Johnson, Christie og Wardle, 2005) og í leiknum læra börnin 

skapandi hugsun sem er eiginleiki sem nýtists við að finna lausnir í verkefnavinnu. 

Þó svo að kennararnir hafi lagt mikla áherslu á tíma frjálsa leiksins og hversu 

mikilvægur hann væri voru viðfangsefni og áherslur ekki í samræmi við það. Verkefni 

barnanna voru oft fyrirfram ákveðin og möguleikar á skapandi útfærslum litlir. Þarna 

má sjá að kennarar fimm ára deildanna blanda saman áherslum leikskólans á frjálsa 

leikinn og hugmyndafræði grunnskólans, þar sem verkefnavinna er áberandi. Þeir leita 

til beggja skólastiga og útfæra skóladag fimm ára barnanna samkvæmt þeim. 
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Í skólunum þremur mátti sjá að frjálsi leikurinn fór mikið fram í gegnum val. Þá setti 

kennarinn fram ákveðin viðfangsefni og efnivið sem miðaði að því að þjálfa ákveðin 

atriði en börnin völdu svo á milli þeirra (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Johnson, Christie 

og Wardle, 2005). Kennararnir í þessari rannsókn töldu að í gegnum valið gætu þeir 

stýrt viðfangsefnum barnanna í átt að leik sem æfði tiltekna færni og notuðu þannig 

leikinn sem námsleið. Einnig sáu þeir þarna tækifæri til að fylgjast með börnunum í leik 

til að sjá hvar áhugasvið þeirra lægi, ásamt því að skoða félagshæfni þeirra og samskipti. 

Þar með æfðu börnin sig í félagslegum samskiptum með aðstoð og leiðbeiningum frá 

kennaranum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012).  

Áhugavert var að sjá hversu mikil áhersla var lögð á valið í frjálsum leik. Með því að 

bjóða upp á val var ákveðinn tími settur á leik barnanna. Einnig ákvað kennarinn 

viðfangsefnið og í sumum tilfellum leikfélagann. Í skilgreiningu á frjálsum leik er lögð 

áhersla á að barnið hafi stjórnina, það ræður viðfangsefninu og efniviðnum, sem og 

leikfélögum (Wood, 2012). Það kann því að skjóta skökku við að tala um frjálsan leik 

þegar hann er í formi vals. Barnið hefur þá ekki algjöra stjórn á leik sínum heldur er því 

stýrt í átt að ákveðnum leik og viðfangsefnum (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2012). 

Þó að leikurinn sé á forsendum barnanna þá er hlutverk og aðkoma kennarans 

mikilvæg. Viðmælendur mínir í skólunum þremur töluðu um hlutverk sitt í leiknum 

þannig að þeir væru mest á hliðarlínunni. Þeir fylgdust með leik barnanna, færni þeirra í 

leiknum, t.d. samskiptum og félagsfærni, og aðstoðuðu þau. Frjálsi leikurinn sem 

námsleið byggir mikið á aðkomu kennarans í leiknum. Hann á ekki að stjórna leiknum 

heldur ýta undir þróun hans, t.d. með því að koma með nýjan efnivið í leikinn (Johnson, 

Christie og Wardle, 2005; Pramling Samuelsson og Asplund Carlsson, 2008; Wood, 

2013). Með því að fylgjast með framvindu leiksins getur kennarinn einnig komið með 

spurningar sem vekja börnin til frekari umhugsunar um leikinn og hvernig þau geti 

haldið áfram að þróa hann. 

Þessar niðurstöður um leikinn endurspegla að starfsemi fimm ára deildanna byggir á 

ólíkri sýn og markmiðum. Tveir skólanna voru í raun með sömu áherslur og 

uppbyggingu og fyrsti bekkur grunnskóla þar sem sterk áhersla er á skrifleg verkefni og 

innlögn kennarans. Þriðji skólinn var aftur á móti leikskóli innan grunnskólans þar sem 

leikurinn fékk meira vægi og tíma. Í kaflanum hér á eftir verða svo áherslur námsins 

ræddar frekar sem og kennsluaðferðir. 
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5.2 Hvað er börnunum ætlað að læra í fimm ára deild?  

Einn liður í rannsókninni var að athuga námsefni fimm ára barna. Þær námsgreinar sem 

helst var lögð áhersla á voru læsi og stærðfræði. Einnig voru þematengd verkefni unnin 

og tengdusr þau oft náttúrufræði. Hér á eftir verður rætt um áherslur kennslunnar, sem 

og þær aðferðir sem notaðar voru í kennslu fimm ára deildanna. 

5.2.1 Áherslur kennslunnar 

Fimm ára deildirnar í grunnskólunum þremur unnu eftir aðalnámskrá leikskóla frá árinu 

2011. Þar er lögð áhersla á fjögur námssvið leikskólans en þau eru: Læsi og samskipti, 

heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og vísindi, og sköpun og menning. 

Mesta áherslan var lögð á læsi og að æfa hljóðkerfisvitund barnanna, svo sem rím, 

samstöfur, samsett orð, fyrsta hljóð orða og hljóðgreiningu. Einnig lærðu börnin 

bókstafina. Við stafakennslu lögðu allir skólarnir áherslu á hljóðaaðferðina en hún felst í 

því að kenna börnunum frekar hljóð stafsins en nafn hans. Mikil áhersla var lögð á að 

kenna þeim að draga rétt til stafs og var kennarinn með innlögn hvað það varðar. 

Ritmálið var gert sýnilegt með því að hengdar voru upp myndir af bókstöfunum og 

einstökum orðum, en þannig var ýtt undir sjónminni barnanna (Foote, Smith og Ellis 

2004; Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Halldóra Haraldsdóttir, 2012). Rannsóknir á 

læsistengdri vinnu í leikskólum gefa til kynna að sífellt meiri áhersla sé á læsi og 

verkefni sem tengjast því (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 

2011; Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 

2011; Rannveig Jóhannsdóttir, 2011). Fimm ára börn í leikskóla fá æfingu í að skrifa 

bókstafi og þekkja nöfn þeirra og hljóð. Mörg hver eru farin að stafa sig í gegnum 

auðveld orð við lok leikskólans (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Halldóra Haraldsdóttir, 

2012; Rannveig Jóhannsdóttir, 2011). Hér má sjá að starfshættir í elstu deild leikskólans 

og fimm ára deild grunnskólans skarast. Á báðum stöðum er lögð áhersla á læsi og 

læsistengda vinnu en nálgun og kennsluaðferðir eru ólíkar. Það má meðal annars sjá á 

því að í fimm ára deildum grunnskólans var kennarinn með innlögn fyrir framan hópinn 

en það tíðkast ekki í leikskólanum. 

Í aðalnámskrá leikskóla (2011) er einnig lögð áhersla á stærðfræði og vísindatengda 

vinnu með börnunum. Í þessari rannsókn mátti greina mikla áherslu á stærðfræði. Það 

námsefni sem farið var í með fimm ára börnunum voru hugtök, form, tölustafir og 

talnagildi. Áhersla var á að börnin lærðu að skrifa tölustafina rétt og öðluðust skilning á 

því hvað lægi að baki ákveðinni tölu. Börnin fengu stærðfræðibækur og ýmis verkefni til 

þess að æfa sig. Þetta eru sömu viðfangsefni og tíðkast í leikskólunum. Þar er þó minni 
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áhersla lögð á skrifleg verkefni og frekar unnið á hlutbundinn hátt, oft í formi spila. Þó 

tíðkast það að elstu börnin fari í stærðfræðitengdar stundir. Í þeirri vinnu er lögð 

áhersla á hugtök sem tengjast stærðfræðinni, t.d. hvað varðar stöðu- og rúmskynjun 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Partur af stærðfræðivinnu eru kubbar. Í mörgum 

leikskólum eru til margar gerðir af kubbum og meðal þeirra eru eininga- og kaplakubbar 

sem reyna á stærðfræðilega hugsun hjá börnunum (Guðbjörg Pálsdóttir, 2013; Mofitt, 

1996). Þannig læra börnin í gegnum leik og helst það í hendur við það sem Vygotsky 

(1978) og Dewey (2000) segja um nám barna í frjálsum leik. 

Í næsta kafla verður fjallað um aðferðir kennslunnar og þá meðal annars af hverju 

þessi áhersla er lögð á skrifleg verkefni. 

5.2.2 Aðferðir kennslunnar 

Eins og fyrr segir var áhersla á skriflega verkefnavinnu í fimm ára deildum 

grunnskólanna þriggja. Skólarnir notuðust við stundatöflu, eins og algengt er í eldri 

bekkjum, og þannig var haldið utan um skipulag fimm ára deildanna. Með því má segja 

að námið virki skipulagt og passað er upp á að engin námsgrein sé útundan. 

Niðurstöður rannsókna benda hins vegar til þess að betra sé að leyfa börnunum að 

uppgötva læsi og stærðfræði í gegnum frjálsan leik heldur en verkefnavinnu (Johnson, 

Christie og Warlde, 2005). Liður í því er að bjóða upp á læsishvetjandi umhverfi í frjálsa 

leiknum og efnivið sem tengist læsi og stærðfræði. Í vettvangsheimsókninni í skólanna 

mátti sjá ýmsan efnivið sem tilheyrði frjálsa leiknum, t.d. perlur, kubba og dýr. Aftur á 

móti var aðstaðan til hlutverkaleiks misjöfn, bæði hvað umhverfi og tíma varðar. Þetta 

er áhugavert í ljósi þess sem Vygotsky (1978) segir um hlutverkaleikinn en hann taldi að 

það væri einkum í gegnum hann sem barnið öðlaðist þroska og lærði á lífið. Einnig hefur 

verið bent á að í hlutverkaleik öðlist börn undirstöðu í læsi (Halldóra Haraldsdóttir, 

2012), þau þjálfist í samskiptum og leik með öðrum börnum, þannig örvast málþroski 

þeirra og orðaforði.  

Í framhaldi af þessu má spyrja sig hvort það sé auðveldara að kenna í skipulögðum 

stundum heldur en í leik. Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir (2011) veltir þessari spurningu 

fyrir sér. Hún segir að það sé meiri vandi fyrir kennara að grípa augnablikið í leik 

barnanna og styðja þannig við nám þeirra heldur en að kenna í skipulögðum stundum. 

Þá kom fram í rannsóknum Sue Dockett (2011) og Sue Rogers (2011) að kennarar yngri 

barnanna upplifðu oft þrýsting frá foreldrum og samfélaginu um að gera nám barnanna 

sýnilegra, til dæmis með því að notast við skrifleg verkefni. Þannig sést hvað börnin eru 

að læra en í leik er nám barnanna ekki eins áþreifanlegt. Einnig er talað um að þá séu 
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börnin betur undirbúin fyrir grunnskólann og þær aðferðir sem þar ríkja. En eins og 

áður var komið inn á þá læra börn jafnmikið í gegnum leikinn. Svo er alltaf þessi áhersla 

á sýnilegt nám barnanna. Að það sé hægt að draga fram blað og segja: „Þetta eru 

börnin að læra“ eða „Þetta geta börnin“. Það er erfitt að sýna fram á nám barna t.d. 

með kubbaleik en engu að síður er þetta sú leið sem margir fræðimenn telja 

ákjósanlegasta (Bryndís Garðarsdóttir, Guðbjörg Pálsdóttir og Hrafnhildur Eiðsdóttir, 

2013). Börnin læra með því að prófa hlutina og reynist það oft betur heldur en skrifleg 

verkefni. 

Í rannsókninni kom fram að fimm ára börnin voru í mikilli skriflegri verkefnavinnu og 

flest sem þau lærðu var sett niður á blað. Þannig var kennslan sýnileg. Viðmælendur 

töluðu allir um hvað börnin séu tilbúin í þessa vinnu og að þau þrái verkefni og 

verkefnabækur. Þetta er athyglisvert og leiðir hugann að því hvort börnin séu með þær 

hugmyndir að þau læri einungis í gegnum verkefnabækur. Það gætir enn í viðhorfum 

samfélagsins að leikurinn sé of barnalegur fyrir fimm ára börn og að í honum felist ekki 

næg ögrun. Einnig má velta fyrir sér hvort kennsla í gegnum leik sé flókin og því sé erfitt 

að benda á það nám sem börnin öðlast í gegnum leikinn. Þess vegna sé lögð meiri 

áhersla á skrifleg verkefni. Svo virðist sem algeng sýn á nám og námsleiðir séu skrifleg 

verkefni af einhverju tagi. Það eru skýr merki um þetta þegar litið er til viðhorfa barna í 

rannsóknum sem gerðar hafa verið um viðhorf þeirra til leik- og grunnskóla. 

Niðurstöður rannsóknar Rannveigar Jóhannsdóttur (2011) staðfesta þetta. Þar kemur 

fram að börnin upplifa að þau leiki sér í leikskólanum en læra að lesa og skrifa í 

grunnskólanum. Engu að síður kunna börnin flesta stafina þegar þau fara í 

grunnskólann en gera sér ekki grein fyrir hvernig þau læri né kennslunni sem þau fá í 

leikskólanum. Í stað skriflegra verkefna þarf að hjálpa börnunum að þróa leik sinn, t.d. 

með því að koma með ögrandi efnivið í leikinn (Wood, 2013), ræða við börnin um það 

sem fram fer í leiknum og örva þannig hugsun og ímyndunarafl þeirra (Copley, 2000; 

Pramling Samuelsson og Johansson, 2006).  

5.3 Samantekt 

Þegar horft er á nám fimm ára barna í þessum þremur grunnskólum má sjá að það er 

engin ein uppskrift af því námi. Fimm ára deildirnar eru misjafnar sem og markmið 

þeirra. Áherslurnar spanna vítt svið, allt frá hugmyndafræði grunnskólans, þar sem bein 

kennsla er oft notuð sem hefur það að markmiði að kenna lestur og stærðfræði, og til 

þeirra skoðana sem eru við lýði í leikskólanum, þar sem litið á leikinn sem bestu 

námsleiðina. Í einum af grunnskólanum í þessari rannsókn voru nám og kennsluaðferðir 
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svipaðar því sem tíðkast í grunnskólum landsins. Annar grunnskólinn byggði aftur á móti 

mest á hugmyndafræði leikskólans og áherslum hans. Sá skóli var einna líkastur hinum 

hefðbundna leikskóla og sótti áherslur um nám og kennsluaðferðir til hans. Þriðji 

skólinn var svo þarna mitt á milli, þó aðeins nær áherslum grunnskólans. Þrátt fyrir ólíka 

starfshætti bentu viðmælendur á mikilvægi þess að starf fimm ára deildanna væri byggt 

á aðalnámskrá leikskóla og tekið væri mið af henni við skipulagningu á námi fimm ára 

barna. 

Þrátt fyrir ólíkar áherslur grunnskólanna eiga þeir margt sameiginlegt. Meðal þess er 

sýn þeirra á skil skólastiga. Fram kom í viðtölum við kennarana að fimm ára deildin væri 

fyrst og fremst hugsuð sem brú á milli skólastiga þar sem börnin gætu kynnst 

grunnskólanum og áherslum hans á mjúkan hátt í leikskólaumhverfi. Áhersla var lögð á 

sjálfstæði barnanna og líðan þeirra, t.d. varðandi félagsfærni og tilfinningar. 

Viðmælendur töluðu mikið um frjálsa leikinn og sögðust leggja áherslu á hann. Í 

stundatöflum fimm ára deildanna mátti þó sjá mismunandi vægi hans eftir skólum. 

Algengast var að hann færi fram síðdegis en þá var formlegri verkefnavinnu lokið. 

Kennararnir töluðu um að þrátt fyrir mikilvægi hans væri nokkuð um skrifleg verkefni. 

Þeir sögðu börnin sækjast eftir verkefnavinnu og væru tilbúin í hana. Þetta viðhorf væri 

ein af á ástæðum þess að fimm ára deildirnar voru stofnaðar. Aðeins einn skólanna 

talaði um skort á plássi sem ástæðu. Hinir töluðu um að veita foreldrum og börnum 

þeirra val, þ.e. á milli leikskólans og grunnskólans þar sem sýnilegra og markvissara nám 

færi oft fram. 

Það sem helst kom á óvart í þessari rannsókn var hversu mikið vinnubrögð leik- og 

grunnskólans skarast. Áherslur í námi fimm ára barna voru þær sömu á hvoru 

skólastiginu og oft var stuðst við sama kennsluefnið. Læsi og stærðfræði voru þær 

námsgreinar sem lögð var megin áhersla á en einnig var farið í ýmsa þætti í 

náttúrufræði og nánsta umhverfi barnsins. Þegar talað er um skil á milli skólastiga vinna 

bæði skólastigin saman í því að kynna grunnskólann fyrir fimm ára börnunum. 

Leikskólinn fer í heimsókn í grunnskólann og börnin kynnast m.a. skólanum og 

útisvæðinu. En kannski þarf að koma á meira samtali á milli skólastiganna hvað varðar 

færni sem gott er að börn búi yfir þegar þau hefja nám í fyrsta bekk. Aðferðin þarf ekki 

að vera sú sama, leikskólinn getur haldið áfram að kenna í gegnum leikinn og stuðlað að 

skapandi vinnu og vinnubrögðum. 
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6 Lokaorð 

Þá er komið að lokum þessarar vegferðar um nám fimm ára barna í grunnskólum. 

Höfundur hefur orðið margs vísar í þessari rannsóknarvinnu og margt hefur komið á 

óvart í henni. Má þar helst nefna vinnubrögð höfundar í vinnu með fimm ára börnum. 

Það var athyglisvert að lesa grein Önnu Þorbjargar Ingólfsdóttur, Leikur og læsi í 

leikskólum. Þar fjallaði hún um kennsluaðferðir leikskóla og var gagnrýnin á að 

vinnubrögð með elstu leikskólabörnunum væru farin að líkjast þeim sem við lýði væru í 

grunnskólanum. Reynsla höfundar eftir að hafa starfað með fimm ára börnum í 

leikskóla var að þar væri lögð áhersla á læsi og stærðfræði. Börnin fengu kennslu í 

undirstöðuatriðum þessara námsgreina og oft var það gert í svo kölluðum skólahópum 

eða í hópavinnu. Í þeirri vinnu var oft notast við skrifleg verkefni og má segja að það 

væri auðveldara í framkvæmd heldur en að kenna í gegnum leikinn. Pressa væri hins 

vegar á sýnilegt nám barnanna, að sýna fram á hvað börnin væru að læra í 

leikskólanum. Með því að láta börnin vinna skrifleg verkefni væri tilgangur verkefnisins 

sýnilegur og þar af leiðandi sæist hvað börnin hefðu lært. Leikskólakennarinn fann oft 

fyrir meira öryggi í þeirri vinnu, hann vissi nákvæmlega hvernig verkefnin voru unnin og 

hvernig hann gat leiðbeint börnunum. Að sýna fram á nám barna í leik gat hins vegar 

verið snúið og reyndi það á hæfni og reynslu leikskólakennarans í að sýna fram á nám 

barnanna. Það sem höfundur tekur með sér eftir þessa rannsóknarvinnu er að leggja 

þurfi aukna áherslu á að nýta frjálsa leikinn og að kenna börnunum meira í gegnum 

hann. Þetta mætti til dæmis gera með því að útbúa þemakassa fyrir hlutverkaleik þar 

sem börnin hefðu aðgang að blöðum og skriffærum til að útfæra leik sinn. Búðarleikur 

væri t.d. skemmtileg útfærsla þegar peningar væru með í spilinu. Þar gæfust tækifæri til 

þess að telja og reikna þegar börnin fengu að ákveða verð og greiða fyrir vörur. 

Einnig væri áhugavert að skoða stöðu leiksins í námi elstu barna leikskólans, og þá 

sérstaklega í ljósi þeirra fullyrðinga að elstu börnin væru orðin leið á leiknum og vildu 

frekar fá vinnubækur og verkefni. Í leikskólakennaranáminu var mikil áhersla lögð á 

frjálsa leikinn sem námsleið. Það var í gegnum hann sem börnin lærðu á umhverfi sitt 

og æfðu ýmsa færni sem kæmi þeim til góða í framtíðinni. Leikskólakennarar verða að 

standa vörð um frjálsa leikinn og leggja megináherslur á hann. Í stað þess að láta börnin 

gera verkleg stærðfræðiverkefni væru hægt að leyfa þeim frekar að byggja úr 

kubbunum og spjalla við þau um verkefnið. Af hverju settu þau kubbinn þarna? Var það 

til að styrkja bygginguna? Það er í gegnum leikinn sem börnin læra hugtök 

stærðfræðinnar. Í hlutverkaleiknum nota börnin t.d. tungumálið, tala hvert við annað 
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og æfa sig þannig í tjáningu og hlustun og að taka tillit til annarra. Hvað varðar sýnileika 

námsins þá er það hlutverk leikskólakennarans að skrá nám barnanna í leiknum og gera 

það sýnilegt fyrir foreldrum og samfélaginu. Leikskólakennarar þurfa að gæta þess að 

taka ekki hugsunarlaust yfir kennsluaðferðir grunnskólans. Miklu fremur að vera 

vakandi yfir leik barnanna, styðja við hann sem leið til skapandi hugsunar og náms. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

Bakgrunnsupplýsingar 

 Kyn / aldur 

 Getur þú sagt mér aðeins frá þínum bakgrunni? (Nám – starfsreynsla) 

 

Deildin / bekkurinn 

 Fjöldi barna á deild / bekk 

 Fjöldi deilda / bekkja? 

 Fjöldi kennara á hverri deild / bekk? 

 Hlutfall menntaðra kennara? 

 

Áherslur í námi 

 Hvaða hugmyndafræði um nám og kennslu styðjist þið við í þínum skóla? 

(Félagsnámskenningar, uppgötvunarnám, Reggio) 

 Hverjar eru megin áherslur í náminu hjá ykkur? 

 Hvaða námskrá er fylgt? (Námskrá leik- eða grunnskóla) 

 Hvaða hæfni finnst þér mikilvægt að börnin búi yfir þegar þau byrja í 1.bekk 

grunnskóla? (Félagshæfni – læsi – stærðfræði – heimaþekking – sjálfshjálp) 

 Hvernig er námi og kennslu barnanna háttað? (Skipulag skóladagsins og 

starfshættir) 

 Er stuðst við ákveðið námsefni? 

o Ef svo, hvaða námsefni? (Verkefnabækur eða verkefnablöð) 

 Hvert er vægi leiksins í daglegu starfi fimm ára bekkjarins? 

 Hvert er hlutverk kennarans í leiknum? 

 Fer fram könnun eða hæfnimat á börnum í fimm ára bekk, t.d. að vori áður að 

barnið fer í 1.bekk? 

o Ef svo er, hvernig könnun eða hæfnimat er gert? (T.d. Hljóm-2, skimum, 

könnun í markvissri málörvun) 
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Námsumhverfi og samstarf 

 Hvernig er samstarfi við aðra kennara háttað, t.d. kennara 1.bekk? Samstarf 

kennara – flæði milli árganga? 

 Sækja börnin tíma hjá öðrum kennurum, t.d. í skapandi starfi eða í listgreinum? 

 Hafið þið aðgang að sérgreinastofunum? 

 Er sér útisvæði fyrir fimm ára nemendur? 

 Fylgið þið skóladagatali grunnskólans eða leikskólans? 

o Hvernig gengur það fyrir sig þegar grunnskólinn er í fríi? 

 Hvaða kosti sérð þú við að bjóða fimm ára börnum upp á nám í grunnskóla? 

o En gallar? 

 Hvernig er áframhaldandi námi barna sem hafa verið í fimm ára bekk háttað 

þegar þau koma upp í 1.bekk? 

 Telurðu að börn sem ljúka fimm ára bekk grunnskóla hafi forskot á önnur börn 

þegar kemur að grunnskólagöngu? 

o Að hvaða leiti helst? 

 Tilheyrið þið rekstrarlega grunnskólanum eða leikskólanum? 

 Hver er ykkar næsti yfirmaður? 

 Eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 
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Viðauki Á: Gátlisti fyrir vettvangsathugun 

 Uppröðun borða og stóla í stofunni 

 Er kennaraborð í stofunni 

o Hvar er það staðsett 

 Gólfpláss fyrir frjálsan leik 

 Leikefni 

o Kubbar 

o Heimiliskrókur 

o Viðfangsefni sem æfir fínhreyfingar 

o Annað 

 Námsefni 

o Læsi 

o Stærðfræði 

o Náttúrufræði 

o Annað 

 Útilóð 

o Stærð 

o Hversu opin er lóðin 

 Er hún afgirt 

 Er hlið sem börnin geta ekki opnað 

o Leiktæki 

o Annað 

 

 

 

 


