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Ágrip 

Meistaraprófsritgerð þessi er starfendarannsókn. Tilgangur rannsóknarinnar var að leita leiða 

til þess að styrkja og viðhalda samfellu og samvinnu á milli skólastiga í grunnskóla í Reykjavík. 

Markmið með þessu verkefni er að draga fram hugmyndir, sýn og styrkleika fólks sem kemur 

að samstarfi leikskólans, grunnskólans og frístundaheimilisins og ákvarða næstu skref 

þessarar samvinnu út frá þeim. Í rannsókninni leitast rannsakandi við að svara spurningunni: 

Hvernig get ég sem deildarstjóri nýtt hugmyndir og viðhorf starfsfólks til að skapa vettvang 

um samstarf á milli leikskóla, grunnskóla og frístundaheimilis sem stuðlar að og viðheldur 

sterkri samfellu á milli skólastiga? 

Rannsóknin fór fram í Dalskóla í Reykjavík sem er samrekinn grunnskóli, leikskóli og 

frístundaheimili. Rannsakandi er starfandi við skólann sem deildarstjóri á yngsta stigi. 

Rannsóknartími var frá skólabyrjun 2019 til vors 2021. Í fræðilegri umfjöllun er dregin fram 

saga þessara þriggja stofnanna innan menntakerfisins: grunnskólans, leikskólans og 

frístundaheimilisins. Skoðaðar eru rannsóknir sem tengjast samstarfi á milli skólastiga og 

fjallað um samfellu í skólastarfi. Að lokum er fjallað um forystu og starfsþróun í skólastarfi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að starfsfólk sé almennt jákvætt fyrir 

samstarfinu og upplifi samvinnu á milli skólastiganna. Þeim finnst samstarfið bæði gagnlegt 

og skemmtilegt og upplifa að bæði börn og starfsfólk njóti góðs af því. Starfsfólk kallar eftir 

meiri undirbúningstíma til að undirbúa samstarfið og til að skapa nýjan vettvang til 

samstarfs. Helsti lærdómur þessarar rannsóknar snýst um þróun minnar eigin fagvitundar og 

hvernig hún er undirstaðan í að ég komi auga á hugmyndir og viðhorf samstarfsfólks og 

mikilvægi dreifðrar ábyrgðar og samtalsins í að hlúa að og styrkja samfellu milli 

skólastiganna.  
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Abstract 

Everybody on the same journey. Action research in a jointly operated school in Reykjavík. 

 

This master thesis is an action research. The goal of the study was to try to find ways to 

strengthen and maintain continuity and cooperation between school levels in an elementary 

school in Reykjavík. The research focuses on highlighting the ideas, visons and the strengths 

of the staff involved with the preschool, lower elementary and afterschool programs, and to 

find ways to incorporate them in future collaboration. I attempt to answer the question: 

„How can I, as head of a department, utilize the ideas and views of the school‘s staff to 

create an environment for good collaboration between the preschool, elementary school and 

after school programs, that contributes to, and maintains strong continuity between these 

different school stages?“. 

The research took place in an elementary school in Reykjavík called Dalskóli. There, all 

three stages, preschool, elementary school and afterschool programs, operate jointly. The 

researcher is employed at the school as head of lower elementary, grades 1- 4. The research 

period was from August 2019 to April 2021. 

The theoretical discussion presents the history of these three units within the 

educational system, the elementary school, the preschool and the after-school programs. In 

addition to that, it explores other research related to co-operation between school stages 

and discusses continuity in education. Furthermore, leadership and educational 

management is examined. 

The findings of the study indicate that the school’s staff is overall happy with the 

collaboration and interaction between the three stages. Not only do they think that it’s 

useful but also enjoyable. Additionally, they feel that both staff and students benefit from it. 

They, however, call for more time for preparation and the need to create a suitable and 

common platform to be able to work together and develop their ideas further.  

The conclusion is that as a department head, in a growing school such as this one, I must 

redefine my role and figure out the best way to create the platform the staff requested to 

promote and maintain strong continuity between school levels.  
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1 Inngangur  

Það eru ákveðin þáttaskil og markar stór tímamót í lífi fjölskyldunnar þegar barn hættir í 

leikskóla og byrjar í grunnskóla. Tilhlökkun og eftirvænting eru eflaust í huga margra barna en 

þær breytingar sem fylgja því að skipta um skólastig geta skapað kvíða og óróleika ef ekki er 

nógu vel hugað að samfellu í námi barnanna. 

Það er mikilvægt að skólabyrjun hefjist vel því það getur haft áhrif á áframhaldandi nám 

barnanna. Börn sem upplifa samræmi á skólaumhverfinu og umhverfi sem þau þekkja eru 

líklegri til að upplifa jákvæðari flutning á milli skólastiga (Dockett og Perry, 2007). Í 

aðalnámskrám leik- og grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) kemur fram 

að skylt sé að koma á samstarfi milli þessara tveggja skólastiga til að auðvelda börnum þá 

breytingu sem verður á lífi þeirra þegar þau fara úr leikskóla í grunnskóla. Farsæll flutningur 

barna úr leikskóla í grunnskóla felur í sér undirbúning og aðlögun og er mikilvægt að slíkt sé 

vel skipulagt (Broström og Wagner, 2003). Nám barna þarf að mynda samfellu því sú kunnátta 

og færni sem börnum gefst í leikskóla verður grunnur að grunnskólanámi þeirra (Dockett og 

Einarsdóttir, 2017; Kagan, 1991; Peters, 2000). 

Haustið 2012 hóf ég störf sem umsjónarkennari í fyrsta bekk í Dalskóla. Dalskóli er í 

Úlfarsárdal í Reykjavík og er samrekinn leik- og grunnskóli ásamt frístundaheimili. Með 

samreknum skóla er átt við að skólastigin tvö ásamt frístundaheimili eru rekin saman undir 

einni yfirstjórn. Í dag starfa ég sem deildarstjóri á yngsta stigi í grunnskólahluta Dalskóla. Fyrstu 

fimm starfsár mín við skólann var ég umsjónarkennari í fyrsta bekk. Í eitt ár tók ég afleysingu 

sem forstöðumaður á frístundaheimili skólans og nú er ég á mínu þriðja ári sem deildarstjóri. 

Samtals hef ég því starfað við skólann í tæp níu ár og þau ár hef ég allan tímann haldið utan 

um samstarf á milli leikskólastigs skólans, fyrsta bekkjar og frístundaheimilisins Úlfabyggðar. 

Samstarf þeirra þriggja fagstétta sem vinna innan þessara eininga hafa í gegnum árin leitt af 

sér þá venju að allt árið um kring eru vikulegir hittingar á milli skólastiganna þar sem börn og 

starfsfólk fá að hitta hvert annað og kynnast starfi og starfsfólki leikskólans, grunnskólans og 

frístundaheimilis. Með þessum vikulegu hittingum er leitast eftir að skapa samfellu í 

skólagöngu barnanna, að þau upplifi ekki rof á milli leik- og grunnskólastigsins. Samstarf 

þessara þriggja fagstétta; leikskólans, grunnskólans og frístundar, er komið inn í námskrá 

skólans (Dalskóli, e.d.). Þar kemur fram að markmið samstarfsins séu tvö. Í fyrsta lagi að stuðla 

að vellíðan og öryggi barna við að flytjast á milli skólastiga og í öðru lagi að skapa samfellu í 

námi og kennslu. 

Ég hef tekið þátt í þessu samstarfi frá upphafi og í gegnum árin hef ég tekið eftir hvernig 

börnin virðast græða á þessu samstarfi. Elstu börnin á leikskólastiginu virðast upplifa sig 

öruggari er þau ljúka leikskóla til að hefja skólagöngu sína í fyrsta bekk. Þau þekkja bæði flest 
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það starfsfólk sem kemur að námi þeirra og þær aðstæður og starfshætti sem tíðkast í 

frístundaheimilinu sem og í hefðbundinni kennslustund fyrsta bekkjar. Nemendur í fyrsta bekk 

upplifa líka ákveðið öryggi. Þeir fá að heimsækja leikskóladeildina sína og leika þar reglulega. 

Það veitir þeim ákveðna vissu að hitta gömlu leikskólakennara sína yfir veturinn og fá að setjast 

í þeirra hlýja faðm. Að þessu leyti virðist aðlögunin á milli skólastiga ganga vel fyrir sig.  

Eftir að ég tók stöðu sem deildarstjóri á yngsta stigi er aðkoma mín að samstarfinu önnur 

en þegar ég var umsjónarkennari í fyrsta bekk eða forstöðumaður á frístundaheimilinu. Ég er 

ekki lengur á „gólfinu“ ef svo má segja, að þróa þetta samstarf áfram. Á þeim tíma sem ég hef 

starfað við skólann hefur hann stækkað og bæði starfsfólki og nemendum fjölgað. Nálægðin 

milli fólks er því ekki eins mikil og hún var í upphafi. Mitt hlutverk sem deildarstjóri er að leiða 

þessar ólíku fagstéttir saman og sjá til þess að þetta samstarf verði þessi lifandi samfella í námi 

barnanna eins og til var ætlast. Ég hef staðið vaktina öll þessi ár og haldið boltum á lofti. Með 

stækkandi skóla hef ég þurft að fá fleiri hendur til að halda boltunum á lofti. Af þessum sökum 

líður mér stundum eins og ég sé að missa sjónar af þessu samstarfsverkefni, að það sé að 

þynnast út og verða að engu. Flestir sem koma að þessu samstarfsverkefni eru ekki með langa 

starfsreynslu í Dalskóla og hafa því mögulega hvorki sömu taugar til þess né skynja tilganginn 

á bak við það eins og við sem höfum komið að því hvað lengst. Ég upplifi að þeir sjái þetta 

verkefni sem skyldu, eitthvað sem þeim ber að taka þátt í án þess að velta tilganginum og 

markmiðinu að baki því eitthvað fyrir sér. Undanfarna mánuði hef ég sífellt meir velt fyrir mér 

hver þeirra sýn á þetta verkefni er. Ég velti líka fyrir mér hvað skólastjórnendum og 

forstöðumanni frístundaheimilisins finnist um þetta samstarf og hvernig þeir vilja sjá það 

þróast. Stundum velti ég jafnvel fyrir mér hvort fólki finnist samstarf þessara ólíku fagstétta 

eitthvað mikilvægt eða hvort það skipti kannski engu máli, hvort tími barnanna sé betur nýttur 

í annað. Spurningin sem umfram allt brennur á mér er hvernig ég fæ starfsfólkið til að 

skuldabinda sig þessu verkefni þannig að það eigi hlutdeild í því og finnist það vera hluti af 

samstarfshópi.  

1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar 

Megintilgangur þessa verkefnis er að leita leiða til þess að styrkja og viðhalda samfellu og 

samvinnu á milli skólastiga í Dalskóla. Markmið þessarar rannsóknar er að draga fram 

hugmyndir, sýn og styrkleika fólks sem kemur að samstarfi leikskólans, grunnskólans og 

frístundaheimilisins og ákvarða næstu skref þessarar samvinnu út frá þeim. Að leiðarljósi í 

þessari vinnu hef ég eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvernig get ég nýtt hugmyndir og 

viðhorf starfsfólks til að skapa vettvang um samstarf á milli leikskóla, grunnskóla og 

frístundaheimilis sem stuðlar að og viðheldur sterkri samfellu á milli skólastiga? Til þess að 
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svara þessari spurningu gerði ég starfendarannsókn, þar sem ég rannsaka starf mitt með því 

að safna margvíslegum gögnum og greina þau. 

1.2 Uppbygging rannsóknar 

Efni þessa verkefnis fjallar um samstarf á milli skólastiga og væntingar starfsfólks til 

verkefnisins. Verkefnið hefst á inngangi þar sem ég hef kynnt mig og farið yfir tilgang og 

markmið verkefnisins. Annar hluti fjallar um fræðilegan bakgrunn viðfangsefnisins. Þar fjalla 

ég í stuttu máli um sögu þessara þriggja fagstétta, grunnskólans, leikskólans og 

frístundaheimilisins. Einnig fjalla ég um rannsóknir á samstarfi á milli skólastiga og hugtökin 

samfella og rof á samfellu skilgreind og útskýrð. Í síðari hluta kaflans fjalla ég um forystu og 

starfsþróun í skólastarfi. Í þriðja kafla er greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar, 

starfendarannsóknum. Þar segi ég frá þátttakendum þessarar rannsóknar, þeim leiðum sem 

ég fór í gagnaöflun og hvernig ég bar mig að við gagnagreiningu. Að lokum dreg ég fram 

siðferðileg atriði í tengslum við þetta verkefni. Í kafla fjögur fjalla ég um niðurstöður 

rannsóknarinnar. Þar fer ég í gegnum þær breytingar sem urðu á samstarfinu í kjölfarið á 

stækkandi skóla, ég skoða tækifæri til samstarfs á milli ólíkra starfseininga, kanna hvaða 

áskoranir við stöndum frammi fyrir varðandi samstarf í skólanum, ég rýni í samtöl mín við 

samstarfsfólk og að lokum dreg ég saman helstu lærdóma þessarar rannsóknar. Í fimmta kafla 

er að finna umræður þar sem ég dreg fram helstu lærdóma í niðurstöðum þessarar rannsóknar 

og skoða þá í fræðilegu samhengi. Sjötti og jafnframt síðasti kaflinn eru lokaorð. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um þann fræðilega grunn sem rannsókn þessi byggir á. Í byrjun 

verður stiklað á stóru í gegnum sögu grunnskóla, leikskóla og frístundaheimila og greint frá 

tilgangi þeirra og stofnun. Þá verður fjallað um hvernig skilum á milli skólastiga er háttað á 

Íslandi og greint frá hvaða þættir þurfa að vera til staðar svo börn upplifi samfellu á milli 

skólastiga. Síðan tekur við kafli um forystu og starfsþróun í skólastarfi. 

2.1 Saga grunnskóla, leikskóla og frístundaheimila 

Grunn- og leikskólar á Íslandi eiga sér langa sögu en saga frístundaheimila er töluvert styttri. 

Árið 1907 voru í fyrsta sinn sett lög um skólaskyldu fyrir börn frá 10–14 ára aldri. Þar sem fáar 

skólabyggingar voru til á þessum tíma fór kennslan oftast fram á heimilum nemenda undir 

eftirliti kennara (Skóli Ísaks Jónssonar fimmtíu ára 1926–1976, 1979). Skólastarf hefur tekið 

miklum breytingum frá þeim tíma og hefur skólaskylda barna lengst úr fjórum árum í tíu ár. 

Alþingi ber lagalega ábyrgð á skólakerfinu og menntun á leik- og grunnskólastigi heyrir undir 

menntamálaráðuneytið en ábyrgð og rekstur skólanna heyrir undir sveitarfélögin (lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). 

Saga leik- og grunnskóla er ólík og tilgangurinn með stofnun þeirra ekki sá sami. Í upphafi 

var markmiðið með stofnun grunnskólans meðal annars að ala börnin upp í að vera 

sómasamlegir samfélagsþegnar en leikskólinn varð til vegna örrar þéttbýlismyndunar í 

Reykjavík sem kallaði á dagvistarúrræði fyrir börn til að koma í veg fyrir að þau væru 

eftirlitslaus yfir daginn (Gils Guðmundsson, 1949; Guðmundur M. Þorláksson, 1974; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007; Jón Torfi Jónasson, 2008). Árið 1924 var Barnavinafélag Sumargjafar 

stofnað og var það mikill áhrifavaldur í þróun leikskóla hér á landi. Markmið félagsins var að 

stuðla að almennri umræðu og starfi sem myndi efla velferð barna. Félagið stofnaði fyrsta 

leikskólann árið 1931 (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Árið 1971 opnaði Barnavinafélag 

Sumargjafar fyrstu dagvistun fyrir börn eftir skóla. Heiti dagvistunar felur í sér hver tilgangur 

þessarar stofnunar var, að vista börn yfir daginn. Þar sem grunnskólinn var tvísetinn á þessum 

tíma var dagvistunin opin allan daginn en ekki bara eftir hádegi eins og er í dag (Kolbrún Þ. 

Pálsdóttir, 2012). Nú til dags er talað um frístundaheimili í stað dagvistunar. Í dag eru 

frístundaheimili starfrækt við alla grunnskóla Reykjavíkurborgar (Reykjavíkurborg, e.d.) þar 

sem 6–9 ára börnum er boðið upp á fjölbreytt tómstundastarf eftir að skóladegi þeirra lýkur. 

Samkvæmt núgildandi lögum um leik- og grunnskóla eru helstu markmið þeirra 

sambærileg þar sem lögð skuli áhersla á að undirbúa börnin undir þátttöku í 

lýðræðisþjóðfélagi, stuðla að víðsýni og alhliða þroska þeirra (lög um grunnskóla nr. 91/2008; 
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lög um leikskóla nr. 90/2008). Áhersla frístundaheimila er að búa börnum öruggt umhverfi 

ásamt því að efla sjálfstraust og félagsfærni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2018). 

Grunnskólar eru almennt stærri stofnanir en leikskólar og kennslustofur þeirra frábrugðnar 

leikskóladeildum. Stærð hópa er einnig ólík því bekkjarstærðir í grunnskólum eru yfirleitt 

fjölmennari en á leikskóladeild ásamt því að færri fullorðnir annast börnin (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004a). Menning, námskrár, kennsluaðferðir og umhverfi grunnskóla og leikskóla 

er talsvert frábrugðið í flestum vestrænum samfélögum og benda rannsóknir til þess að sú sé 

raunin einnig hérlendis (Jóhanna Einarsdóttir, 2007; Peters, 2010a). Í rannsókn Gerðar G. 

Óskarsdóttur (2012) á skilum á milli skólastiga kemur fram að kennurum í leik- og grunnskólum 

finnist hugmyndafræðin sem liggur að baki starfi með börnum ólík en svo virðist sem ytri 

umgjörð skólanna sé lík. Nefnir hún sem dæmi stundatöflur og að dagskipulag leikskólanna 

líkist stundatöflu grunnskólanna. Þættir sem snúa að ytri umgjörð, s.s. hópaskipting, 

verkaskipting starfsmanna og nýting húsnæðis, virtust vera líkir. Helsti munurinn var sá að í 

leikskóla fá börnin meiri möguleika til að velja sér verkefni og kennarar þeirra standa til hliðar 

á meðan, en í grunnskólanum eru kennararnir miðpunktur kennslunnar (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2012 ). Á Íslandi er skólaskylda 10 ár, frá 6 ára aldri til 16 ára aldurs eða sá tími 

sem börn eru í grunnskóla (lög um grunnskóla nr. 91/2008; Menntamálaráðuneytið, 2002). Í 

lögum um leikskóla er tilgreint að leikskólinn sé fyrsta skólastigið en hann sé ekki skylda (lög 

um leikskóla nr. 78/1994). Þrátt fyrir að það sé ekki skólaskylda í leikskólann er meirihluti barna 

í leikskóla frá tveggja ára aldri. Samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.) gengu þannig tæplega 94% 

fimm ára barna í leikskóla árið 2018.  

Í dag er öllum börnum í fyrsta til fjórða bekk gefinn kostur á þjónustu frístundaheimila. 

Frístundaheimilin eru vettvangur frístunda með áherslu á val barna, frjálsan leik og 

fjölbreytileika í viðfangsefnum og umhverfi (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Lengi vel var starfið ekki 

viðurkennt og talað var um það sem geymslur (Kolbrún Þ. Pálsdóttir og Valgerður F. 

Ágústsdóttir, 2011). Í dag hefur sú breyting orðið á að Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

hefur gefið út viðmið og markmið með starfi frístundaheimila (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2018). 

2.2 Skil milli skólastiga 

Að byrja í grunnskóla markar ákveðin þáttaskil í lífi barna og heimila þeirra. Þá kveðja 

leikskólabörn leikskólakennara sína og hið verndaða umhverfi leikskólans og við tekur nýtt 

umhverfi með aðrar áherslur. Samkvæmt lögum um leikskóla og grunnskóla á að koma á 

samstarfi milli leik- og grunnskóla til að skapa samfellu í námi barna, koma til móts við þarfir 

þeirra og til að stuðla að markvissari uppbyggingu náms. Í skólanámskrám hvers skóla skal 
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koma fram hvernig því samstarfi er háttað og hvernig standa skuli að aðlögun barna og færslu 

á milli skólastiganna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Jákvæð skólabyrjun getur haft áhrif á alla skólagöngu barna, bæði félagslega færni þeirra 

og námsárangur (Jóhanna Einarsdóttir, 2007; Learning and Teaching Scotland, 2010). Farsæll 

flutningur frá leikskóla yfir í grunnskóla hjálpar börnum, þau upplifa sig öruggari, afslappaðri 

og líður betur í nýju umhverfi (Broström og Wagner, 2003). Á sama hátt getur neikvæð 

skólabyrjun haft afdrifaríkar afleiðingar í för með sér líkt og skólaforðun, erfiðleika í námi og 

brottfall úr skóla (Vrinioti, Jóhanna Einarsdóttir og Broström, 2010). Rannsóknir gefa til kynna 

að það sé mikilvægt að byggja á fyrri reynslu barnanna þegar þau flytjast á milli skólastiga. 

Samskipti og samvinna á milli kennara og heimilis annars vegar og kennara og barna hins vegar 

geta þannig skipt miklu máli. Það er einnig mikilvægt að börn njóti stuðnings foreldra og vina 

á þessum tímamótum (Peters, 2010b).  

Yfirfærsla (e. transition) er það ferli sem á sér stað þegar börn flytjast á milli skólastiga 

(Fabian, 2007). Viðhorf barna getur hjálpað til við að stuðla að jákvæðari yfirfærslu milli 

skólastiga (Dockett og Perry, 2004) og rannsóknir sýna að árangursrík yfirfærsla spilar 

mikilvægan þátt fyrir sjálfstraust barna og getur bætt námsárangur þeirra (Peters, 2010a). 

Yfirfærslan snýst ekki um hversu oft leikskólabörn heimsækja grunnskólann heldur snýst hún 

um að hlusta á börnin og styðja þau svo þau finni til öryggis og upplifi að þau tilheyri  nýja 

skólanum (Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2019). 

Oft er talað um að yfirfærslan sé ferli sem hefjist í leikskóla eða áður en grunnskólaganga 

hefst en ljúki svo fyrsta daginn í grunnskólanum. Réttara er að líta á að ferlið hefjist við upphaf 

síðasta árs í leikskólanum og ljúki við lok fyrsta bekkjar (Dockett og Perry, 2008). Á sama tíma 

og rannsakendur hafa í auknu mæli verið að beina athygli að skilum milli leikskólans og 

grunnskólans hefur lítil áhersla verið í menntarannsóknum á yfirfærslu milli leikskólans og 

frístundaheimilis (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2019). Frístundaheimilin eru þýðingarmiklir staðir fyrir 

börn til að hitta önnur börn, eignast vini og vera í frjálsum leik (Klerfelt og Haglund, 2011; 

Simoncini, Cartmel and Young, 2015). Vinátta er mikilvæg því hún stuðlar að auknum 

vitsmunaþroska og getur ýtt undir betri námsárangur (Ladd, Kochenderfer, og Coleman, 

1996). 

Rannsóknir sýna að börn upplifa margvíslegar tilfinningar á þeim tímamótum sem skil milli 

skólastiga eru í lífi þeirra (Ackesjö, 2019; Jóhanna Einarsdóttir, 2003; 2007). Flest eru þau full 

eftirvæntingar að verða eldri og fara í annan skóla (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Fabian, 2007) 

en mörg þeirra kvíða því að skipta um skólastig og gera jafnvel ráð fyrir því að erfiðara verði í 

grunnskólanum heldur en í leikskólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 2003; 2007). Í grunnskólanum 

séu verkefnin erfiðari og þar þurfi þau að læra að lesa, reikna og skrifa (Broström, 2001; Fabian 

og Dunlop, 2006; Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Í augum barnanna virðist leikskólinn ekki vera 
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„alvöru skóli“ og þau virðast ekki upplifa það að vera að læra þegar þau eru í leikskólanum. Þá 

færni sem þau öðlast í leikskólanum telja þau sig hafa lært upp á eigin spýtur (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2003; 2007). Það er ýmislegt sem leikskólabörn óttast við grunnskólann, t.d. 

unglingar, hrekkjusvín og skólastjórinn, en hann er talinn vera strangur og ógnvekjandi 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2003; 2007). En þó tilhlökkun sé í hugum margra barna yfir nýjum 

áskorunum í grunnskóla virðast sum börn ekki átta sig á því að með því að hefja nám í 

grunnskóla þurfa þau að kveðja leikskólann sinn. Því ætti fókusinn ekki einungis að vera á 

aðlögun barna inn í grunnskólann heldur einnig að undirbúa börnin undir það að hætta í 

leikskólanum (Ackesjö, 2019).  

Ein af helstu hindrunum tengt yfirfærslu eru mismunandi viðhorf og menning og er þá ekki 

einungis horft til skólastofnana sjálfra heldur einnig til heimilis (Broström, 2002; Fabian og 

Dunlop, 2006; Jóhanna Einarsdóttir, 2007; Neuman, 2002). Þannig er margt inn á heimilunum 

sem getur haft áhrif á upplifun barna á að fara á milli skólastiga. Það sem getur haft áhrif eru 

sem dæmi fyrri reynsla foreldra, samskipti foreldra við kennara og umræða inni á heimilinu 

um grunnskólann, t.d. frá eldri systkinum. Ef eldri systkini hafa átt erfiða skólabyrjun og hafa 

neikvæðar tilfinningar í garð skólans er ekki ólíklegt að sú reynsla hafi áhrif á hvernig 

leikskólabarnið ímyndar sér grunnskólann. 

Rannsóknir sýna að það er misjafnt hversu góða byrjun börn fá við upphaf 

grunnskólagöngu sinnar. Flestar aðferðir við að tengja saman skólastigin eiga það sameiginlegt 

að kynna starfsemi grunnskólans fyrir börnunum í þeim tilgangi að veita þeim stuðning við 

þessi þáttaskil. Síðustu ár hafa rannsakendur í auknu mæli beint athygli að þessum tímamótum 

í lífi barna og niðurstöður þeirra rannsókna sýna að samvinna á milli skólastiga á Íslandi er 

frekar lítil þó hún sé bundin í lög og námskrár (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004a). Í þeim rannsóknum kemur fram að leikskólakennarar virðast almennt 

áhugasamari um þetta samstarf en grunnskólakennarar (Gerður Óskarsdóttir, 2012; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004a; Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2013). Afar sjaldgæft er að 

kennarar á báðum stigum hittist og ræði fagleg mál sem varða nemendahópinn sem er að 

kveðja leikskólann og hefja nám í grunnskóla. Oft eru haldnir skilafundir vegna barnanna, en 

alls ekki alltaf. Yfirleitt snúast þessir fundir um börn með sérþarfir og umræðan snýst um 

hegðun þeirra (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Það er mikilvægt að faglegt samtal um þennan 

barnahóp eigi sér stað því rannsóknir sýna að mikilvægt er að sýna þeim börnum sérstaka 

aðgát og vanda til verka við að skapa samfellu í þeirra námi því þau eiga oft mun erfiðara með 

að aðlagast nýju skólaumhverfi. Þau þurfa oftar stuðning varðandi hegðun, samskipti og 

sjálfsstjórn en önnur börn (Galton, Gray og Rudduck, 1999; McIntyre, o.fl., 2005; Yoleri, 2013). 

Skilafundir milli skólastiga þurfa þó að ná yfir fleiri þætti. Það er mikilvægt að fram fari formleg 
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samræða um samfellu í skipulagi og hugmynda- og kennslufræði skólastiganna (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2012; Jóhanna Einarsdóttir, 2004a; Kagan, 1991). 

Í flestum bæjarfélögum er einhvers konar samstarf á milli leik- og grunnskóla en misjafnt 

er hvernig skólarnir útfæra flutning á milli skólastiga. Á Íslandi virðist algengasta leiðin vera sú 

að leikskólakennarar fara með elstu börnin í heimsókn í grunnskólann (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2012; Jóhanna Einarsdóttir, 2004a). Athugunin á námskrám nokkura leik- og grunnskóla 

(Álftanesskóli, e.d.; Grunnskólinn í Þorlákshöfn, 2018.; Laugarnesskóli, e.d.; Rofaborg, e.d.; 

Sveitarfélagið Árborg, e.d.; Sæmundarskóli, e.d.) staðfesti þetta en þar kom í ljós að samstarfið 

á milli leikskólans og grunnskólans var yfirleitt í formi heimsókna leikskólabarna yfir í 

grunnskóla. Svo virðist sem það sé skipulagt samstarf á milli þessara skólastiga að minnsta 

kosti einu sinni í mánuði og oftar hjá nokkrum skólum. Allir skólarnir sem skoðaðir voru, fyrir 

utan einn, hófu haustið á samráðsfundi til að skipuleggja veturinn. Það vakti athygli að mun 

auðveldara var að finna upplýsingar um samstarf á milli leikskóla og grunnskóla hjá skólum á 

landsbyggðinni heldur en skólum í Reykjavík og voru upplýsingarnar frá landsbyggðarskólum 

einnig mun ítarlegri. Mögulega hefur stærð og fjarlægð á milli skólanna áhrif á hversu mikið 

skólar eru í samstarfi. Í fjölmennari bæjarfélögum eru börn að koma í grunnskólann úr fleiri 

leikskólum en í þeim smærri þar sem er ef til vill bara einn leikskóli og einn grunnskóli. Aðferðir 

við að tengja skólastigin eiga að snúast um að skapa samfellu í námi barnanna. Til að yfirfærsla 

á milli skólastiga styðji við samfellu í námi barna er mikilvægt að kennarar nái að draga fram 

og vinna með fyrri þekkingu barnanna og byggja á henni (Dockett og Einarsdóttir, 2017; Moss, 

2008; Peters, 2010a; Petriwskyj og Grieshaber, 2011). 

2.2.1 Samfella 

Samfella (e. continuity) er ein af grundvallarþáttunum í umræðu tengdri flutningi á milli 

skólastiga og er hún talin mikilvæg fyrir velferð barna og nám þeirra (Early, Pianta og Cox, 

1999; Kagan og Neuman, 1998; Margetts, 2002). Hugtakið samfella hefur verið skilgreint sem 

órofin heild (Kristín Bjarnadóttir, 2002), en Gerður G. Óskarsdóttir (2012) útskýrir samfellu 

sem órjúfanlega heild frá leikskólaaldri upp í framhaldsskóla. Barnið fer úr einni veröld yfir í 

aðra og getur byggt á þeirri reynslu sem það kemur með úr einni veröld yfir í þá næstu. Löngum 

hafa fræðimenn og skólafólk bent á mikilvægi þess að skapa samfellu í námi barna til að hægt 

sé að mæta þörfum þeirra og stuðla að markvissari uppbyggingu náms (Dockett og 

Einarsdóttir, 2017; Kagan, 1991; Peters, 2000). John Dewey (2000) gekk svo langt að halda því 

fram að reynsla hverrar manneskju væri sá grunnur sem allt nám byggðist á. Af þeim sökum 

væri það kappsmál allra fagstétta sem vinna í skólum að leita leiða til að byggja skólastarf á 

þeirri lífsreynslu sem börnin hafa þegar aflað sér þegar þau koma í skólann.  
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Með samfellu í námi er átt við að samhengi sé í skipulagi, kennslu- og hugmyndafræði 

beggja skólastiganna (Kagan, 1991; Peters, 2000). Er þá átt við að það sé samhengi í reglum, 

innihaldi skólanámskrár, kennsluaðferða og þeim hugmyndum sem við höfum um menntun, 

skólahald, uppeldi og börn (Jóhanna Einarsdóttir, 2004a). Það styrkir samfellu í námi ef það er 

samhengi í námskrám skólastiganna (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Fabian og Dunlop, 2006; 

Kagan og Neuman, 1998) og það eykur samfellu á milli skólastiganna ef það er samvinna þar á 

milli þar sem kennarar kynnast starfi hver annars (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Það er talin 

vera undirstaða þess að skapa samfellu á milli skólastiga ef kennarar í leik- og grunnskóla deila 

svipaðri sýn á börnin (Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  

Skólakerfið þarf í heild sinni að taka mið af þeirri þekkingu og reynslu sem börn og 

ungmenni koma með inn í skólaumhverfið og hjálpa þeim að vinna úr henni á merkingarbæran 

hátt. Því ætti starfið í leikskólanum að leggja grunn að því að draga fram og vinna með þá 

reynslu sem börn koma með inn á leikskólana og starf grunnskólans að halda áfram þeirri 

vinnu (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Dewey (2000) telur það vera hlutverk hvers leik- og 

grunnskóla að velja viðfangsefni sem hæfa reynslu barnanna. Börn og ungmenni verða að fá 

tækifæri til að vinna að verkefnum sem víkka reynsluheim þeirra og hvetja þau til að skapa 

sína eigin þekkingu um ólík viðfangsefni. Þannig er hægt að hvetja þau til að takast á við sífellt 

flóknari viðfangsefni sem aftur gefa tækifæri til að skoða og endurmeta fyrri þekkingu og leggja 

fram nýjar hugmyndir. Samkvæmt þessu felst samfella á milli skólastiganna ekki í því að halda 

áfram með svipuð viðfangsefni og börn hafa þegar tekist á við heldur að skapa þeim 

námstækifæri sem gefa tilefni til að byggja á, nýta og endurskoða þá reynslu sem þau fengu í 

leikskólanum (Dewey, 2000). 

Aðalnámskrár fyrir leik- og grunnskóla eru gefnar úr af Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu á grundvella laga. Þrátt fyrir ólíka framsetningu og áherslur í 

aðalnámskrám leik- og grunnskóla er í þeim báðum lögð áhersla á samfellu og tengsl á milli 

skólastiganna. Þar kemur einnig fram að nám í grunnskóla skuli byggjast á fyrra námi og 

reynslu barna úr leikskóla. Kennurum á báðum skólastigum er ætlað að kynna sér nám og 

starfsaðferðir hver annars og skapa vettvang til samstarfs til að tryggja að samfella verði í námi 

barnanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011b). Því er mikilvægt að koma á tengslum milli skólastiganna 

til þess að kennarar geti samræmt náms- og starfshætti. Árangursrík samfella felur í sér 

samþættingu leik- og grunnskóla í gegnum námskrá og hugmyndafræði (Dunlop, 2007). 

Börn sem eru að hefja grunnskólagöngu í dag mæta með umtalsverða reynslu úr 

leikskólanum sem eðlilegt er að byggja á í grunnskólanum. Börnin mæta í grunnskólann og 

gera ráð fyrir breytingum, að eitthvað nýtt taki við í staðinn fyrir það gamla og eitthvað óþekkt 

komi í stað þess þekkta (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Samfella á milli skólastiga næst þegar 
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skólasamfélagið myndar eina heild þar sem hvert skólastig byggir á því námi og þeirri reynslu 

sem börnin hafa tileinkað sér. Í næsta kafla verður fjallað um áhrif þess á nám barna þegar þau 

upplifa rof eða ósamfellu í námi sínu. 

2.2.2 Rof á samfellu 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á samfellu í skólagöngu barna á milli allra skólastiga. 

Þar er jafnframt komið inn á að mikilvægt sé að það verði ekki rof (e. discontinuity) á menntun 

barna þegar þau færast á milli skólastiga frá leikskóla yfir í grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011; 2013). Rof vísar til reynslu sem er slitrótt og ósamfelld og 

vantar tengsl við fyrri reynslu (Dunlop og Fabian, 2002). Rof á samfellu í námi barna á 

skólastigum verður þegar ekki er samræmi á milli þjónustu sem börn fá á milli leikskólans og 

grunnskólans, bæði í umönnun og menntun (Dockett og Jóhanna Einarsdóttir, 2017).  

Þegar talað er um rof á samfellu í námi er verið að vísa í tvo ólíka reynsluheima sem 

mætast. Þetta á við þegar barn hættir í leikskóla og hefur nám í grunnskóla. Leikskólinn er þá 

heimur sem barnið þekkir vel. Barnið fer úr leikskólanum yfir í óþekktan nýjan heim sem er þá 

grunnskólinn. Ef um samfellu í námi væri að ræða væru þessir tveir reynsluheimar líkir að 

einhverju leyti. Hegðun sem börnin tileinka sér í leikskólanum ætti þá einnig við í 

grunnskólanum. Ef reynsluheimarnir tveir eru ólíkir er hægt að tala um að rof sé á samfellu 

eða um að ræða mjög litla samfellu. Barnið kemst að því að fyrri reynsla þess úr leikskólanum 

dugir því ekki í þessum nýja reynsluheimi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Lam og Pollard, 2006).  

Rof við skil á milli skólastiga getur verið þríþætt. Þegar stærð skóla og nemendafjöldi 

breytist er talað um að rof sé í umhverfinu. Félagslegt rof á sér stað hjá barni þegar það eignast 

nýja félaga og eins ef sjálfsmyndin breytist. Starfshátta- og inntaksrof verður þegar nýjar 

áherslur verða á námi og kennslu barna (Dockett og Perry, 2007; Pereira og Pooley, 2007). 

Börn sem upplifa rof við flutning á milli skólastiga vegna félags-, hegðunar- og námslegrar 

stöðu eru líklegri til að glíma áfram við þessa erfiðleika út skólagönguna (Jóhanna Einarsdóttir, 

2004a). 

Ýmsir fræðimenn telja rof á samfellu ekki endilega vera neikvæða reynslu (Broström og 

Wagner, 2003; Welzer, 1993) og telja jafnvel að flutningur á milli skólastiga auki seiglu í 

börnum og því óþarfi að huga að samfellu á milli skólastiganna (Broström og Wagner, 2003). 

Börn hafa gott af því að upplifa breytingar og standa frammi fyrir nýjum áskorunum og er það 

nauðsynlegur hluti á þroskaferlinum (Fthenakis 1998; Griebel og Niesel, 2003; Lucey og Reay, 

2000; Welzer, 1993). Ákveðið rof í samfellu er því í raun samkvæmt þessu órjúfanlegur þáttur 

í skilum á milli skólastiga og líta má það sem umrót sem getur örvað þroska barna. Þannig má 

líta á rof í samfellu sem tækifæri til að „núllstilla sig,“ setja sig í annars konar stellingar til að 

mæta nýjum áskorunum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Griebel og Niesel, 2003; Lucey og 
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Reay, 2000). Welzer (1993) telur að þrátt fyrir að börnum sé hollt að upplifa breytingar og fást 

við nýjar áskoranir þurfi samt sem áður að skipuleggja rof jafn vel og samfellu í námi.  

2.3 Forysta  

Forysta (e. leadership) er einn þeirra lykilþátta sem skipta mestu máli þegar horft er til til 

skólaþróunar og árangurs nemenda (Leithwood, Louis, Anderson og Whalstrom, 2004). 

Forysta er ferli sem auðveldar einstaklingum og hópum að stefna að sameiginlegu marki þar 

sem áhrifum er beitt til þess að aðrir skilji og samþykki hvað á að gera og hvernig eigi að 

framkvæma það (Yukl, 2013). Skóli er lifandi samfélag þar sem skólastjórinn getur haft 

úrslitaáhrif á þau tækifæri sem starfsfólki gefast til starfsþróunar og leiðsagnar í starfi. Þeir 

skólastjórnendur sem hafa náð miklum árangri hvað varðar breytingar og nýjungar í skólastarfi 

eru þeir sem skapa starfsfólki rými til faglegrar samvinnu. Innan hvers skóla er að finna leiðtoga 

sem búa yfir eldmóð og áhuga og geta fengið samstarfsfólk sitt til að hugsa út fyrir rammann 

(Donaldson, 2006).  

Burns (1979) gerir greinarmun á hugtökunum stjórnandi (e. manager) og leiðtogi (e. 

leader). Stjórnendastarfið er formleg staða þar sem stjórnendum er ætlað að taka ákvarðanir 

og fá aðra til að fylgja áherslum eftir í framkvæmd. Hlutverk stjórnenda er að finna 

árangursríkar leiðir til að stýra starfsemi og leysa úr margvíslegum áskorunum og 

vandamálum. Stjórnendur þurfa að vera meðvitaðir um vald sitt og hvernig þeir nýta það. Að 

vera leiðtogi er hins vegar ekki bundið við formlegt stöðugildi. Leiðtogi birtist við ólíka þætti í 

starfi þegar einstaklingar rísa upp, taka sér rými og þróa starfshætti áfram. Leiðtogi kemur 

með nýjar hugmyndir og hvetur til trausts með því að hann og fylgismenn hans setji sér 

sameiginleg markmið og gildi. Í nútímaskólasamfélagi þarf stjórnandi að hafa hæfileika til að 

stjórna og vera leiðtogi (Dunning, 2009).  

Skólastjórinn er lykilmanneskja í öllu skóla- og þróunarstarfi. Það má segja að hann sé 

faglegur forystumaður sinnar stofnunar og skuli bera hag starfsmanna sinna fyrir brjósti 

(Börkur Hansen, 2004; lög um grunnskóla nr. 91/2008). Hann veitir forystu í skóla sínum en 

honum ber einnig skylda til að sjá um rekstrarlegu hliðina sem flokkast undir stjórnun 

(Sergiovanni, 2009). Skólastjóri sem veitir faglega forystu (e. educational leadership) leiðir 

faglegt starf í skólanum og á samtal við kennara um framkvæmd á námi, kennslu og 

kennsluþróun og sér um að farið sé eftir stefnu skólans. Skólastjórinn leggur áherslu á að vera 

faglegur leiðtogi og leitast við að móta sameiginlega sýn starfsfólks síns og stuðla að samvinnu 

starfsmanna og nemenda (Matthews og Crow, 2010). Útgangspunkturinn er alltaf hagsmunir 

nemenda og er fagleg forysta í skólum metin út frá þeim áhrifum sem hún hefur á nám þeirra 

og hvort þau áhrif séu varanleg (Hargreaves og Fink, 2006). Samkvæmt lögum ber skólastjóra 

að veita faglega forystu (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Það eru þó fleiri en stjórnendur 
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skólans sem búa yfir leiðtogahæfileikum og mikilvægt er að nýta þann mannauð fyrir skólann 

og þeim sjálfum til styrkingar (Börkur Hansen og Steinunn H. Lárusdóttir, 2016; Harris, 2008, 

2013; Spillane o.fl., 2004; Spillane, 2005).  

Dreifð forysta (e. distributed leadership) er félagsleg orka sem myndast út frá samskiptum 

innan stofnunar, hún er kraftur sem verður til þegar tekist er á um ákveðin viðfangsefni 

(Spillane, 2005; 2006). Hún snýst um að nýta reynslu og fagþekkingu innan skólanna sem gefur 

kennurum völd og ábyrgð. Dreifð forysta getur ýtt undir framþróun í skólastarfi og bættan 

árangur nemenda í námi (Harris og Muijs, 2005). Skólastjóri þarf að koma auga á og hvetja 

leiðtogahæfileika kennara í skólanum og veita þeim forstöðu. Þannig dreifir hann forystunni, 

nýtir þann auð sem býr í starfsfólki skólans og gefur kennurum tækifæri til að hafa áhrif út fyrir 

skólastofu sína (Harris, 2013). Það eykur eignarhald kennara á hugmyndum og verkefnum ef 

ábyrgð og ákvörðunartöku er deilt með þeim og þannig auka þeir færni sína í starfi þar sem 

þeir eru að vinna að málefni sem þeir hafa áhuga á og eru stoltir af (Börkur Hansen, 2013).  

Stjórnendur skóla þurfa að vera meðvitaðir um að búa til aðstæður til að dreifa forystunni 

svo hún skili árangri og hvetja aðra til að taka forystu til að styrkja fagauð skólans. Í gegnum 

árin hefur starfsemi skóla orðið flóknari og því hafa fræðimenn hvatt til dreifðrar forystu og 

bent á kosti þess að dreifa ábyrgð og ákvörðunum á milli fleiri einstaklinga (Harris, 2013). Þegar 

fólk vinnur að málefni sem það sjálft hefur áhuga á eykur það líkurnar á að verkinu verði lokið 

til fulls. Ef kennarar fá ábyrgð og taka þátt í ákvörðunum má því búast við að þeir myndi 

eignarhald við verkið (Börkur Hansen, 2013). Nýlegar rannsóknir á skólastjórnun draga athygli 

að mikilvægi þess að skólastjórnendur vinni með starfsfólki skóla að því að þróa skólastarf og 

kennsluhætti með það að markmiði að auka gæði skólastarfs (Börkur Hansen og Steinunn H. 

Lárusdóttir, 2019).  

2.4 Starfsþróun í skólastarfi 

Hvati starfsþróunar í skólastarfi er viljinn til að ná betri árangri (Rósa Eggertsdóttir, 2013). 

Starfsþróun er leið að ákveðnu marki. Hún vísar til starfstengds náms kennara og snýr að 

nýjum viðhorfum, vitneskju og hæfni til að koma á breytingum (Sparks og Loucks-Horsley, 

1989). Starfsþróun er lærdómsferli sem byggist á skýrum markmiðum (Guskey, 2002). 

Breytingastarf snýst um menningu, það snýst um að breyta starfsháttum frá því sem áður 

hefur verið (Fullan, 2001) og er leið til að breyta menntun til að hún styrki árangur nemenda 

og bæti hæfni skólans til að koma slíkum breytingum í gagnið (Hopkins, Ainscow og West, 

1994). Hargreaves (2003) talar um tvær hliðar breytingastarfs. Umbótastarf (e. improvement) 

og umbreytingastarf (e. transformation). Í umbótastarfi er verið að styrkja það starf sem fyrir 

er í skólanum en ekki verið að gera róttækar breytingar á skipulagi eða menningu skólans. 

Aftur á móti kallar umbreytingastarf á breyttar aðferðir í kennslu og námi og felur í sér nýja 
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starfshætti sem eru ólíkir þeim sem eru (Hargreaves, 2003). Umbreytingar koma ekki að sjálfu 

sér heldur standa að baki þeim skapandi og kjarkmiklir leiðtogar. Skóli sem hlúir að markvissri 

skólaþróun þarf að gæta þess að mynda og varðveita menningu skólans þar sem umbætur og 

umbreyting eru liðir í þeirra daglegu starfi (Hargreaves, 2003). Til þess að umbreytingar verði 

sem varanlegastar eru nokkur grunnskilyrði sem þurfa að vera til staðar innan skólanna. Þau 

eru meðal annars að gert sé ráð fyrir að breytingin nái yfir langan tíma, að skilvirk samvinna sé 

innan skólans og að tengsl séu við raunverulegt skólastarf. Þá er einnig mikilvægt að verkefnið 

sé stutt af skólanum, haft sé í huga að ein aðferð hentar ekki öllum og að breytingarnar miði 

að framförum (Forgarty og Pete, 2009/2010). 

Þegar lagst er í miklar breytingar í skólastarfi getur það haft í för með sér að starfsfólk 

upplifi sterkar tilfinningar tengdar missi og söknuði (Evans, 2001). Fólk þarf að gera sér grein 

fyrir því að þessar tilfinningar eru hluti af breytingaferlinu (Fullan, 2007). Evans (2001) telur 

að traust á milli þeirra sem standa að breytingum í skólastarfi sé lykilatriði til þess að 

hlutaðeigendur fái eignarhald á verkefninu. Til þess að byggja upp traust þurfa leiðtogar að 

vera heiðarlegir, réttlátir, faglegir og með ákveðna stefnu (Evans, 2001). Í árangursríku 

skólastarfi skiptir máli að það ríki traust og öryggi í samskiptum og er það talið vera 

undirstaða framfara í skólum. Í breytingarferli þá er ekki óalgengt að kennarar finni fyrir 

óöryggi og varnarleysi sem fylgir því þegar verið er að tileinka sér nýja kunnáttu og hlutverk 

fólks breytist. En ef kennarar upplifa traust þá eru minni líkur á því að þeir hætti í miðju 

breytingaferlinu (Fullan, 2007; Hargreaves, 2007; Harris og Lambert, 2003). 

Þegar kemur að breytingum í skólastarfi er samvinna ein af máttarstólpunum (Gajda og 

Koliba, 2007; Rúnar Sigurþórsson, Börkur Hansen, Jón B. Hannesson, Ólafur H. Jóhannesson, 

Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 2005) og mikilvægt er að skapa fólki vettvang til samstarfs 

svo að það hafi tækifæri til að ræða og vinna saman (Donaldson, 2006; Hargreaves, 2003; Joyce 

og Shower, 2002). Samtal er talið vera þýðingarmikil aðferð þegar bæta á færni og skilning 

(Brekke, 2009; Korthagen og Vasalos, 2005; Løw, 2009; Rogoff, 2003) og til að deila 

upplýsingum, viðhorfi og reynslu með öðrum (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Það eru fjórir 

þættir sem geta haft hvað mest vægi í samvinnu og eru grunnur virks samstarfs og 

skólaþróunar. Þessir þættir eru fagleg umræða, ákvörðunartaka, framkvæmd og mat. Þegar 

umræða er fagleg myndar hópurinn sameiginlega sýn og tilgang. Ákvörðunartökur þurfa að 

vera teknar sameiginlega með öllum til að hópurinn myndi eignarhald yfir samvinnunni. Þegar 

kemur að framkvæmd er ekki nóg að gera áætlun, heldur þarf að framkvæma í samvinnu við 

aðra. Mat er mikilvægur þáttur í samvinnu, en þá þarf að horfa gagnrýnt á það sem hefur verið 

gert og reyna að laga og bæta í samræmi við það (Gajda og Koliba, 2007). 

Grunnþáttur í starfsþróun er þróun fagvitundar (e. professional identity). Fagvitund eru 

hugmyndir einstaklings um eigin getu, tilfinningar og gildi sem tengjast starfinu og þeim 
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sjálfum sem fagfólki (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Þessar hugmyndir breytast reglulega og 

þróast. Fagvitund er því ferli þar sem einstaklingur ígrundar, endurskoðar eigin gildi og hugsun 

í ljósi nýrrar upplifunar og samskipta. Hún birtist í sýn einstaklinga, hverjir þeir telja sig vera og 

vilja vera í starfi. Fagvitund er ekki meðfædd heldur er hún einhver staðfesta sem starfsfólk 

þróar með sér í starfi og í samskiptum (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Helstu áhrif á þróun 

fagvitundar er lífssaga einstaklinga, menntun þeirra og menning í skólanum, en áhrif á 

fagvitund eru afgerandi á fyrstu starfsárum þeirra (Flores og Day, 2006). 

Umbætur í skólastarfi snúast á einn eða annan hátt um samstarf (Mourshed, Chijioke og 

Barber, 2010; Woolfolk-Hoy og Hoy, 2009). Það er á ábyrgð stjórnenda að skapa starfsfólki 

vettvang til samstarfs þannig að það geti rætt saman um fagleg mál, myndað traust og styrkt 

sína fagvitund. Starfendarannsóknir eru dæmi um góða leið til að stunda starfsþróun í 

skólastarfi. Í næsta kafla fjalla ég um aðferðafræði starfendarannsóknar sem ég gerði á 

samstarfi á milli skólastiga í Dalskóla þar sem lesa má hvaða leiðir ég fór til að hlusta eftir 

hugmyndum og viðhorfi starfsfólks til að skapa vettvang um samstarf á milli leikskóla, 

grunnskóla og frístundaheimilis. 
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3 Aðferðafræði 

Þessi rannsókn er starfendarannsókn þar sem rannsakandi rýnir í eigið starf í þeim tilgangi að 

þróa sig sem fagmanneskju og auka við sig þekkingu. 

Í þessum kafla er sagt frá aðferðarfræði rannsóknarinnar, tilgangi, markmiði og þeirri 

spurningu sem lagt var upp með. Þá er einnig sagt frá þátttakendum í rannsókninni, þeim 

leiðum sem farnar voru í tengslum við gagnaöflun og hvernig greining gagna fór fram. Að 

lokum er gerð grein fyrir þeim siðferðilegu álitamálum sem upp komu í tengslum við þessa 

rannsókn. 

3.1 Starfendarannsóknir 

Starfendarannsóknir (e. action research) er aðferðafræði sem felur í sér að starfsmenn á 

vettvangi taki ábyrgð á að gera rannsóknir á eigin starfi til þess að skilja starfið betur og þróa 

eigin starfshætti og viðhorf (Hafþór Guðjónsson, 2008). 

Rannsóknir sýna að starfendarannsóknir styrki fagvitund kennara og séu eitt af þeim tólum 

sem þeir geta nýtt sér til valdeflingar í starfi (Edda Kjartansdóttir, 2010). Starfendarannsóknir 

gefa kennurum kraft til að þróa nýjungar í starfi og breyta eigin kennsluháttum (Edda 

Kjartansdóttir, 2010; Hafþór Guðjónsson, 2011). Þær auka einnig samstarf og samvinnu á milli 

kennara sem leiðir til starfsþróunar og aukins náms (Hafþór Guðjónsson, 2011). Einn af kostum 

starfendarannsókna er að allir geta gert slíka rannsókn, svo framarlega sem þeir leggja fram 

gögn því til stuðnings og lýsingar og útskýringar á því sem gert var (McNiff, 2010). 

Vinnuferli starfendarannsókna hefst oftar en ekki þegar forvitni rannsakanda á einhverju 

sem er að gerast í eigin starfi er vakin. Það getur falist í einhverju samskiptamynstri sem hann 

verður vitni að, spurningu samstarfsfólks eða nemenda, áskorun af einhverju tagi eða 

tilfinningu um að eitthvað sé ekki eins og það eigi að vera. Hann gæti líka langað að prófa 

eitthvað nýtt, kennsluhugmynd eða verkefni sem hann hefur kynnst eða reyna að skilja 

eitthvað fyrirbæri í kennslu betur. Rannsakandi byrjar á að skoða starf sitt á markvissan hátt 

og afmarka það sem vekur áhuga (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; McNiff, 2010). 

Forvitni mín á að skoða samstarfið um samfellu í skólanum kviknaði þegar ég hætti sem 

umsjónarkennari og fór yfir í stjórnun, fyrst sem forstöðumaður á frístundaheimilinu og ári 

síðar sem deildarstjóri á yngsta stigi í grunnskólahluta skólans. Við það að fara yfir í 

stjórnunarhlutverk fann ég að ég fjarlægðist samstarfsverkefnið og aðkoma mín að því varð 

önnur. Það var búið að leggja mikla vinnu í þetta samstarfsverkefni og á þessum tímapunkti 

fannst mér eins og samstarfið væri að þynnast út. Skólinn hafði stækkað hratt á stuttum tíma 

og þá urðu allar boðleiðir lengri og erfitt reyndist að finna tíma til samstarfs. Mér fannst 

tilfinningin óþægileg og fór því að velta fyrir mér ástæðum og mögulegum úrbætum.  
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Í starfendarannsókn er mikilvægt að rannsakandi spyrji sjálfan sig hvers vegna hann gerir 

hlutina á ákveðin hátt og skoði sín eigin viðhorf. Rannsakandinn er að skoða sína eigin slóð til 

að skilja sjálfan sig og þróa sig og starfshætti áfram (McNiff, 2010). Ég fann að til að ná sáttum 

í nýju hlutverki þurfti ég að skoða og skilja betur hvaðan þessi ónotatilfinning um samstarfið 

kæmi, hvort hún ætti við rök að styðjast og þá hvernig ég gæti hlúð að samstarfinu og 

starfsfólkinu þannig að það fengi eignarhald á þessari vinnu. Þessi vinna leiddi mig að því að 

kafa ofan í mín eigin viðhorf og væntingar til samstarfsins. Ég þurfti að sleppa tökum af því 

sem ég taldi vera ástæðuna fyrir því að samstarfið væri að fjara út og leyfa 

rannsóknarniðurstöðunum að tala til mín, sýna mér fram á að heildarmyndin væri mun flóknari 

en ég hafði talið í fyrstu og ég sjálf væri stór hluti af þeirri mynd.  

Rannsókn þessi byggði á athugun minni á hlutverki mínu sem deildarstjóri á yngsta stigi 

grunnskóla í samreknum skóla á höfuðborgarsvæðinu. Tilgangur rannsóknarinnar var að leita 

leiða til þess að styrkja og viðhalda samfellu og samvinnu á milli skólastiga í Dalskóla. Markmið 

með þessari rannsóknarvinnu var að draga fram hugmyndir, sýn og styrkleika fólks sem kemur 

að samstarfi leikskólans, grunnskólans og frístundaheimilisins og ákvarða næstu skref þessarar 

samvinnu út frá þeim. Rannsóknarspurningin var:  

Hvernig get ég nýtt hugmyndir og viðhorf starfsfólks til að skapa 

vettvang um samstarf á milli leikskóla, grunnskóla og frístundaheimilis 

sem stuðlar að og viðheldur sterkri samfellu á milli skólastiga? 

Ég valdi að gera starfendarannsókn vegna þess að ég tel að starfendarannsóknir geti eflt mig 

sem leiðtoga og fagmanneskju. Með því að rýna í eigin starfshætti og átta mig á eigin 

viðhorfum til starfsins hef ég meiri möguleika á að ákvarða hvaða skref ég þarf að stíga til að 

leiða ólíkar fagstéttir til samstarfs. Í rannsókninni var lagt upp með að kanna hvaða leiðir ég 

færi sem stjórnandi sem heldur utan um samstarfsverkefni á milli leikskólahluta, 

grunnskólahluta og frístundar í Dalskóla, til þess að styrkja og viðhalda samfellu og samvinnu 

á milli skólastiga og frístundar í skólanum. Á mínum vinnustað gera allir háskólamenntaðir 

starfsmenn starfendarannsókn árlega sem hluta af símenntunaráætlun skólans og því þekki ég 

vel til aðferðafræðinnar, en hún hefur reynst mér gagnleg leið til starfsþróunar. 

 

3.2 Samhengi rannsóknar og þátttakendur 

Stefna Dalskóla (Dalskóli, 2020) er að þar líði öllum vel og að börnin fái að dafna, nema og 

blómstra. Einkunnarorð skólans eru að hamingjan sé ferðalag. Í Dalskóla er ekki talað um að 

undirbúa fimm ára börn fyrir lífið í fyrsta bekk og hvorki talað um skólahópa né að byrja í skóla 

þegar leikskólagöngu lýkur. Þess í stað er talað um að færast á milli skólastiga. Heildarsýn 
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Dalskóla er að það verði eðlileg samfella hjá börnunum og þau séu ekki að yfirgefa 

„leikskólann“ þegar þau fara á milli skólastiga. Barnið fer í sumarfrí og kemur úr sumarfríi til 

þess starfs og leiks sem það þegar kann og þekkir, líkt og önnur börn í skólanum gera.  

Með miklu og góðu samstarfi á milli starfsmanna skólastiganna tveggja og frístundaheimilis 

kemur dýpri þekking á barninu sem hefur þróast frá því það hóf nám við skólann. Í skólanum 

eru öll gögn til staðar eins og greiningar, foreldraviðtöl og þroskalistar og því safnast þekking 

um barnið, áhuga þess, styrkleika og hvaða þætti þarf að vinna með. Þá er haldið vel utan um 

allar greiningar og þarfir barna með sérþarfir. Flutningur á milli skólastiga er því ekki eins 

kvíðvænlegur fyrir barnið sjálft, foreldra og starfsmenn. Með samstarfi grunnskóla, leikskóla 

og frístundaheimilis vill Dalskóli stuðla að samfellu á milli skólastiga.  

Þátttakendur í þessari rannsókn voru starfsfólk Dalskóla sem kemur að samstarfi á milli 

leikskólans, grunnskólans og frístundaheimilis. Einnig var rætt við skólastjóra Dalskóla, 

aðstoðarskólastjóra Dalskóla sem stýra leikskólahluta skólans og forstöðumenn 

frístundaheimilis. Ég sjálf er þátttakandi í þessari rannsókn en ég er grunnskólakennari að 

mennt og hef starfað við grunnskóla í tæp 10 ár. Ég hef reynslu af leikskóla- og frístundastarfi 

og í mörg ár hafa skilin á milli skólastiga verið mér hugleikin. Í Dalskóla, þar sem ég starfa, 

hefur verið lögð mikil áhersla á samstarf milli þriggja starfseininga; leikskóla, grunnskóla og 

frístundaheimilisins. Þetta samstarf er hugsað til að auka samfellu barna í leik og starfi. Ég hef 

komið að þessu samstarfi út frá ólíkum sjónarhornum. Í upphafi var ég kennari í fyrsta bekk 

þar sem mitt hlutverk var að móta þetta samstarf í samvinnu við deildarstjóra elstu deildar 

leikskólahluta Dalskóla. Þessi fyrstu ár deildi fyrsti bekkur húsnæði með leikskólahlutanum og 

því var allt samstarf mun auðveldara þar sem nálægðin var mikil og auðvelt aðgengi að öllu 

samstarfsfólki. Í eitt ár leysti ég af sem forstöðumaður á frístundaheimilinu. Á því ári hélt ég 

áfram að halda utan um samstarfið en það ár var utanumhaldið aðeins vandasamara þar sem 

leikskólahlutinn var þá í annarri byggingu en frístundaheimilið og fyrsti bekkur. Þó ekki væri 

langt á milli bygginga gerði fjarlægðin það að verkum að samstarfið byrjaði að dvína. Ég var í 

nýju starfi sem forstöðumaður og átti í fullu fangi með það. Mér fannst ég ekki ná að sinna 

þessu samstarfsverkefni nægilega vel. Nú er ég deildarstjóri á yngsta stigi grunnskólans og er 

mér ætlað að halda utan um og hlúa að þessu samstarfi. Síðasta árið hafa verið miklar 

breytingar í skólanum sem hafa haft áhrif á þetta verkefni. Á síðasta ári fluttist allur skólinn 

inn í glænýtt skólahúsnæði og eru því allir undir sama þaki, grunnskólinn, frístundin og elstu 

börn leikskólahluta skólans. 

3.3 Gögn og gagnaöflun 

Tímabil rannsóknarinnar var frá hausti 2019 til vors 2021. Á þessu tímabili safnaði ég ólíkum 

gögnum til að fanga reynslu og sýn mína og samstarfsfélaga á samstarfið í Dalskóla. 
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Það verður engin rannsókn ef ekki eru rannsóknargögn. Rannsóknargögnin eru notuð sem 

staðfesting eða vísbending um það sem er rannsakað (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; Mertler, 

2006). Í starfendarannsóknum er lykilatriði að safna gögnum en gögnin gegna því hlutverki að 

fanga reynslu og sýn þátttakenda. Gögnin eiga að sýna það ferli sem verður til frá því að 

rannsóknarspurningin er sett fram þar til niðurstaða fæst. Byrjun hverrar rannsóknar er því 

gagnaöflun sem sýnir hvernig ástandið er í upphafi en síðar á ferlinu ættu gögnin að breytast 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; McNiff, 2010). Það er hlutverk gagnaöflunar að sýna fram á 

breytingu og þróun í starfi. Mestu skiptir að safna gögnum sem gefa til kynna hvað fari fram 

og hvernig hægt sé að gera betur (Hafþór Guðjónsson, 2011). Gögnin eru heimildir um þau 

umskipti sem verða á starfinu á rannsóknartímanum(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).  

Ég safnaði fjölbreyttum gögnum fyrir þessa rannsókn. Hér fyrir neðan fjalla ég nánar um 

þessar leiðir gagnaöflunar. 

3.3.1 Rannsóknardagbók 

Eitt helsta verkfærið sem ég nýtti mér var rannsóknardagbók en það er aðferð sem heldur utan 

um það sem fer fram á rannsóknartímanum. Í rannsóknardagbók skráir rannsakandi meðal 

annars niður hugsanir sínar, hugmyndir og upplifanir (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Dagbókin 

inniheldur dagsettar færslur og nákvæmar skráningar um ákveðna hluti (Jóhanna Einarsdóttir, 

2009). 

Í upphafi var ég með stílabók sem átti að fylgja mér í starfi og skráði ég samviskusamlega í 

hana í nokkur skipti. Svo áttaði ég mig á því að skrif í stílabók henta mér ekki. Ég var alltaf að 

gleyma bókinni út um allt og mig verkjaði í höndina við skrifin. Ég fór því þá leið að halda 

dagbók á netinu. Að neðan er dæmi tekið úr rannsóknardagbók minni, sú síðasta sem ég 

skrifaði niður með penna því mér fannst ég ekki koma orðunum nógu hratt niður á blað. 

Hugur og hönd fara ekki lengur saman. Ég hugsa of hratt. Eða skrifa ég of hægt? 

Allavegana - Adios gamla skrudda, hér eftir held ég dagbók á netinu. 

(Rannsóknardagbók, 30. október, 2019) 

Mér fannst henta mér að skrifa rannsóknardagbók á netinu. Ef ég rakst á fróðlega grein á 

netinu eða annað sem vakti áhuga minn var fljótlegt að setja það inn í dagbók mína. Ég skráði 

í dagbókina eins ítarlega og oft og ég gat. Ég skráði vangaveltur mínar og hugmyndir eftir 

samtöl sem ég átti við samstarfsfólk mitt sem og upplifun mína af samstarfinu og mat á því 

hvernig samstarfið var að ganga. Ég skráði niður það sem ég gerði, það sem ég hugsaði og 

hvernig mér leið. Ég skrifaði til að fanga og þróa mínar hugmyndir, viðhorf og hugsanir. Ég 

skrifaði til að skilja viðfangsefnið mitt betur. 



 

26 

3.3.2 Mánudagspóstar og vinnufundir með SvaKaHaf 

Á rannsóknartímanum tilheyrði ég vinnuhópi er nefnist SvaKaHaf. SvaKaHaf er teymi fimm 

kennara við Háskóla Íslands sem leiðbeina meistaranemum með lokaverkefni sín. Hópurinn 

hittist á þriggja vikna fresti og var þá farið yfir stöðuna, kennarar komu með fræðslu, tími 

gefinn til samtals við leiðbeinanda og gefinn kostur á tíma til ritunar. Karen Rut Gísladóttir 

leiðbeinandi minn og Hafdís Guðjónsdóttir meðleiðbeinandi eru hluti af þessum kennarahópi. 

Í hverri viku sendi ég Karen nokkrar línu þar sem ég fór yfir stöðuna á rannsókninni og hvað 

væri fram undan. Þessir mánudagspóstar til Karenar og viðbrögð hennar við þeim voru 

ómissandi gögn í þessari rannsókn. Það var fróðlegt að lesa þá yfir og sjá hvernig hugmyndir 

mínar þróuðust og breyttust á tímanum. Karen kom oft með annað sjónarhorn sem gáfu mér 

tækifæri til að rýna betur í það sem ég var að gera og veitti mér aðhald og hvatningu til að 

halda áfram og gera enn betur. 

3.3.3 Einstaklings- og paraviðtöl 

Einstaklingsviðtöl eru áhrifarík aðferð til að lýsa ákveðnu viðfangsefni eða draga fram skilning 

og viðhorf einstaklings til ákveðins viðfangsefnis, í þessu tilfelli viðhorf starfsmanna til 

samstarfs í Dalskóla (Helga Jónsdóttir, 2013; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Tekið var eitt 

einstaklingsviðtal við skólastjóra Dalskóla.  

Paraviðtölin voru tekin við tvo stjórnendur leikskólahluta skólans, forstöðu- og 

aðstoðarforstöðumann frístundaheimilis og umsjónarkennara í fyrsta bekk. Ég notaðist við 

hálfopin viðtöl og var með fyrir fram mótaðar spurningar og lagði mig fram við að fylgja 

spurningunum eftir og spyrja viðmælendur mína út í hin ýmsu atriði sem komu fram í 

viðtölunum og tengdust viðfangsefni rannsóknar beint eða óbeint. Viðmælendur mínir höfðu 

sumir hverjir starfað við skólann frá upphafi en sá sem hafði stystan starfsaldur hafði verið við 

skólann í tæp tvö ár. Ég notaðist við spurningaramma sem samanstóð af tíu spurningum sem 

skiptust í fjóra þætti. Spurt var um samstarf og samvinnu, hugmyndir og viðhorf um skil á milli 

skólastiga, áskoranir í starfi og framtíðarsýn. Viðtölin voru tekin upp og afrituð. 

3.3.4 Rýnihópaviðtöl 

Rýnihópaviðtöl eða samræður í rýnihópum er leið til að ná fram reynslu eða skoðun nokkurra 

í einu um valin málefni. Hópurinn samanstendur yfirleitt af 4–10 manns og er umræðuefnið 

ákveðið málefni þar sem reynt er að fá alla til að koma skoðun sinni og reynslu á framfæri 

(Sólveig Karvelsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Í rýnihópaviðtölum hvetur stjórnandi til 

samræðna á milli þátttakenda og hentar slík rannsókn vel ef tilgangurinn er að ná fram 

viðhorfum, reynslu, tilfinningum og gildismati þátttakenda um ákveðið efni og skoða hvernig 

þessi afstaða birtist í umræðu hópsins (Sóley S. Bender, 2013). Rýnihópaviðtöl geta virkað 
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hvetjandi fyrir þátttakendur, umræðurnar verða gjöfular og þátttakendur draga hver annan 

áfram á þróunarferlinu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Í þessari rannsókn voru tekin tvö rýnihópaviðtöl. Annars vegar var rætt við starfsfólk á elstu 

deild leikskólahluta Dalskóla, alls átta manns, og hins vegar við starfsfólk frístundaheimilisins 

en þau voru ellefu sem mættu. Þar sem mikið var um nýtt starfsfólk hélt ég kynningu um 

skólann og samstarfið áður en samræður hófust. Spurningarammi var hafður til hliðsjónar en 

hann samanstóð af fjórum spurningum sem snerust um hugmyndir og viðhorf til samstarfs í 

Dalskóla. Ég notaði spurningarrammann til að ná fram þeim atriðum sem mér fannst skipta 

máli í tengslum við samstarf þessara ólíku starfseininga. Spurt var um upplifun á samstarfi á 

milli leikskóla, grunnskóla og frístundaheimilis í Dalskóla, um mikilvægi þess að auðvelda 

börnum flutning á milli skólastiga og með hvaða hætti það er gert í skólanum, og að lokum 

kallaði ég eftir hugmyndum og verkefnum til að auka samfellu á milli skólastiganna. Viðtölin 

þróuðust meira út í samræður þar sem ég reyndi að fylgja eftir þeim sjónarmiðum og 

hugmyndum sem upp komu og draga fram ólík viðhorf starfsmanna til samstarfsins. Viðtölin 

voru tekin upp og afrituð. 

3.3.5 Formleg og óformleg samtöl 

Tekin voru formleg samtöl við umsjónarkennara í fyrsta bekk og aðstoðarforstöðumann 

frístundar vorið 2020. Með formlegum samtölum á ég við að tími til samtals var fyrir fram 

ákveðinn og til hliðsjónar voru fyrir fram ákveðnar spurningar þar sem ég spurði meðal annars 

um samstarfið á milli leikskólans, grunnskólans og frístundaheimilis, aðgengi að samstarfsfólki 

og hugmyndir að umbótum á starfinu fyrir næsta haust. Að auki áttu sér stað óformleg samtöl 

við aðila úr öllum hópum skólasamfélagsins, það er stjórnendur, kennara og annað starfsfólk 

skólans. Út frá öllum þessum samtölum skráði ég minnispunkta í rannsóknardagbók mína. 

Þessir punktar voru mikilvægir til að varpa ljósi á hvað það var sem gekk vel í samstarfinu 

skólaárið 2019–2020 og hvað þurfti að bæta fyrir komandi vetur. 

3.3.6 Hugarflugsfundur 

Vorið 2020 stýrði ég hugarflugsfundi með öllum stjórnendum skólans. Hugarflug er aðferð sem 

ég hef oft notað með nemendum mínum til að fá hugmyndir að nýjum verkefnum eða þegar 

finna þarf frumlegar og skapandi lausnir. Mér þótti slík aðferð henta fyrir þennan fund. 

Tilgangur fundarins var að fá alla stjórnendur skólans og þá aðila sem koma að samstarfinu á 

milli leikskólans, grunnskólans og frístundaheimilis til að hittast og ræða um samstarfið og í 

leiðinni að kynna fyrir þeim rannsókn mína. Ég væri að leita eftir fleiri samstarfsflötum fyrir 

börn og starfsfólk í leikskólahluta, fyrsta bekk og frístund með það að leiðarljósi að styrkja 

samfellu á milli skólastiga. Í upphafi fundar kynnti ég þeim fyrirkomulagið á fundinum og var 

með glærukynningu þar sem ég kynnti samstarf fyrri ára þar sem við vorum með tvo nýja 



 

28 

stjórnendur á fundinum. Hópurinn fór í hugarflug um þau málefni sem við töldum brýnast að 

taka fyrir. Á þessu fundi kortlögðum við þær leiðir sem þegar eru til staðar í skólanum og hægt 

er að nýta til að þróa samstarf á milli þessarar samstarfseininga og að koma auga á nýjar leiðir. 

Ég var fyrir fram búin að skrá hjá mér þau málefni sem ég taldi gott að ræða eins og að nýta 

lóð leikskólans fyrir frímínútur hjá fyrsta bekk og hringekjustarfið en hópurinn kom inn á öll 

málefnin sem ég hafði skráð hjá mér og fleiri til. Málefnin sem við völdum að taka fyrir voru 

frímínútur, smiðjur, hringekjan og annað samstarf, kaffitímar, samnýting starfsfólks, 

upplýsingaflæði og önnur mál.  

3.3.7 Lífssögur 

Stundum eru sérstakir viðburðir skráðir eftir minni rannsakanda og reynir hann að skilja 

viðburðinn með því að lýsa honum og setja í samhengi (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Til að skilja betur starfshætti mína og eigin viðhorf fannst mér gagnlegt að skrá niður 

minningarbrot úr starfi mínu eins og ég mundi þau. Í gegnum það að skrifa niður þessar 

minningar úr starfi fór ég smám saman að greina hvernig ég var samofin þeirri þróun sem átt 

hafði sér stað í kringum þetta samstarf milli skólastiganna og hvernig ég, í nýju hlutverki, þurfti 

að finna leiðir til að stíga til baka og skapa vettvang fyrir samstarfsfólks míns til að það gæti 

tekið þá faglegu forystu sem þyrfti til að leiða þetta samstarfsverkefni áfram.  

3.4 Gagnagreining 

Formleg gagnaöflun í þessari rannsókn átti sér stað frá hausti 2019 fram á vor 2021. Ég hafði 

hins vegar hafið þessa vegferð, að vilja festa samstarfið í Dalskóla í sessi, mun fyrr og átti því 

til rannsóknargögn frá árinu 2017 sem ég nýtti líka til að draga betur fram þessa óljósu 

tilfinningu sem hreiðraði um sig innra með mér og rak mig af stað í þetta rannsóknarverkefni. 

Gagnagreiningin í þessari rannsókn var tvíþætt. Í gegnum rannsóknarferlið átti frumgreining 

gagna sér stað um leið og rannsóknargögnunum var safnað eða fljótlega á eftir. Um leið og 

einstaklings-, para- og rýnihópaviðtöl voru afrituð skráði ég hjá mér athugasemdir 

rannsakanda. Ég skráði hjá mér hugmyndir sem kviknuðu við afritunina eins og grípandi 

orðalag sem gæti hentað sem nafn á ritgerðina, pælingar varðandi útskrift hjá elstu börnum 

leikskólans og tilfinningar sem kviknuðu hjá mér þegar mér varð ljóst að það er starfsfólk í 

skólanum sem upplifir sig ekki velkomið í vinnunni. 

Í vinnu með rannsóknardagbókina þar sem ég skrifaði niður atburði dagsins og eigin 

hugsanir og tilfinningar byrjaði ég að greina hvað væri að gerast og hvernig ég gæti unnið með 

aðstæður mínar. Vikulega sendi ég leiðbeinanda mínum pósta þar sem ég fór yfir stöðuna á 

verkefninu. Þessir póstar hjálpuðu mér við að draga saman hvert ég væri komin í vinnu minni 

við þetta verk og hver mín næstu skref væru. Stundum var ég búin að skrifa eitthvað í 
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rannsóknardagbókina og var að segja frá því í þessum póstum til leiðbeinandans þegar ég fékk 

hugljómun. Eitthvað sem ég áttaði mig ekki á fyrr en ég fór að skrifa um það í annað sinn. Í 

vinnu með lífssögurnar las ég í gegnum þær og byrjaði að greina hlutdeild mína í þessu 

samstarfsverkefni frá upphafi. Ég fór að sjá hvernig ég hafði frá upphafi verið í margvíslegum 

hlutverkum í þessari vinnu, haldið utan um hana, fengið hugmyndir og fylgt hugmyndum eftir 

í framkvæmd. Þannig skilaði þessi frumgreining gagna sér stundum beint inn í starfið og 

stundum í skarpari sýn á það sem var að gerast dagsdaglega. 

Í seinni hluti greiningarvinnu minnar reyndi ég að öðlast meiri fjarlægð frá gögnunum 

mínum og skoða hvað ég væri að takast á við í að draga fram hugmyndir og viðhorf 

samstarfsfólks og skapa því sameiginlegan vettvang til að hlúa að og þróa samfellu milli 

leikskólans, grunnskólans og frístundaheimilisins. Ég byrjaði að nálgast gögnin með því að lesa 

yfir þau öll og flokka þau niður í 11 flokka. Flokkarnir voru: væntingar og viðhorf foreldra, 

viðhorf til samstarfs, mín viðhorf, samfella, þekking og reynsla, framtíðarsýn, að sleppa takinu, 

ávinningur af samstarfinu, gagnrýni, áskoranir í starfi og skil á milli skólastiga. Ég las yfir allt 

aftur og greindi í ákveðin þemu sem ég svo litakóðaði í skjölunum mínum. Þemun sem ég 

greindi voru: samstarf og samvinna, hugmyndir og viðhorf um skil á milli skólastiga, áskoranir 

í starfi og framtíðarsýn. 

Ég upplifði óreiðu í kollinum mínum þar sem ég stóð og horfði yfir litakóðuð skjölin. Ég vissi 

ekki hvar ég ætti að byrja í að draga fram lærdóma mína, hvort ég myndi nokkurn tíma ná að 

umbreyta þessum gögnum yfir í heildstæðan niðurstöðukafla. Ég fylltist einhverju vonleysi. Til 

að fá betri heildarsýn yfir greiningu gagnanna útbjó ég hugarkort þar sem ég setti niður 

setningar, orð og spurningar. 

Hugarkort lýsir ferli með myndriti eða líkani af hugmyndum og hugtökum, tengsl þekkingar 

og skilnings (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; Martin og Kompf, 1996). Meginhugtakið er í miðjunni 

og meginþemun allt í kring. Lykilhugtök eru greind út frá meginþemanu (Buzan og Buzan, 1993; 

Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). Meginhugtakið mitt í miðjunni var því ritgerðin og allt í kring voru 

þemu og annað sem mér fannst mikilvægt í þessari gagnavinnu.  

Í gegnum þessa vinnu fannst mér ég ná að sortera og „taka til í heilanum á mér“ sem var 

algjörlega á yfirsnúningi á þessum tímapunkti. Smám saman fór að rofa til og ég sá fram á að 

geta boðið áhugasömum inn í lærdómsferlið mitt í gegnum þessa ritgerð. 

3.5 Siðferðileg atriði 

Skólastjóri Dalskóla gaf munnlegt samþykki fyrir rannsókn þessari haustið 2019. Gætt var 

fyllsta trúnaðar við þá einstaklinga sem tóku þátt. Viðmælendur mínir sem ég tók viðtal við 

skrifuðu undir eyðublað að þeir gæfu samþykki fyrir viðtalinu og að það yrði hljóðritað (sjá 

viðauka A). Aðrir samstarfsfélagar gáfu munnlegt leyfi fyrir þátttöku sinni í þessari rannsókn. 
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Öll nöfn sem birtast í niðurstöðukaflanum eru dulnefni. Upphaflega hafði ég hugsað mér að 

halda nafni Dalskóla leyndu. Þegar líða tók á rannsóknina fór ég þó að átta mig á gildi hennar 

fyrir skólann. Rannsóknin snýst um starfsþróun og umbætur í skólanum. Við í Dalskóla gerum 

árlega starfendarannsóknir sem hluta af skólaþróun og er þessi rannsókn mín hluti af 

skólaþróunarsögu skólans. Þar sem rannsóknin innihélt ekki neinar viðkvæmar upplýsingar um 

þátttakendur leitaðist ég eftir samþykki skólastjórans og allra viðmælenda minna um að skrifa 

þessa rannsókn undir nafni skólans. Allir aðilar gáfu samþykki sitt fyrir því (sjá viðauka B). 

Mér finnst mikilvægt að því sé haldið til haga að þessi rannsókn er gerð til þess að efla mig 

sem fagmanneskju og styrkja samstarfið í Dalskóla svo það verði nemendum og starfsfólki til 

góða. Hvernig ég kem til með að túlka gögnin er því ekki alhæfing heldur einungis mín upplifun. 

Von mín er sú að rannsókn þessi og niðurstöður veki áhuga samstarfsfólks og annarra á 

samstarfi á milli skólastiga. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt niður í fimm 

meginkafla en þeir sýna þá framvindu rannsóknarinnar í tímaröð þar sem ég dreg fram helstu 

áherslur hvers tímabils. Kaflarnir heita: Nýr skóli tekur til starfa, rýnt í tækifæri til samstarfs 

milli ólíkra skólaeininga, áskorun í samstarfi, orð eru til alls fyrst og samantekt. 

4.1 Nýr skóli tekur til starfa 

Klukkan er 8:15. Með rentu ætti skólabjalla að hringja og kalla á eftir litlum sex ára 

börnum og segja þeim að flýta sér því þau væru að verða of sein í tíma. En ekki hér, 

við erum ekki með skólabjöllu. Eitt af öðru tínast krakkarnir inn á deildina. Ég horfi 

yfir hópinn og sé lítil börn ýmist í leik eða spjalla yfir hafragrautnum. Ég sest niður 

og hlusta á dreng lesa. Hann er nýorðinn sex ára og er með stíflað nef. Ég heyri að 

mamma hans er að tala við leikskólakennara og biðja um að hann verði inni í dag. 

Tvö önnur börn koma og setjast hjá okkur og hlusta spennt á drenginn þar sem 

hann stautar sig áfram í lestrinum Sí-sí og Ló-ló… (Minningarbrot frá hausti 2014) 

Í október 2010 hóf Dalskóli göngu sína og er hann samrekinn leikskóli, grunnskóli og 

frístundaheimili á höfuðborgarsvæðinu. Í upphafi voru 85 nemendur í skólanum á leik- og 

grunnskólastigi og við hann störfuðu 20 kennarar. Allur skólinn var undir sama þaki og vann 

hópurinn þétt og vel saman og byrjaði að skapa og móta Dalskólaandann sem stýrist af því að 

öllum líði vel og að börnin fái að nema, dafna og blómstra. Strax á upphafsárum skólans var 

stjórnendum ljóst að þeir vildu skapa samfellu á milli skólastiganna og hafa samstarf á milli 

leikskólahluta skólans, grunnskólahluta skólans og frístundaheimilis. Haustið 2012 er ég ráðin 

inn sem umsjónarkennari í fyrsta bekk. Ég hafði reynslu af vinnu með elstu börnum í leikskóla 

og kennslu fyrsta bekkjar og þótti því henta vel í þetta starf. Ég vissi því að fyrsti bekkur yrði 

staðsettur í sömu byggingu og leikskólinn og að ætlast væri til einhvers konar samstarfs þarna 

á milli. Ég og deildarstjórinn í leikskólahlutanum fengum að hafa frjálsar hendur við að móta 

samstarf á milli skólastiganna tveggja.  

Fyrstu fjögur ár mín sem kennari fyrsta bekkjar í Dalskóla deildi ég húsnæði með 

leikskólahlutanum og samstarfið var af margvíslegum toga. Við hófum alla morgna saman, 

elstu börn leikskólans og fyrsti bekkur. Börnin fengu því sama upphaf og sömu móttökur hvort 

sem þau tilheyrðu leikskóla- eða grunnskólastiginu. Heitur hafragrautur og lýsi var í boði alla 

morgna og rólegar leikstundir. Ég nýtti tækifærið á morgnana til að ræða við foreldra sem ég 

hitti, hlustaði á börn lesa eða ræddi fagleg mál við leikskólakennara. Foreldrum gafst einnig 

kostur á að ræða við leikskólakennarana þó að barnið þeirra væri komið í fyrsta bekk. Við 
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bárum öll sameiginlega ábyrgð á börnunum. Í hverri viku unnu börnin saman í hringekju en 

þar var lögð áhersla á læsi, frjálsan leik, stærðfræði og skapandi listir. Nemendum í fyrsta bekk 

og elstu börnum leikskólans var skipt í hópa þvert á skólastig og sáu leikskólakennarar og 

grunnskólakennarar um starfið. Einnig voru þessir krakkar saman í smiðjuvinnu, sem er 

þematengd samfélags- og náttúrufræðikennsla. Sameiginlegu smiðjurnar voru tvisvar yfir árið, 

í upphafi skólaárs og aftur við lok skólaárs. Þá voru smiðjur í stundatöflu tvisvar í viku í 80 

mínútur í senn, samtals í 12 vikur. Í fyrstu smiðju að hausti var unnið með vináttu og á vorin 

unnu krakkarnir með húsdýrin. Í smiðjum unnu krakkarnir saman í hópum, ýmist með 

umsjónarkennara eða leikskólakennara. Einu sinni í viku fóru leikskólabörnin með fyrsta bekk 

í frímínútur enda hæg heimatökin þar sem þau deildu afgirtri skólalóð. Með því að leyfa 

leikskólabörnunum að fara í frímínútur með fyrsta bekk vorum við að gefa þeim tækifæri til að 

átta sig á hvað frímínútur væru og láta þau finna til ábyrgðar með því að koma inn á réttum 

tíma. Eftir áramót heimsótti leikskólinn frístundaheimilið einu sinni í viku. Frístundaheimilið 

var í annarri byggingu og því þótti mikilvægt að börnin fengu góðan aðlögunartíma til að 

kynnast rútínunni þar og áherslum svo þau yrðu öruggari að fara þangað haustið sem þau 

byrjuðu í fyrsta bekk. Leikskólabörnin fengu einnig að fara í íþróttatíma með fyrsta bekk og þar 

sem íþróttahúsið var í öðru hverfi þurftu börnin að fara með rútu. Það var því mikið öryggi fyrir 

börnin að fara í litlum hópum í fyrsta sinn með leikskólakennara sínum. Oft yfir veturinn gerðu 

elstu börn leikskólans og fyrsti bekkur eitthvað saman sem kennurunum datt í hug þann daginn 

eins og að fara í göngutúra eða bæjarferðir. Einnig buðu börnin í fyrsta bekk leikskólabörnum 

í kennslustund eða fyrsti bekkur fékk að fara inn á leikskóladeild.  

Þessi fyrstu ár skólans voru samskipti grunnskólakennara og leikskólakennara dagleg. 

Kennararnir byrjuðu hvern morgun saman. Þeir hittust í kaffi- og hádegistímum, hittust 

reglulega þegar leikskólakennari átti undirbúning og þar sem stofurnar voru samliggjandi var 

ekki langt að fara ef það þurfti að ræða samstarfið. Þetta gerði það að verkum að á degi 

hverjum vorum við að ræða það sem þurfti að gera eða það sem kom upp á í skólanum. 

Samstarfið gekk svona hjá okkur fyrstu fjögur árin. Þau ár var ég umsjónarkennari í fyrsta bekk 

og lítil breyting var á kennurum á elstu deild leikskólans. Eftir fjórða árið mitt við skólann var 

ekki lengur pláss fyrir fyrsta bekk í leikskólabyggingunni og bekkurinn var fluttur. 

4.1.1 Skólinn stækkar 

Haustið 2016 var ljóst að nemendum hafði fjölgað gífurlega og töldu grunnskólanemendur 

rúmlega 200 börn. Í fyrsta sinn var fyrsti bekkur það fjölmennur að nauðsynlegt þótti að skipta 

honum upp í tvo bekki og því ekki lengur pláss fyrir hann í húsnæði leikskólans. Fimmta árið í 

röð tók ég við fyrsta bekk og nú í fyrsta sinn með samkennara. Við þessar breyttu aðstæður 

þurfti fyrsti bekkur að yfirgefa leikskólabygginguna og fara í tvær færanlegar kennslustofur 

sem staðsettar voru um 200 metrum frá leikskólabyggingunni. Þessar færanlegu kennslustofur 
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mynduðu nokkurs konar þyrpingu sem við kölluðum Hlíð. Aðstöðunni á Hlíð deildum við með 

öðrum bekk og frístundaheimilinu. Þessar breytingar þýddu það að nú var fyrsti bekkur ekki 

lengur undir verndandi hönd leikskólans og gat ekki reitt sig á efnisveitur sem tilheyrðu 

honum. Nemendur í fyrsta bekk þurftu nú að standa sig í nýju umhverfi.  

Í leikskólanum var til nægur efniviður til leiks, hann var vel búinn alls konar kubbum og 

leikföngum sem nemendum í fyrsta bekk var frjálst að ganga í. Eftir að við fluttum yfir í Hlíð 

voru þessi leikföng ekki lengur til staðar. Ég fann hvað mér fannst mikilvægt að halda í leikinn 

þrátt fyrir að börn væru komin í grunnskóla. Ég átti erfitt með þessar breytingar. Mér fannst 

færanlegu kennslustofurnar ljótar og lúnar og fannst þær skorta allt líf. Ég bar þær saman við 

fyrri aðstöðu mína í leikskólahlutanum. Þar var ég í glænýrri byggingu þar sem listaverk 

leikskólabarna héngu upp um alla veggi og gangarnir ómuðu af hlátri og söng barna. Við 

þennan flutning var ég ekki bara að yfirgefa húsnæðið. Ég var á vissan hátt líka að yfirgefa 

vinnufélaga mína. Þó ég hafi verið starfsmaður grunnskólahluta skólans áttaði ég mig á því 

þarna að ég hafði myndað sterk tengsl við leikskólahlutann. Mér fannst ég tilheyra honum, að 

minnsta kosti í hjartanu. Ég var staðsett í leikskólahlutanum. Ég tók kaffi- og matartíma með 

leikskólahlutanum. Ég vann með leikskólahlutanum. Ég var hluti af þeim. Það var ekki bara 

fyrsti bekkur sem var að flytja og þurfti að aðlagast nýjum aðstæðum. Ég þurfti þess líka. 

Strax um haustið skynjaði ég ýmsa hnökra á þessu góða samstarfi sem hafði einkennt fyrstu 

ár mín við skólann. Það voru ýmsir þættir sem ollu því að samstarfið gekk ekki eins vel og áður. 

Stærsti þátturinn var fjarlægðin. Nú voru ekki lengur þessi daglegu samskipti. Það reyndist 

erfitt að finna fundartíma sem hentaði og kennarar þessara tveggja skólastiga, leikskólans og 

grunnskólans, höfðu ekki sameiginlegan tíma til undirbúnings. Hringekjustarfið sem áður var 

undirbúið í sameiningu var nú undirbúið hvort í sínu húsinu og byrjaði mun seinna á skólaárinu 

en árin áður. Þegar Vetur konungur mætti á svæðið með allan sinn snjó og kulda virtist 

fjarlægðin á milli okkar aukast í hugum okkar kennaranna. Samstarfið óx okkur í augum. Nú 

var ekki lengur hægt að skjótast á inniskónum og með kaffibollann yfir í næstu stofu til að ræða 

saman. Nú þurfti að gera sér ferð og klæða sig eftir veðri ef ætlunin var að fara yfir á 

leikskólann til þess að ræða og skipuleggja samstarfið.  

4.1.2 Ný staða við skólann 

Haustið 2017 fór forstöðumaður frístundaheimilisins, sem hafði verið með mér í samstarfinu 

frá upphafi, í fæðingarorlof og tók ég við starfi hans í afleysingu í eitt ár. Skólinn okkar hélt 

áfram að stækka og við þurftum að bæta við okkur fólki. Við fyrsta bekk tóku tveir nýútskrifaðir 

grunnskólakennarar og ráðinn var nýr deildarstjóri í leikskólahlutann. Þetta haust voru því 

komnir þrír nýir starfsmenn inn í samstarfið sem allir voru í nýjum störfum á nýjum stað. 
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Eflaust sofnuðu allir á verðinum og héldu að samstarfið myndi halda áfram að sjálfu sér. Um 

þetta rita ég í dagbók mína: 

Nú er kominn nóvember og eina samstarfið sem hefur átt sér stað er smiðjuvinna 

sem var í upphafi skólaárs. 1. bekkjar kennarar bera fyrir sig að þær séu nýjar í 

faginu og mikið annað sem þær þurfa að huga að. Leikskólakennararnir hafa ekki 

sýnt neitt frumkvæði að samstarfi og bera fyrir sig að þær séu undirmannaðar og 

fái ekki undirbúning. (Rannsóknardagbók, 17. nóvember 2017) 

Þegar ég horfi á þessa dagbókarfærslu má sjá að strax á upphafsmánuðum þessa skólaárs var 

ég byrjuð að hafa áhyggjur af samstarfinu. Ég sem hafði nostrað við það síðastliðin fimm ár 

skynjaði að þarna varð algjör vendipunktur. Allt það við höfðum lagt alúð við virtist fjara út. Ég 

var líka í nýju starfi og fann að ég hafði lítinn tíma til að gefa mig í að kynda undir þessu 

samstarfi. Ég var svekkt út í sjálfa mig og svekkt yfir því að enginn annar en ég skyldi stíga fram 

og sýna frumkvæði en á sama tíma sýndi ég samstarfsfólki mínu skilning. Ég vissi sem var að 

þau voru á sama stað og ég, í nýju starfi og nóg að gera bara við að setja sig inn í það. Í dagbók 

mína rita ég: 

Það hefur verið erfitt að fylgjast með úr fjarlægð og sjá það sem ég lagði svo mikla 

alúð í vera að visna. En það er vissulega einnig við mig að sakast. Ég hefði getað 

veitt nýju kennurunum mun meiri stuðning og kallað á fund til þess að útskýra fyrir 

þeim að þetta samstarf sé ekki bara af því bara. (Rannsóknardagbók, 17. nóvember 

2017) 

Það er vond tilfinning þegar manni líður eins og maður komist ekki yfir verkefni dagsins. Þannig 

leið mér á þessum tíma. Ég var á fullu að setja mig inn í nýja starfið og á sama tíma var ég að 

glíma við samviskubit yfir því að ná ekki að sinna samstarfinu og kynna það betur fyrir nýju 

starfsfólki. Ég fór í gegnum mikinn tilfinningarússíbana á þessum tíma. Á sama tíma og ég vildi 

stíga inn og leiða þetta verkefni fann ég að ég hafði ekki umfram tíma eða orku til að koma því 

af stað þetta skólaárið, setja nýja fólkið inn í þetta verkefni og útskýra fyrir þeim markmið þess. 

Þetta leiddi til þess að ég varð pirruð þegar ég horfði á samstarfið fjara út, svekkt út í mig fyrir 

að ná ekki að grípa boltann og stundum jafnvel svekkt út samstarfsfólk mitt fyrir að stíga ekki 

inn. Ég velti oft fyrir mér af hverju þetta væri að gerast og hvað ég gæti gert, reyndi að stappa 

í mig stálinu og leita eftir einhverri umfram orku til að keyra þetta áfram. Sama dag skrifa ég í 

dagbókina: 

Það er erfitt að láta fólk fá verkefni eins og þetta samstarf sem það hefur engar 

taugar til og ætlast til þess að þau sinni því af sömu ástríðu og maður sjálfur. Ég 
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ætla því að setja mér skýr markmið og koma samstarfinu aftur á laggirnar og 

vonandi kveikja neista hjá kennurunum sem sjá um það í vetur. 

(Rannsóknardagbók, 17. nóvember 2017) 

Á þessari færslu má sjá að ég skynja strax í upphafi í hverju áskorun okkar liggur. Það er „erfitt 

að láta fólk fá verkefni eins og þetta samstarf og ætlast til þess að þau sinni því af sömu ástríðu 

og maður sjálfur.“ Í stað þess að fá fólk í lið með mér á þessum tíma til að leita mögulegra 

lausna við þeirri áskorun sem við stóðum frammi fyrir varðandi samstarfið á skilum leik- og 

grunnskóla, þá tekur það sér bólfestu innra með mér og leiðin sem ég sé á þessum tímapunkti 

er að ég stígi inn og bjargi því. Ég ætla að „setja mér skýr markmið“ til að koma samstarfinu 

aftur á og vonandi „kveikja neista hjá kennurunum sem sjá um það.“ Lausnin er sem sé ég og 

umfram orka mín. Þó ég hafi áorkað að skrifa þessi fallegu orð þarna haustið 2017 náði ég ekki 

að láta verða af því að ræða við starfsfólkið sem kom að þessu samstarfi þennan vetur. 

Veturinn leið og við byrjuðum í sameiginlegri hringekju í janúar. Þessi vetur var ekki bara 

erfiður fyrir mig. Þessi vetur reyndi á okkur öll. Við vorum öll að gera okkar besta og þetta 

samstarf vofði yfir okkur allan veturinn. Annar kennari fyrsta bekkjar staðfesti þetta síðar í 

samtali okkar þegar við ræddum um samstarfið: „Mér fannst þetta kvöð fyrsta árið, mér fannst 

þetta vera mikið auka álag. Maður var rétt að koma sér inn í kennslu fyrsta árið“ 

(Umsjónarkennari í fyrsta bekk, viðtal, 3. mars 2021). Það var ekki bara ég sem upplifði álag 

þennan vetur vegna þessa samstarfs. Hinir kennararnir gerðu það líka. Þeirra upplifun var bara 

önnur en mín þar sem þeir voru að koma sér fyrir í nýju starfi. Þessi hringekjan var bara „kvöð 

og auka álag“ fyrir kennara sem voru að hefja sinn fyrsta kennsluvetur og nóg annað sem þurfti 

að læra og sinna. Ég var á sama stað, óvænt hafði ég tekið við sem forstöðumaður á 

frístundaheimilinu án þess að hafa nokkurn tímann unnið í frístundageiranum. Við vorum öll á 

sama stað, að reyna að fóta okkur í nýju starfi ásamt því að reyna að keyra eitthvað samstarf í 

gang. Grunnskólahlutinn var enn staðsettur í kennslustofunum í Hlíð og þessi áskorun í 

kringum samstarfið virtist enn auka á fjarlægðina frá leikskólanum. Hún virtist aukast með 

hverjum mánuði sem leið. Samhliða stækkaði óþægindatilfinningin innra með mér. Ég varð að 

gera eitthvað til að bjarga þessu samstarfi!  

4.1.3 Fortíðarþrá 

Fortíðarþrá hefur verið útskýrð sem söknuður eftir atvikum eða aðstæðum fortíðar (Stofnun 

Árna Magnússonar, e.d.). Án þess að hafa gert mér grein fyrir því er ég, í vinnu minni við að 

glæða samstarfið að nýju, búin að vera að líta um öxl, hugsa um samstarfið eins og það var í 

upphafi þegar við vorum í kjöraðstæðum til samvinnu og samstarfið var í blóma. Ósjálfrátt er 

ég búin að vera að bera það saman við þáverandi aðstæður. Þegar ákveðið var að elstu börn 

leikskólahluta Dalskóla ættu að flytjast yfir í nýbyggðan Dalskóla sem hýsti grunnskólahlutann 
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og frístundaheimilið skynjaði ég mikinn spenning innra með mér. Loksins voru aðstæður að 

breytast mér í vil. Þegar allir yrðu komnir undir sama þak höfðum við möguleika á að taka upp 

þráðinn þar sem frá var horfið. Haustið 2019 fór í það að skipuleggja flutning þeirra yfir til 

okkar og ákveðið var að ekkert samstarf skyldi vera þarna um haustið þar sem mikið álag hvíldi 

á starfsmönnum öllum. Þarna var ég tekin við sem deildarstjóri yngsta stigs í 

grunnskólahlutanum og fannst það hlutverk mitt að taka vel á móti börnunum og kennurum 

þeirra. Í miðjum flutningum skall á heimsfaraldur og öll áform um mikið og gott samstarf á 

vorönninni fóru út um gluggann. Þau áhrif sem heimsfaraldurinn hafði á skólastarfið og 

möguleika til samstarf almennt knúðu mig til að endurhugsa áætlun mína um að glæða 

samstarfið milli leikskólans og fyrsta bekkjar nýjum neista. Innst inni gerði ég mér vonir um að 

innan skamms gæti samstarfið verið líkt og það var á mínum fyrstu starfsárum í Dalskóla, en í 

stað þess að fara af fullum krafti inn í að endurvekja það á þann hátt var ég tilneydd að dvelja 

lengur í þeim fasa að draga fram hugmyndir og viðhorf starfsfólksins í gegnum formleg og 

óformleg samtöl við samstarfsfólk og viðtöl, og hlusta eftir þeim möguleikum til samstarfs sem 

leyndust þar. 

4.2 Rýnt í tækifæri til samstarfs milli ólíkra skólaeininga 

Þessi rannsókn hófst formlega haustið 2019. Það haust áttu elstu börn leikskólahluta skólans 

að flytjast yfir í nýbyggða byggingu sem einnig hýsti frístundaheimilið og grunnskólahluta 

skólans. Töf var á afhendingu húsnæðis þeirra og svo fór að þau fluttu inn í ársbyrjun 2020. 

Haustið fór í að undirbúa flutning þeirra yfir í grunnskólann og því var allt samstarf sett á frost. 

Þetta haust hitti ég reglulega deildarstjórann á elstu deild leikskólahlutans og 

aðstoðarleikskólastjórann og ræddum við um flutning þeirra yfir til okkar og vildum við vera 

sem best undir hann búin. Það var ýmislegt sem þurfti að huga að og ég skynjaði nokkurt 

óöryggi í stjórnendum leikskólahlutans. Þeir voru að koma úr lokuðu, vernduðu rými 

leikskólans yfir í stórt opið rými sem þeir deildu með börnum í fyrsta til fjórða bekk. Fyrstu 

mánuðina var skólahúsnæðið ekki tilbúið og því lágu fataklefar leikskólans og grunnskólans 

saman. Grunnskólinn hafði notað leikskólalóðina sem skólalóð og því þurfti að ákveða hvort 

leikskólalóðin yrði áfram opin öllum eða hvort hún yrði einungis í boði fyrir leikskólabörn. 

Matartímar voru okkur einnig hugleiknir því eitt mötuneyti þjónustar allan skólann. Börnin 

voru mörg og matartímar voru þrískiptir. Því þurfti að skoða vel hvenær leikskólahlutinn ætti 

að borða. Það voru ýmis praktísk mál eins og þessi sem við veltum fyrir okkur og höfðum 

stundum áhyggjur af. Í bland við áhyggjur upplifuðum við þó einnig mikla eftirvæntingu. 

Loksins yrðum við aftur undir sama þaki og því mikilvægt að taka vel á móti leikskólahlutanum 

svo allir, börn og fullorðnir, upplifðu sig velkomin.  
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Þegar kom að flutningum var byggingin ekki alveg tilbúin. Það var opið á milli 

leikskólahlutans og grunnskólahlutans og í upphafi var mikið um að grunnskólabörnin væru að 

fela sig í leikskólabyggingunni. Leikskólakennararnir höfðu af því áhyggjur. Þeim fannst vont 

að þurfa að vera í neikvæðum samskiptum við grunnskólabörnin með því að vera að vísa þeim 

út. Ég sagði þeim að hafa engar áhyggjur. Ég myndi sjá um þetta. Því miður varð raunin önnur. 

Ég forfallaðist óvænt og var ekki í vinnunni fyrstu vikurnar meðan á flutningi leikskólahlutans 

stóð. Ég hafði áhyggjur af því að hafa ekki staðið við mitt og ekki aðeins það. Á þessum 

tímapunkti fannst mér ég hreinlega vera ómissandi eins og kemur fram í dagbók minni: 

Eftir helgi flytur leikskólinn. Vona að það gangi vel. Ég er mjög stressuð. Hugurinn 

er við vinnuna. Hver passar upp á að stóru krakkarnir príli ekki yfir á leikskólalóðina 

eða hlaupi inn í fataklefann hjá litlu krökkunum? Ég vona að það setjist einhver hjá 

starfsfólkinu í kaffitímanum. Ég er eiginlega sú eina sem þekki þau. 

(Rannsóknardagbók 2. janúar 2020) 

Þegar ég les í gegnum þessa dagbókarfærslu sé ég hvernig ég upplifi mig sem einhvers konar 

bjargvætt í þessu samstarfi. Ef ég væri ekki til staðar myndu hlutirnir mögulega ekki ganga upp. 

Ég velti fyrir mér hver myndi, í fjarveru minni „passa upp á stóru krakkarnir príluðu ekki yfir á 

leikskólalóðina“ og hvort einhverjir myndu „setjast hjá starfsfólkinu“. Ég var öllum hnútum 

kunnug. Mér fannst ég algjörlega ómissandi. Þessar áhyggjur reyndust óþarfar. 

Leikskólastarfsfólkið var ekki einmana í kaffitímunum og jú, það hlupu einhver grunnskólabörn 

inn í fataklefann hjá leikskólabörnunum en það tók starfsmaður á því, einhver annar en ég. 

Flutningur elstu barna og starfsmanna leikskólahlutans gekk því vel þrátt fyrir að ég, 

sjálfskipaði móttökustjórinn, hafi verið fjarri góðu gamni.  

4.2.1 Unnið með hugmyndir frá hugarflugsfundi 

Vorið 2020 boðaði ég stjórnendur á hugarflugsfund þar sem við tókum fyrir ákveðin málefni 

tengd samstarfi á milli leikskólans, grunnskólans og frístundaheimilis sem okkur þótti 

mikilvægt að ræða og laga fyrir komandi skólaár. Hér fyrir neðan gerir ég grein fyrir því hvernig 

við útfærðum frímínútur hjá fyrsta bekk, sameiginlega fundi þeirra sem koma að samstarfinu 

og segi frá ítarlegum skilafundi frá leikskóla yfir í grunnskólann og frístundaheimilið.  

4.2.1.1 Frímínútur 

Ein af hugmyndunum sem komu fram á hugarflugsfundi stjórnenda vorið 2020 var að leyfa 

fyrsta bekk að hefja grunnskólagöngu sína með því að vera í frímínútum inni á lokaðri 

leikskólalóð líkt og hafði verið á upphafsárum samstarfsins. Fyrstu árin deildu leikskólabörnin 

og fyrsti bekkur skólalóð sem var afgirt og í töluverðri fjarlægð frá skólalóð eldri 

grunnskólabarna. Á þeim tíma upplifði ég börnin í fyrsta bekk sæl og örugg í frímínútum, 
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umkringd gömlu leikskólakennurum sínum og vinum og í umhverfi sem þau þekktu vel. Haustið 

2019 höfðu heyrst áhyggjuraddir frá foreldrum um öryggi barna í fyrsta bekk í frímínútum 

vegna þess að þá vorum við komin með stóra og mikla skólalóð sem var ógirt. Við ræddum því 

á hugarflugsfundinum hvort það væri kominn tími á að endurvekja sameiginlegu 

frímínúturnar. Deildarstjóri sérkennslu í grunnskólahlutanum rifjaði upp hver markmiðin með 

þessu fyrirkomulagi væru: 

Svo um áramót er hægt að veita þeim reynslulausn á stóru skólalóðina eins og þú 

gerðir í gamla daga Auður. Þá erum við að kenna þeim að fara í frímínútur, láta þau 

finna til ábyrgðar, hlusta eftir skólabjöllunni og fara inn á réttum tíma. 

(Deildarstjóri sérkennslu, hugarflugsfundur, 9. júní 2020)  

Við vorum öll sammála um að þetta hafði gengið vel þegar fyrsti bekkur deildi skólalóð með 

leikskólahlutanum og því var þessu hrint í framkvæmd haustið 2020. Fyrsti bekkur fór því í 

frímínútur á gömlu lokuðu leikskólalóðinni sinni þar sem þau þekktu sig vel og við stjórnendur 

töldum að þau myndu upplifa þar ákveðið öruggi. Með þessari ákvörðun fannst okkur 

stjórnendum við bæði vera að auðvelda fyrsta bekk fyrstu skrefin inn í grunnskólann, en einnig 

að blanda saman tveimur námshópum, elstu börnum leikskólans og fyrsta bekk, sem var eitt 

af markmiðum samstarfsins. Með því að blanda saman þessum tveimur námshópum í 

frímínútum var líka kominn formlegur vettvangur fyrir starfsfólk til að kynnast innbyrðis. 

Hugmyndin leit nokkuð vel út en framkvæmdin varð önnur en við höfðum gert okkur í 

hugarlund. Það sem við höfðum ekki tekið með inn í myndina var að ytri aðstæður frá því sem 

var voru töluvert breyttar. Núna lágu skólalóðir leikskólans og grunnskólans hlið við hlið. Áður 

var skólalóð eldri grunnskólanemenda töluvert frá leikskólalóðinni og því þekkti fyrsti bekkur 

ekkert annað en frímínútur inni á lokaðri skólalóð. Ég lýsi þessu í einum mánudagspósti til 

leiðbeinanda míns, Karenar: 

Við ákváðum að láta 1. bekk vera í frímínútum með 5 ára börnunum á 

leikskólaskólalóðinni. Fyrir því voru mörg og góð rök sem hljóma fallega á pappír, 

allt til að styrkja samfelluna. En raunveruleikinn var annar. Krakkarnir í 1. bekk voru 

mjög vansæl. Allt í einu leið þeim eins og dýrum í búri sem þráðu ekkert annað en 

frelsið handan girðingarinnar. Við/þau héldum þetta út í nokkrar vikur og svo var 

þeim sleppt lausum. (Mánudagspóstur til Karenar 9. mars 2021) 

Krakkarnir í fyrsta bekk voru síður en svo ánægðir með þessa ákvörðun stjórnenda. Þau voru 

búin að bíða lengi eftir því að fara í fyrsta bekk og hluti af spennunni var að leika á stóru 

skólalóðinni. Nánast daglega príluðu einhverjir krakkar yfir girðinguna til að leika á skólalóðinni 

og óvenju mikið var um árekstra og grát. Blöndun þessara tveggja námshópa og starfsfólks 
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þeirra gekk heldur ekki upp eins og við höfðum hugsað okkur. Frímínútur grunnskólans 

stönguðust á við útiveru leikskólabarna og því hittust þessir hópar ekkert. Útfærslan varð því 

þannig að fyrsti bekkur var alltaf einn í frímínútum og horfði í gegnum girðinguna á leik eldri 

barna grunnskólans sem voru í frímínútum á sama tíma. Tilraunir barnanna í að príla yfir 

girðinguna bentu til þess að þeim liði ekki vel með að vera áfram á gömlu leikskólalóð sinni. 

Þau voru komin í fyrsta bekk og höfðu búist við því að fá að leika á stóru skólalóðinni með eldri 

börnunum. Mögulega voru það við stjórnendur, frekar en börnin, sem vorum ekki tilbúin að 

sleppa tökum af því sem var eða fara nýjar leiðir í samstarfinu. Þegar hugmyndin er skoðuð 

má sjá að við stjórnendur vorum í raun að reyna að endurskapa aðstæður eins og þær voru á 

upphafsdögum samstarfsins þegar fyrsti bekkur deildi húsnæði og skólalóð með 

leikskólahlutanum. Eftir nokkrar vikur gáfumst við upp á þessu fyrirkomulagi og fyrsti bekkur 

fékk að fara út í frelsið á stóru skólalóðinni. 

4.2.1.2 Sameiginlegir fundir 

Eftir hugarflugsfundinn með stjórnendum vorið 2020 var ákveðið að boða til fundar einu sinni 

í mánuði til þess að ræða um samstarf á milli leikskólahlutans, grunnskólahlutans og 

frístundar. Fundurinn var hugsaður sem vettvangur til að ræða um nemendur og verkefnin 

sem væru fram undan. Á þennan fund voru boðaðir umsjónarkennarar fyrsta bekkjar, 

aðstoðarforstöðumaður frístundaheimilis, deildarstjóri elstu deildar leikskólahluta og 

deildarstjóri yngsta stigs í grunnskólahluta. Einungis var boðað til fundar í september 2020 en 

vegna heimsfaraldurs urðu ekki fleiri fundir. 

Eftir samtöl mín við starfsfólk skólans heyrði ég að þau voru að kalla eftir sameiginlegum 

fundum, vettvangi til umræðu. Í mínum huga er mikilvægt að á þessa fundi mæti ekki bara 

stjórnendur skólans, heldur fólkið sem er að sjá um hringekjuna með börnunum. Fólkið sem 

er í samstarfinu. Það hefur hvað mest um þetta samstarf að segja. Umsjónarkennararnir hafa 

kallað eftir sameiginlegum fundum, bæði í óformlegum samtölum og í viðtali mínu við þá. Þeim 

finnst nauðsynlegt að hafa tíma til að hittast og undirbúa saman. Í rýnihópaviðtalinu nefndu 

leikskólastarfsmenn að nauðsynlegt væri að byrja haustið með því að taka fund með fólkinu 

sem á að vera í samstarfinu. Sömu sögu er að segja um frístundastarfsfólkið. Í gegnum viðtöl 

mín við stjórnendur og starfsfólk frístundaheimilisins kom fram eindregin ósk um sameiginlega 

fundi til að skipuleggja samstarf en helsta áskorunin sem fólk sér í þeirri vinnu er að finna tíma 

fyrir þetta samstarf: 

Því miður gefst enginn tími fyrir okkur til að skipuleggja þetta samstarf saman, setja 

niður einhver markmið og þess háttar. Maður vill alltaf gera betur og gera hlutina 

markvissari en það bara gefst ekki tími til að hittast og setjast niður sem er mjög 
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leiðinlegt því þetta skiptir máli. (Forstöðumaður frístundaheimilis, viðtal, 11. 

febrúar 2021) 

Hér kallar forstöðumaður frístundaheimilisins eftir vettvangi til samstarfs þar sem hans fólk 

getur hitt starfsfólk grunnskólans og leikskólans og skipulagt faglegt starf. Það er ljóst að 

honum finnst samstarfið mikilvægt og hefur metnað til að gera það betra. 

4.2.1.3 Ítarlegri skil frá leikskóla yfir í grunnskóla og frístundaheimili 

Á hverju ári áður en nýtt skólaár hefst setjast umsjónarkennarar í fyrsta bekk, deildarstjórar 

elstu deildar leikskólans, sérkennslustjóri leikskólans, sérkennslustjóri grunnskólans og 

deildarstjóri yngsta stigs niður og ræða um verðandi fyrsta bekk. Þessa fundi köllum við skil. 

Þá er leikskólahlutinn að skila okkur börnunum með því að segja okkur frá hverju og einu 

þeirra. Eftir samtöl mín við samstarfsfólk mitt vorið 2020 og á hugarflugsfundinum kom í ljós 

að starfsfólk kallaði eftir því að hafa ítarlegri skil. Starfsfólki leikskólans fannst það leggja sig 

alla fram við að skila börnunum sem best til grunnskólans en þrátt fyrir ítarleg skil virtist 

ýmislegt fara fram hjá kennurum og starfsfólki skólans og koma þeim á óvart, þrátt fyrir að 

slíkt hafi verið rætt á skilafundi. 

Á skilafundi sem þessum er farið yfir tugi barna og því ekki ólíklegt að kennarar og 

starfsfólk sem sitji fundinn fari á mis við einhverjar upplýsingar. Því var tekin sú ákvörðun á 

hugarflugsfundinum að hafa annan skilafund þar sem farið væri aftur yfir hópinn og 

kennurum og starfsfólki gæfist kostur á að spyrja og fá ráð frá leikskólakennurum um 

ákveðin börn. Þessi aukafundur gaf góða raun. Undir það tók aðstoðarleikskólastjórinn en 

honum „fannst frábært að hafa tvöföld skil eins og við gerðum núna“ 

(Aðstoðarleikskólastjóri, viðtal, 16. febrúar, 2021). Aðstoðarleikskólastjórinn upplifði þessi 

tvöföldu skil jákvæð því hans upplifun var sú að skilafundir fyrri ára hafi ekki alveg skilað sér 

nægilega vel til kennaranna og oft hafi margt í fari barnanna komið þeim á óvart, þrátt fyrir 

ýtarlegri skil. Eins nefnir hann að það að hafa svona skilafundi að hausti, hvað þá tvo, setji 

tóninn fyrir áframhaldandi samstarf og samvinnu fyrir veturinn. Ég upplifði að þessi 

aukaskilafundur hafi veitt fagfólkinu sem kemur að börnunum meira öryggi. Þarna var 

kominn annar vettvangur til þess að spyrja nánar út í ákveðna nemendur sem starfsfólk var 

búið að kynnast í nýjum aðstæðum. Á seinni skilafundinum gátu leikskólakennararnir gefið 

ráð og miðlað af sinni reynslu. Kennarar voru þá búnir að kynnast börnunum betur og voru 

búnir að skrá hjá sér spurningar sem þeir vildu bera upp á fundinum. Þeir báru upp 

spurningar og vangaveltur um raunverulegar aðstæður sem þeir höfðu lent í með börnunum. 

Einnig var ákveðið að leikskólakennarar myndu fylla út blað með helstu upplýsingum um 

hvert barn ásamt því að hafa mynd af barninu. Með því vonuðumst við til að starfsfólk 



 

41 

grunnskólans og frístundaheimilis tengdi frekar upplýsingarnar strax við hvert barn og að 

skilin á milli skólastiganna yrðu dýpri og skilvirkari.  

4.3 Áskorun í samstarfi 

Samstarf í skólastarfi byggist á að ná að virkja reynslu og þekkingu allra hlutaðeigandi þannig 

að þeir upplifi að þeir eigi hlutdeild í því starfi sem fram fer. Með stækkandi skóla og fleiri 

börnum og starfsfólki koma nýjar áskoranir. Að þessu samstarfi koma margar hendur með 

ólíkar skoðanir. Á hverju hausti þarf að hittast og skipuleggja komandi vetur. Það helsta sem 

samstarfsfólk mitt nefndi varðandi áskoranir í samstarfi á milli leikskólans, grunnskólans og 

frístundaheimilis voru vandamál tengd sameiginlegri hringekjuvinnu, samskiptum á milli 

starfsfólks, afnot á húsnæði skólans og skortur á tíma til samstarfs. 

4.3.1 Hringekja 

Eitt af þeim sameiginlegu verkefnum sem hafa verið frá upphafi skólans er hringekjan. 

Hringekja er yfirleitt í gangi einu sinni í viku í 60 mínútur allan veturinn. Tilgangur með henni 

er að skapa grundvöll til samstarfs fyrir börn og starfsfólk og skapa þannig samfellu á milli 

skólastiga. Í hringekju taka þátt elstu börn leikskólans og fyrsti bekkur og er því öllum hópnum 

skipt upp í minni hópa þvert á aldur. Kennarar á báðum skólastigum auk 

aðstoðarforstöðumanns frístundar sjá um sína stöðina hver og fara börnin á milli stöðva yfir 

veturinn. Haustið 2020 byrjaði hringekjustarfið með trompi en vegna heimsfaraldurs þurfti að 

hætta allri samvinnu á milli skólastiganna og því lagðist þetta samstarf niður. 

Umsjónarkennarar í fyrsta bekk tala hlýlega um hringekjustarfið og finnst það vera uppbrot í 

starfi og þó það hafi verið íþyngjandi fyrsta árið sé það ekki þannig núna. Kostirnir eru margir 

og nefna þeir að í hringekjunni séu þeir að vinna með minni hópa en þegar þeir eru í 

bekkjarkennslu. Eins njóta þeir þess að fá aðstoð frá starfsfólki leikskólans sem fylgir 

leikskólabörnunum. Með því að vera með minni hópa tengjast þeir eigin nemendum betur og 

ná að mynda tengsl við leikskólabörnin því þeir geta gefið sér meiri tíma með hverju og einu 

barni. Í byrjun janúar 2021 fórum við að skoða það að hefja hringekjuna aftur en aðstæður 

höfðu breyst hjá fyrsta bekk og því þurfti að finna nýjan tíma fyrir hringekjuna í stundatöflu 

þeirra. Það var hægara sagt en gert. Þessar hugleiðingar rita ég í dagbók mína:  

Meira vesenið, nú eru allir búnir að samþykkja að setja samstarfið í gang eftir 

Covid. Þá eru aðrir þættir farnir að hafa áhrif. Stundatöflum hefur verið breytt í 

millitíðinni og erfitt að finna sameiginlegan tíma um miðjan morgun því ekki getur 

leikskólinn hist fyrst á morgnanna því þá eru svo fá leikskólabörn mætt. Eftir hádegi 

eru svo fáir starfsmenn á deildinni, bæði út af styttingu vinnuvikunnar og eins eru 

deildarstjórar í undirbúning eftir hádegi. Ég lagðist yfir stundatöflurnar hjá 
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leikskólanum og fyrsta bekk og skoðaði mögulegar tímasetningar sem gætu gengið 

fyrir hringekjustarfið. Ég hugsaði verkefnið eins og púsluspil. Ef ég myndi raða 

öllum púslunum á réttan stað, þá fyndi ég tíma sem hentaði öllum. 

(Rannsóknardagbók, 15. janúar 2021) 

Þrátt fyrir þetta púsluspil með stundatöfluna virtist ég ekki geta fundið tíma sem hentaði 

öllum. Ég fór því og hitti skólastjórann, sem ber ábyrgð á leikskóla-, grunnskóla, og 

frístundastarfi í skólanum, og sagði honum frá vandamálinu við að finna heppilegan tíma fyrir 

hringekjuna. Við ræddum það hvort við ættum að sleppa því þetta vorið að hafa hringekju, 

umstangið væri of mikið til þess að það borgaði sig. Hvorugt okkar sá það sem góðan kost því 

við vorum ekki tilbúin að láta það niður falla. Skólastjórinn bað mig um að fara í gegnum 

stundatöflu fyrsta bekkjar og benda á tíma sem kæmu til greina til samstarfs. Allir tímarnir sem 

ég benti á voru fyrir hádegi. „Af hverju hafið þið ekki hringekjuna eftir hádegi?“ spurði hann 

mig. Ég sagði það ekki ganga upp, það væri stytting vinnuvikunnar og margir leikskólakennarar 

í undirbúningi á þessum tíma. „Og?“ sagði hann þá. „Einhverjir hljóta að vera með börnunum 

á þessum tíma, af hverju geta þeir ekki verið í þessu samstarfi?“ Ég man ég horfði á hann og 

það var líkt og hann hefði sveiflað töfrasprota. Allt í einu varð þetta svo auðvelt. Lausnin var 

beint fyrir framan mig. Ég hafði einhvern veginn verið að horfa á þessa vinnu á röngum 

forsendum. Ég hafði einblínt á þetta samstarf út frá tíma deildarstjórans á leikskólanum, 

hvenær hann væri laus. Það hafði einfaldlega ekki hvarflað að mér að hafa hringekjuna á þeim 

tíma sem hann kæmist ekki. Auðvitað var hann ekkert ómissandi frekar en ég. Ef ég vildi ná að 

skapa samfellu milli skólastiganna og að allt starfsfólk ætti hlutdeild í þeirri vinnu, þá yrði ég 

að treysta starfsfólkinu öllu til að taka ábyrgð á þessu samstarfi. Ég bar þessa tímasetningu 

undir deildarstjórann sem tók þessu mjög vel og útfærði skipulag leikskólans þennan tíma 

þannig að samstarfið myndi ganga upp.  

Ég hélt kynningu á starfinu fyrir starfsfólkið á elstu deild leikskólans og hringekjan hófst í 

vikunni á eftir. Þegar þessari rannsókn lauk voru nokkur skipti búin af hringekjunni og tókst vel 

til. Hringekjan er núna eftir hádegi á föstudögum og virðist starfsfólk almennt vera ánægt með 

þann tíma. Umsjónarkennararnir í fyrsta bekk töluðu um að börnin væru oft tætt í lok vikunnar 

og því fyndist þeim koma vel út að hafa skemmtilegt uppbrot, sem hringekjan er, til að klára 

vikuna á ánægjulegan hátt. Þessi tími er helst erfiður fyrir frístundina þar sem þau eru með 

börnin í hringekju í frístundarrýminu alveg þar til að frístundin opnar fyrir önnur börn. Það 

myndast því smá álagspunktur hjá þeim á þessum tíma. Það hefur ekki komið að sök, að 

minnsta kosti er viðhorf forstöðumanns frístundaheimilisins til hringekjunnar mjög jákvætt, 

en honum „finnst þessi hringekja alveg frábær og frábært tækifæri fyrir börnin að kynnast 

frístundastarfinu“ (Forstöðumaður frístundaheimilis, viðtal, 30. mars 2021). Þetta álag sem 

leggst á starfsfólkið á þessum tíma er þó samt eitthvað sem við þurfum að huga betur að. Það 
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er gott að finna meðbyr með þessu samstarfi eins og ég skynja í orðum forstöðumanns 

frístundaheimilisins. Ég veit að þessi tími hentar þeim alls ekki vel, en þrátt fyrir það ákváðu 

forstöðumennirnir að láta það ganga upp. Það segir mér að þeir viti og skynji að þetta samstarf 

sé mikilvægt og skipti máli. Ég veit þó að við þurfum að hafa í huga að finna annan tíma næsta 

haust því svona álagspunktar eins og myndast hjá frístundafólkinu á þessum samstarfstíma 

getur haft neikvæðar afleiðingar til lengri tíma litið.  

Síðustu árin hefur tíðkast að ein stöðin sé á frístundaheimilinu þar sem börnum gefst 

kostur á að kynnast starfinu þar og yfirleitt eru tvær stöðvar í grunnskólahlutanum, og er þá 

önnur stöðin með verkefnum tengt íslensku og hin stöðin stærðfræði. Leikskólinn hefur verið 

með þrjár til fjórar stöðvar þar sem áhersla er á listsköpun, upplýsingatækni og frjálsan leik. 

Það getur verið erfitt að finna verkefni sem hentar báðum skólastigum og þarf að hugsa þau 

þannig að báðir aldurshópar ráði við þau. Kennararnir í fyrsta bekk þekkja þá áskorun að finna 

rétt efni sem hentar fyrir bæði skólastigin: „Það er kúnst að finna verkefni sem hentar“ 

(Umsjónarkennari í fyrsta bekk, viðtal, 3. mars, 2021). Kennararnir hafa rekið sig á ýmislegt 

varðandi verkefnaval fyrir þessi tvö skólastig. Þeir hafa byrjað með verkefni að hausti sem hafa 

virkað vel fyrir bæði skólastigin en þegar líða tekur á veturinn reyndist verkefnið vera orðið of 

létt fyrir fyrsta bekk. 

Eftir samtöl við samstarfsfólk kom í ljós að ekki eru allir sammála um val á verkefnum í 

hringekjunni. Einum starfsmanni í leikskólahlutanum finnst verkefnin hjá grunnskólanum vera 

of kennslumiðuð, börnin séu ekki að leika sér heldur að gera verkefni á blaði. Skólastjórinn 

deilir svipuðum skoðunum á skólastarfinu, að verkefnin megi ekki vera þannig að þau ýti undir 

þá mýtu að leikskólastarfið sé einungis leikur og föndur og að grunnskólastarfið snúist um 

bóklegt nám. Sýn skólastjórans er sú að við skipulagningu á verkefnum eins og hringekju eigi 

verkefnin sem grunnskólinn skipuleggur að taka mið af þroska og getu fimm ára barnanna.  

Skipuleggjum og pössum okkur á að grunnskólahlutinn skipuleggi ekki alltaf 

eitthvað sem er með blaði og blýanti, heldur að grunnskólinn skipuleggi líka í anda 

miðað við þroskastig fimm ára. Að við eigum ekki að vera með einhver 

skólaverkefni. Mér finnst það ekki vera rétta leiðin. (Skólastjóri, viðtal, 19. febrúar, 

2021) 

Upphaflega hugsunin með hringekjustarfinu var að skapa samfellu á milli skólastiganna og að 

leiðin væri bæði frá leikskólanum yfir í grunnskólann og grunnskólanum yfir í leikskólann. 

Hugsunin á bak við að hafa samfelluna opna í báðar áttir er að þá getur fyrsti bekkur tekið 

skref aftur á bak og notið þess að fara aftur í leikskólann og fimm ára börnin tekið skref áfram 

og kynnst starfi grunnskólans og frístundaheimilis áður en þau fara í fyrsta bekk. Það var því 

ómeðvituð ákvörðun á upphafsdögum samstarfsins að leikskólinn skyldi halda í frjálsa leikinn 
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og sköpun en grunnskólinn skyldi kynna grunnfögin tvö: stærðfræði og íslensku. Á þeim tíma 

virðist ég nokkuð sátt við þessa lendingu en um hana rita ég í dagbók mína þegar ég skráði 

niður kosti hringekjuvinnunnar að mínu mati: 

Börnin okkar fá að njóta þess besta úr báðum skólastigunum ásamt því að kynnast 

ævintýrum tómstundarfræðinnar í frístundaheimilinu. (Rannsóknardagbók, 10. 

október 2020) 

Þegar ég horfi á þessa dagbókarfærslu í tengslum við þessa rannsókn velti ég fyrir mér hvaða 

forhugmyndir liggja að baki orðalaginu „að njóta þess besta úr báðum skólastigum.“ Getur 

verið að forhugmyndir um að í leikskóla snúist nám um að læra í gegnum sköpun og leik og í 

grunnskóla þurfi að þjálfa ákveðna grunnfærni til að tjá hugmyndir og skoðanir í ritað mál séu 

svo sterkar að þær takmarki mögulega möguleika starfsfólks til að skapa merkingarbæra 

samfellu milli skólastiganna? Hvort það að bjóða upp á svokölluð „skólaverkefni“ í 

hringekjuvinnu sé rétt eða röng aðferð eða hvort annars konar verkefni gefi frekari tækifæri 

til að vinna þvert á aldurshópa veit ég ekki en þetta er eitt af þeim umræðuefnum sem kjörið 

er að taka upp með samstarfshópnum fyrir næsta haust. 

Hluti af því að byrja í fyrsta bekk er að fara í frístundaheimili að loknum skóladegi og því 

mikilvægt að börnin fái aðlögun þar líkt og í grunnskólann. Aðstoðarforstöðumaður 

frístundaheimilisins, sem er nýkomin til starfa og hefur samanburð frá öðru frístundaheimili, 

segist skynja ávinning þess að börnin komi í heimsókn á frístundaheimilið þegar þau eru enn í 

leikskóla í meira öryggi barnanna þegar þau mæta til leiks á frístundaheimilið í upphafi fyrsta 

bekkjar. Þau ganga áreynslulítið inn í það starf sem á sér stað innan veggja frístundaheimilisins. 

Hann lýsir þessum samanburði á eftirfarandi hátt. 

Maður var alltaf stressaður að það væri að byrja nýr vetur því þau koma öll í einu 

og þau eru úti um allt. Það er bara crazy. Það eru allir stressaðir. Og ef maður 

hugsar til baka, hvað maður getur gert til að koma í veg fyrir þetta þá er það einmitt 

með svona heimsóknum, að fá þau inn í litlum hópum með fyrsta bekk sem er 

búinn að læra þetta og getur verið að kenna þeim líka. Maður getur þá verið að 

segja þeim svona í rólegheitum hvernig þetta gengur fyrir sig og eitthvað svona. 

(Aðstoðarforstöðumaður frístundaheimilis, viðtal, 11. febrúar, 2021) 

Báðir forstöðumennirnir höfðu orð á því að þeir tækju eftir mun á þeim börnum sem höfðu 

verið í leikskólahluta skólans og fengið aðlögun í frístundaheimilið og þeim sem komu annars 

staðar frá. Börnin sem þekktu til voru öruggari og vissu hver rútínan var í frístundaheimilinu. 

Forstöðumaðurinn lýsir hvernig öryggi barnanna birtist honum: 
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Æ, börnin ganga bara inn í þú veist, þau þekkja þetta. Bara, hérna er valtaflan og 

ég veit hvað ég að gera. Ég á að finna nafnið mitt, finna mynd af því sem mig langar 

að gera í frístund og setja nafnið mitt þar. Þá vita þau einhvern veginn, já svona 

gerum við í frístund. Svona virkar þetta, ég vel á töflunni, svo þarf ég að ganga frá 

og svo fæ ég að velja aftur. (Forstöðumaður frístundaheimilis, viðtal, 11. febrúar 

2021) 

Þessi orð endurspegla hvernig öryggi barnanna birtist forstöðumanni frístundaheimilisins 

þegar þau byrja þar. Það að þau hafi fengið tækifæri til að kynnast venjum og menningu 

frístundaheimilisins veitir þeim styrk og öryggi. Það eru ekki bara börnin sem njóta góðs af því 

að fá aðlögun í frístundaheimilið heldur þjónar það starfsfólkinu líka. Á vinnustað eins og 

frístundaheimili er starfsmannavelta mikil og á hverju hausti er stór hluti starfsmanna nýr. Það 

dregur því úr álagi fyrir starfsfólk að þurfa ekki að taka á móti tugi óreyndra fyrstu bekkinga. 

Starfsfólkið getur því betur einbeitt sér að því faglega starfi sem á sér stað innan 

frístundaheimilisins. 

4.3.2 Hópastærðir 

Stærð hópa í hringekjunni kom líka upp í samtölum við samstarfsfólk. Stækkandi skóli með 

fleiri börnum og fleira starfsfólki kallar á breytingar. Hóparnir verða stærri og fleiri og því fylgir 

aukning á starfsfólki sem þarf að upplýsa um starfsemina til að það geti tekið þá ábyrgð sem 

þarf til að starfið gangi vel fyrir sig. Þegar hóparnir voru minni gáfust reglulega tækifæri til að 

bregða okkur af bæ. Þá fóru báðir árgangarnir saman til dæmis á tónleika, námskeið, í bíó og 

á söfn en með stækkandi hóp verða öll svona uppbrot flóknari í framkvæmd eins og sjá má á 

orðum aðstoðarleikskólastjóra þegar hann segir: „nú er það þessi stærð sem flækir málin 

aðeins. Við förum ekki saman kannski í bíó eins og við gerðum, í Hörpuna eða þú veist, ekki 

eins auðveldlega“ (Aðstoðarleikskólastjóri, viðtal, 16. febrúar 2021). Það má glöggt sjá á 

orðum aðstoðarleikskólastjórans að fjöldi barnanna gerir það að verkum að ef á að bregða á 

leik eða fara með báða árgangana í einhverja ferð, bæði fimm ára börnin og fyrsta bekk, krefst 

það meiri undirbúnings og kostnaðar en þegar ferðast var með minni hópa. Þá var hægt að 

taka ákvarðanir með styttri fyrirvara og hoppa upp í næsta strætó til að láta hugmyndir verða 

að veruleika. Með fjölmenna hópa eins og þeir eru hjá okkur í dag þarf að skipuleggja allar 

ferðir með lengri fyrirvara.  

Í vinnu með stærri hópa þarf einnig að hugsa um rými því það þarf að vera aðstaða til að 

taka á móti stærri hópum. Að lokum breytir stærri hópur mögulegum ferðamáta. Með stærri 

hópum þarf að ferðast með rútu til að komast á áfangastað. Rútukostnaðurinn krefst mun 

meiri útgjalda af hálfu skólans en strætóferðir. Aðstoðarleikskólastjórinn svarar þessu til 

þegar hún er spurð um helstu áskoranirnar sem við stöndum fyrir: „Það er bara þetta hvað 
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þetta er orðið stórt, það er kannski svona helsta hindrunin, svona flækjustig að ná öllu þessu 

fólki saman, og svo er komið mikið af nýju fólki“ (Aðstoðarleikskólastjóri, viðtal, 16. febrúar 

2021). Eins og lesa má úr orðum aðstoðarleikskólastjóra er það kúnst og flókið í framkvæmd 

að ná svona stórum hópi fólks saman og að halda öllum vel upplýstum. Skyndihugdettur 

verða flóknari í framkvæmd eftir því sem hópurinn er stærri. Þegar skólinn var minni voru 

boðleiðir styttri og allt utanumhald auðveldara. Þessi stækkandi fjöldi nemenda og 

starfsfólks eru ein af stærstu áskorununum sem við stöndum frammi fyrir og þurfum við að 

hugsa samstarfið svolítið upp á nýtt með tilliti til stærri nemendahópa, nýs skólahúsnæðis og 

nýrra starfsmanna. 

4.3.3 Samskipti og fjarlægð 

Til að samstarfsverkefni líkt og það sem hefur verið í Dalskóla á milli leikskólans, grunnskólans 

og frístundaheimilisins takist vel er afar mikilvægt að samstarfsaðilar hafi gott aðgengi hver að 

öðrum. Í upphafi formlega samtalsins um samstarfið rifjuðu kennarar fyrsta bekkjar upp þegar 

þeir voru í færanlegu kennslustofunum og leikskólinn staðsettur í annarri byggingu: 

Mér fannst oft vera samskiptavesen. Bara eins og þegar við vorum í skúrunum. Við 

vorum svo seinar að ná í hvor aðra og græja og gera og redda, ef það voru forföll 

eða eitthvað. Vorum meira á hlaupum einhvern veginn. (Umsjónarkennari í fyrsta 

bekk, viðtal, 3. mars 2021) 

Á þessum tíma þurftu kennararnir að hlaupa á milli bygginga til þess að ræða saman og 

skipuleggja starfið. Þeir nefndu að það væri flókið að finna tíma til að funda, allir saman.  

Við hönnum skólans var hugsað fyrir því að leikskólahlutinn myndi deila vinnuherbergi með 

yngsta stigi grunnskólans. Það var því kærkomið þegar leikskólahlutinn fluttist yfir í 

nýbygginguna og þær vegalendir sem áður hömluðu daglegum samskiptum og reddingum ekki 

lengur til staðar. Frístundaheimilið er svo staðsett við hlið fyrsta bekkjar þannig að nú voru 

allar starfseiningar á einum stað og vegalengdir stuttar. Í samtölum við starfsfólk lýstu 

kennarar fyrsta bekkjar því yfir að þeir væru ánægðir með þá þróun að deila vinnuherbergi 

með leikskólastarfsfólkinu. Þeim finnst gott að hafa þau nálægt og geta leitað til þeirra. 

Leikskólakennararnir virðast einnig ánægðir með þessa nálægð og eru duglegir að afla frétta 

um gamla nemendur um leið og þeir gefa upplýsingar sem geta nýst grunnskólakennurunum 

í vinnu þeirra með þá. 

Þær sitja líka við hliðina á okkur. Anna er oft að spyrja um nemendur sem hún 

hafði. Hvernig gengi og við höfum fengið leiðbeiningar frá henni með foreldra og 

svoleiðis. (Umsjónarkennari í fyrsta bekk, viðtal, 3. mars 2021) 
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Í samtölum og viðtölum við grunnskólakennarana var mikið talað um kosti þess að deila 

vinnuherbergi með samstarfsfólki sínu úr leikskólanum. Með því sköpuðust tækifæri til að taka 

óformlegt spjall sem annars hefði ekki orðið ef vinnuaðstaða þeirra væri ekki á sama stað. Þó 

svo að kennarar fyrsta bekkjar og leikskólahlutinn deili vinnuherbergi er áskorunin fyrir farsælu 

samstarfi ekki úr sögunni. Þetta er stór vinnustaður og á stórum vinnustöðum verða boðleiðir 

óhjákvæmilega lengri en á smærri vinnustöðum. Kennarar fyrsta bekkjar bentu á að þeir væru 

stundum að fá skilaboð á síðustu stundu um breytingar á hringekju, t.d. að hún falli niður eða 

að það þurfi að sameina hópa vegna forfalla starfsmanna. Það skapar óþarfa streitu og pirring. 

Þær stungu því upp á að búa til sérhóp í samskiptaforritinu Workplace þar sem hægt væri að 

setja inn alla þá sem koma að samstarfinu. Þá væri hægt að senda skilaboð á milli allra er 

varðar samstarfið. Hugmyndin var ekki fyrr komin inn í umræðuna en henni var hrint í 

framkvæmd. Kennarar fyrsta bekkjar nefndu einnig að þeim fyndist óþarfi að fella niður 

hringekju vegna manneklu. Það skapi óþarfa álag á alla starfsmenn þegar fella þarf niður 

skipulagt starf með stuttum fyrirvara og finna börnunum önnur verkefni. Það væri auðveldara 

að fara frekar út með báða hópana, fara í útileiki eða leika saman á skólalóðinni. 

4.3.4 Að deila húsnæði 

Skólinn leggur upp úr því að hann sé einn skóli, að hvort skólastigið sem er og frístund nýti 

styrkleika hvert annars og sé velkomið að samnýta rými og gögn. Til að mynda fengu 

leikskólabörnin að nota heimilisfræðistofuna fyrir jólin í piparkökubakstur og þriðji bekkur 

hefur notað hluta af frístundaheimilinu sem auka kennslurými til að brjóta upp hefðbundna 

kennslu. Það kom því á óvart í samtölum við frístundastarfsfólkið að hluti þeirra veigrar sér við 

að fá aðstöðu eða gögn að láni frá öðrum. Einn starfsmannanna lýsir því að hann upplifi sig 

ekki velkominn í ákveðnar kennslustofur í skólanum þegar hann segir: „Það er líka bara, ekki 

fundist við oft vera velkomin í aðrar stofur, eins og við séum fyrir“. (Starfsmaður 

frístundaheimilis, rýnihópaviðtal, 11. febrúar 2021). Það er ekki góð tilfinning að upplifa sig 

ekki velkominn á eigin vinnustað. Starfsfólk nefndi að það skynjaði pirring þegar það sóttist 

eftir því að fá stofur að láni og það frekar sleppti að gera verkefnin eða vann þau frammi á 

gangi í stað þess að biðja um að fá ákveðnar stofur að láni. Starfsfólkið talaði um að það vissi 

hvaða kennarar tækju vel í beiðni þeirra um lán á stofum og því leiti það frekar til þeirra og 

sniðgangi hina. Þetta voru okkur stjórnendum mikilvægar upplýsingar. Ef okkur á að takast að 

skapa samstarf sem styður við samfellu milli þessara þriggja starfseininga er mikilvægt að við 

drögum fram og ræðum áskoranir eða einhvers konar togstreitu sem starfsfólk upplifir og 

reynum að finna á þeim sameiginlegan flöt. Það er mikilvægt að allir upplifi að þeir tilheyri og 

að þeirra vinna skipti máli í heildarsamhenginu. Ég velti fyrir mér hvers vegna þessi samnýting 

á húsnæði kunni að valda einhverjum óánægju. Kannski hefur viðkomandi lent í því að gögnin 

sem hann ætlaði að nýta sér væru horfin, eða umgengni um stofu hafi ekki verið góð. Kannski 



 

48 

þurfum við sem skóli að ræða það hvað sameiginleg nýting gagna þýðir og mögulega setja upp 

einhvers konar skráningarkerfi þannig að allt starfsfólk geti nýtt þessar sameiginlegu auðlindir, 

en að það sé skráð svo aðrir séu meðvitaðir um hvar gögnin eru eða hvaða stofur séu lausar. 

4.3.5 Tími til samstarfs 

Hindranirnar eru tími, að finna tíma þar sem við getum hist, leikskólastarfsmenn 

og við. (Forstöðumaður frístundaheimilis, viðtal, 11. febrúar 2021) 

Forstöðumaður frístundar nefnir tímaskort sem helstu fyrirstöðu á samstarfi við leikskólann. 

Vísar hann til þess hér að starfsmenn leikskólans og frístundaheimilis eru með ólíkan tíma til 

undirbúnings og á mismunandi tíma dagsins þannig að erfitt getur verið að finna tíma sem 

hentar öllum. Það er erfitt að vera í samstarfsverkefni og fá ekki tækifæri til að hitta 

samstarfsfélaga sína og leggja á ráðin með þeim, skipuleggja fram í tímann. Annar kennari 

fyrsta bekkjar nefnir tímann eða tímaleysi sem eina af helstu áskorunum við samstarfið: 

„Kennarar verða að hafa tíma til hittast og undirbúa saman“ (Umsjónarkennari í fyrsta bekk, 

viðtal, 3. mars 2021). Kennararnir tala um að oft sé skipulagt á hlaupum, þeir nái ekki að taka 

faglegt samtal við leikskóla- og frístundastarfsmenn til þess að skipuleggja starfið saman. 

Starfsstéttirnar þrjár: leikskólinn, grunnskólinn og frístund, eru með ólíkan kjarasamning og 

því er viðvera og undirbúningur ekki sá sami. Það hefur því reynst erfiðlega að finna tíma til 

samstarfs. Hér staldraði ég við, það eru allir að nefna tímann sem helstu hindrun. Getur verið 

að við séum búin að einblína það mikið á að tímaskortur sé helsta vandamálið að við komum 

ekki auga á aðra möguleika sem hægt væri að nýta til samstarfs? Í viðtölum mínum við 

samstarfsfólk kom í ljós að fólk er með ýmsar starfrænar hugmyndir til að auðvelda samstarf 

og samskipti. Það er því greinilegt að við þurfum að hugsa út fyrir þá lausn að allir þurfi að 

hittast og skoða hvaða fleiri möguleikar eru fyrir hendi til þess að þetta samstarf nái að 

þroskast og blómstra. 

4.4 Orð eru til alls fyrst 

Það sem stendur upp úr í tengslum við þessa rannsókn er þakklæti. Ég er þakklát fyrir öll þau 

samtöl sem ég hef átt við samstarfsfólk mitt í tengslum við samstarfið. Ég er þakklát fyrir þeirra 

störf í þágu barnanna. Ef ekki hefði verið fyrir þessa rannsókn, já og þennan heimsfaraldur, þá 

hefði ég líklega ekki gefið mér þann tíma sem ég hef gert til að setjast niður með hverjum og 

einum og ræða um samstarfið og framtíðardans skólans í þeim efnum. Ég fann að 

samstarfsfólk mitt var líka þakklátt fyrir samtalið og að fá hlustun. Við erum í þessari vegferð 

saman og allir eiga skilið að rödd þeirra heyrist. Oftast er það þannig að við þurfum að ræða 

um hlutina til að fá eitthvað ferli í gang, hvort sem það kallar á breytingar eða staðfestingu á 

góðu verki. Forstöðumaður frístundaheimilisins var ánægður eftir okkar samtal um samstarfið: 
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„Það er svo gott að tala um þetta, þá fer maður að hugsa um þetta“ (Forstöðumaður 

frístundaheimilis, viðtal, 11. febrúar 2021). Að fá tækifæri til að ræða um samstarfið kveikti 

frekari hugsun samstarfsfólks míns um það, eins og kemur fram í orðum forstöðumanns 

frístundaheimilisins, bara það að velta því fyrir sér og rifja upp hvað við höfum gert saman í 

þessu samstarfi í gegnum árin var starfsfólki mikilvægt. Ég og forstöðumaður 

frístundaheimilisins hófum störf við skólann á sama tíma. Hann hefur því verið með mér í 

þessari vegferð frá upphafi. Stundum er gott að staldra við og líta yfir farinn veg, skoða það 

sem gert hefur verið til að geta betur metið næstu skref. 

Að samstarfsfólk mitt hafi fagnað tækifæri til að ræða um eigið starf ætti ekki að koma mér 

á óvart. Mér finnst sjálfri gott og mikilvægt að fá hlustun og stuðning yfirmanns míns, 

skólastjórans, í þessu mikla verkefni sem samstarf á milli skólastiga er. Í gegnum árin hef ég 

notið trausts hans og fengið að hafa nokkuð frjálsar hendur varðandi samstarf á milli þessara 

þriggja eininga, leikskólans, grunnskólans og frístundaheimilis. Hann hefur hlustað á 

hugmyndir mínar og stutt mig í að hrinda þeim í framkvæmd. Í gegnum þessa rannsóknarvinnu 

skipti það mig því miklu máli að fá viðhorf hans og væntingar á hvernig ég var að reyna að opna 

þetta samstarfsverkefni, skapa samtal meðal samstarfsfólks míns. Ég leitaði oft til hans, fékk 

bæði góð ráð og staðfestingu á að ég væri að þokast í rétta átt, eins og tilvísun í orð hans hér 

bera vitni um:  

Takk fyrir að vera skoða þetta. Þessi samræða og að gefa fólki þessa hlustun býr til 

tengsl, hugmyndir, verkefni, fólk fer á flug. (Skólastjóri, viðtal, 19. febrúar 2021) 

Að samræðan byggi til tengsl, hugmyndir og verkefni var eitthvað sem ég skynjaði sterkt í 

gegnum samtöl mín við samstarfsfólk. Þegar skólastjórinn benti á þetta áttaði ég mig á að 

samtalið við ólíka aðila væri hluti af ferlinu, að leggja sig fram um að vera í samtali við 

samstarfsfólk, að skapa tengsl og margvíslegan vettvang fyrir fólk til að vera í samtali, vettvang 

sem gæfi möguleika á að þróa hugmyndir og samstilla sig. Þarna fór ég að átta mig á að í 

gegnum þetta rannsóknarbrölt mitt var ég ekki bara að tala við samstarfsfólk og leita eftir 

þeirra hugmyndum og viðhorfum til samstarfsins. Ég var í raun og veru að kveikja neista út um 

allt. Þessir neistar voru grunnurinn að frekara samstarfi milli ólíkra fagstétta. Þetta kristallast 

svo vel í orðum forstöðumanns frístundaheimilisins: „að með því að gefa sér tíma og ræða 

málin, þá fara hlutirnir að gerast“ (Forstöðumaður frístundaheimilis, viðtal, 11. febrúar 2021). 

Hér sannast orðatiltækið, orð eru til alls fyrst. Við förum að hugsa um hlutina þegar við byrjum 

að ræða um þá, hluti sem ýmist eru orðnir það sjálfsagðir að það tekur því ekki að tala um þá 

eða sem hafa komið upp í hugann en ekki orðið að veruleika því maður hefur ekki sett þá í orð. 

Eitt samtal getur kveikt neista, neista sem getur orðið að báli ef að honum er hlúð.  



 

50 

Skólastjórinn hefur stýrt skólanum frá upphafi. Hann vill að skólinn taki tillit til fjölbreyttra 

þarfa barna með aðkomu starfsfólks með breiða fagþekkingu og reynslu. Hann sér styrkleika 

allra, bæði barna og fullorðinna. Honum er mikið í mun að starfsfólk þekkist og læri hvert af 

öðru. Skólinn sé fullur af sérfræðingum og því þurfi að skapa vettvang til samstarfs svo hægt 

sé að miðla þekkingunni áfram. 

Þetta sem við höfum verið að reyna að gera, hringekjur og annað, að það sé 

eitthvað starf sem við skipuleggjum saman. Það er í gegnum það sem við náum 

þessu. (Skólastjóri, viðtal, 19. febrúar 2021) 

Að mati skólastjórans er það í gegnum samstarf um sameiginleg verkefni sem við náum að 

nýta margvíslega reynslu og þekkingu starfsfólks til að skapa þessa samfellu á milli 

skólastiganna, sem er svo mikilvæg til þess að börnin njóti góðs af. Ef starfsfólk þekkir vinnulag 

hvert annars og treystir hvert öðru er það tilbúið að læra hvert af öðru og skapa aðstæður sem 

eru með hagsmuni barnanna að leiðarljósi. Hans væntingar til samstarfsins eru þessar: 

Mínar væntingar eru dálítið mikið út frá starfsfólkinu. Að styrkleikar beggja 

skólastiga nái að búa til þennan bræðing. Að fimm ára börnin njóti af frábærri 

hugmyndafræði grunnskóla á fyrsta stigi og öfugt. Því í gegnum þennan bræðing 

njóta börnin þess beggja vegna. [En þetta samstarf] gerist ekki nema maður tali 

saman og sjái starf hvors annars, að því leytinu finnst mér hringekjurnar frábærar. 

(Skólastjóri, viðtal, 19. febrúar, 2021) 

Til að samstarf af þessu tagi festist í sessi og þróist með hliðsjón af starfsfólki og barnahópnum 

hverju sinni leggur skólastjórinn ríka áherslu á að starfsmenn læri af vinnubrögðum hver 

annars og að það sé skilningur og þekking á þroska barna á þessu aldursskeiði. Hann telur 

mikilvægt að kennarar í leikskólahluta, grunnskólahluta og í frístund séu kunnugir 

viðfangsefnum, starfsháttum og vinnulagi hver annars þannig að margvísleg fagþekking 

mætist á þann hátt að hægt verði að búa til fjölbreytt námstækifæri sem mæti ólíkri þekkingu 

og reynslu barna, hvort sem þau eru í leikskóla, grunnskóla eða í frístund. 

4.4.1 Hvað er ég að læra í gegnum samtöl við samstarfsfólk 

Þegar ég fór af stað með þessa rannsókn var von mín að ná að kveikja áhuga starfsfólks til að 

fara með samstarfið lengra og draga fram nýjar hugmyndir til þess að styrkja og viðhalda 

samfellu og samvinnu í skólanum. Samstarfsfólk mitt sýndi flest þó nokkurn áhuga og nýjar 

hugmyndir að samstarfi litu dagsins ljós. Þegar ég hitti rýnihóp með starfsfólki elstu deildar 

leikskólans stakk einn leikskólakennarinn upp á því hvort við gætum fylgst hvert með öðru í 

starfi. Hann nefndi sérstaklega að sérkennarar í leikskólahlutanum og sérkennarar í 
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grunnskólahlutanum gætu hist og lært hver af öðrum. Á sama tíma var nefnt að 

tónlistarkennarar skólans færu í einhvers konar samstarf í þágu beggja skólastiganna. Einn 

kennari stakk upp á því hvort hægt væri að setja inn í töflu sameiginlega leikstund hjá bæði 

elstu börnum leikskólans og fyrsta bekk. Með því værum við að skapa rými til frjáls leiks fyrir 

þau og gætu leikstundirnar farið fram ýmist á leikskóladeildinni, í frístund eða fyrstu 

bekkjarstofunni. Bæði leikskólahlutinn og frístund vildu endurvekja heimsóknir leikskólabarna 

seinnipart dags í frístundaheimilið eins og gert á fyrstu árum samstarfsins. Þá færu 

leikskólabörnin í litlum hópi með leikskólakennara sínum í heimsókn í frístund og tækju þátt í 

því starfi sem þar væri í boði. Leikskólastarfsmennirnir tóku sérstaklega fram að þeir vildu fá 

börn frá frístundaheimilinu í heimsókn til sín á meðan, hvort sem það væru börn í fyrsta bekk 

eða eldri nemendur.  

Leikskólastjórinn kallar eftir að gert sé meira úr skólaslitum hjá leikskólabörnum. Skólaslit 

fara yfirleitt fram í júní þar sem elstu börn leikskólans mæta prúðbúin í skólann ásamt 

foreldrum sínum og fá afhenta rós við hátíðlega athöfn. Honum finnst skólaslitin 

þýðingarmikil og vill að grunnskóla- og frístundahlutinn, þ.e.a.s. starfsfólkið sem er að taka 

við börnunum næsta haust mæti í athöfnina, kynni sig og hitti börnin og foreldra þeirra. 

Skólastjórinn er alls ekki á móti slíkri athöfn en vill ekki endilega kalla þetta skólaslit: „Við 

erum að gleðjast, því við erum að fara í fyrsta bekk“ (Skólastjóri, viðtal, 19. febrúar, 2021). 

Honum finnst mikilvægt að búinn sé til vettvangur fyrir börn og foreldra til að hittast og 

kveðja starfsfólk leikskólans þótt börnin séu ekki að kveðja Dalskóla. Við skólastjórinn erum 

sammála leikskólastjóranum um að mikilvægt sé að stjórnendur grunnskólans og frístundar 

mæti á slíkan viðburð til að styrkja og mynda tengsl bæði við börn og foreldra. 

4.5 Samantekt 

Áður en ég lagði af stað í þessa vegferð var ég upptekin af því að vera með alla anga úti og 

reyna að endurvekja samstarfið eins og það var fyrstu árin þegar fyrsti bekkur og elstu börn 

leikskólans deildu húsnæði. Ég var alltaf að bíða eftir því andartaki þegar allt myndi smella 

aftur saman og „verða eins og það var“. Í nokkur ár beið ég í færanlegu kennslustofunum eftir 

því að við myndum flytja í nýtt húsnæði. Ég beið í nýja húsnæðinu eftir því að leikskólahlutinn 

kæmi til okkar. Ég beið eftir því að heimsfaraldri myndi ljúka. Ég var alltaf að bíða. Bíða eftir 

því að elstu börn leikskólahlutans, fyrsti bekkur og frístundaheimilið yrðu undir einu þaki. Þá 

fyrst yrði samstarfið eins og það var áður. Ég vonaðist eftir því að minnsta kosti. Þegar mér 

fannst hlutirnir ganga of hægt og ég ákvað að gera þessa rannsókn haustið 2019 byrjaði ég á 

því að skrifa í rannsóknardagbókina mína. Efasemdaraddir voru farnar að bera á sér. Það fyrsta 

sem ég skrifaði í dagbókina var eftirfarandi: 
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Skiptir samstarfið máli? Er það mikilvægt? Af hverju er það mikilvægt? 

(Rannsóknardagbók, 8. október 2019) 

Þarna á upphafsdögum rannsóknar velti ég fyrir mér tilgangi og mikilvægi samstarfs á milli 

skólastiga. Fyrst það var ekki lengur eins og það var velti ég jafnvel fyrir mér hvort það skipti 

einhverju máli. Og ef það væri mikilvægt, af hverju. Mig langaði að heyra hver sýn 

samstarfsfólks mín væri. Hálft í hvoru var ég að vona að í gegnum mína rannsókn fengi ég 

fullvissu fyrir því að ég hefði rétt fyrir mér. Fyrst samstarfið var ekki á þann hátt sem það hafði 

verið í upphafi væri það á einhvern hátt að fjara út og við þyrftum, ef við vildum hlúa að því, 

ná því aftur á þann stað þar sem það hafði verið. 

Það var ekki fyrr en ég fór að vinna greiningarvinnuna í þessari rannsókn að ég gerði mér 

grein fyrir því að ég var alltaf með hugann við samstarfið eins og það var á upphafsárum okkar. 

Eins og sjá má í eftirfarandi dagbókarfærslu: 

Ég sé það núna en ég sá það ekki þá að ég var alltaf að mæla gæði samstarfsins við 

starfið eins og það var í upphafi. (Rannsóknardagbók, 9.m ars 2021) 

Í gegnum fyrsta hluta rannsóknarinnar var ég alltaf að hugsa um hvernig þetta samstarf hafði 

verið í upphafi. Þessi nálægð milli barna og starfsfólks sem gerði okkur kleift að ræða og leysa 

allar minni og stærri áskoranir um leið og þær komu upp. Þessi samanburður var óréttmætur. 

Aðstæður til samstarfs í skólanum eru í dag gjörólíkar því sem þær voru. Nemendafjöldinn 

hefur margfaldast, starfsfólk er orðið mun fleira og húsnæðið annað. Þótt staðreyndirnar lægu 

fyrir framan mig var eins og ég meðtæki þær ekki. Það var ekki fyrr en í gegnum samtöl við 

samstarfsfólk, að afrita raddir samstarfsfólksins, að dvelja við þær, hlusta eftir því sem þær 

voru að segja mér, að einhver undarleg tilfinning fór að síast inn. Þetta verkefni var ekki bara 

mitt hugarfóstur, eitthvað sem ég þurfti að draga áfram ef það átti að gerast. Þvílík 

vitundarvakning. Þvílík frelsun. Um þetta skrifa ég í rannsóknardagbókina mína:  

Það var ákveðin frelsun, léttir, að komast að þessari niðurstöðu. Ég þarf að líta á 

þetta sem nýtt upphaf og ný tækifæri. Skapa þetta í samstarfi við aðra. 

(Rannsóknardagbók, 9. mars 2021) 

Nýtt upphaf. Ný tækifæri. Það er akkúrat það sem þetta er. Stærri skóli og fleira starfsfólk 

býður ekki bara upp á áskoranir heldur einnig möguleika til framþróunar. Það var annað sem 

ég rak mig á við þessa rannsókn. Í gegnum alla mína vinnu í kringum þetta samstarf var mér 

alltaf mikið í mun að smala fólki saman á fundi og skipuleggja. En langoftast voru eingöngu 

stjórnendur boðaðir á þessa fundi og samstarfið skipulagt í samráði við þá. Í einum af póstum 

mínum til Karenar, leiðbeinanda míns í þessu verkefni, er ég að ígrunda mín fyrri störf og skrifa 
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um hvernig haustið hófst á sameiginlegum fundi stjórnenda. Um leið og ég sá orðin birtast á 

skjánum áttaði ég mig á því í hverslags mótsögn ég var við eigin hugmyndir, og bætti því við í 

sviga í tölvupóstinum, sjá mánudagspóst að neðan: 

Haustið hófst svo aftur á sameiginlegum fundi stjórnenda (taktu eftir alltaf eru 

þessir blessuðu stjórnendur að funda en ekki fólkið sem er í starfinu 

dagsdaglega...) og veturinn kortlagður. (Mánudagspóstur til Karenar, 9. mars 

2021) 

Ég var stöðugt að tala um mikilvægi þess að koma á fundi meðal samstarfsfólk en sjálf var ég 

alltaf bara að boða stjórnendur á skipulagsfundi. Einnig talaði ég mikið um mikilvægi þess að 

starfsfólkið upplifði hlutdeild í verkefninu, væri tilbúið að taka ábyrgð, en var ég tilbúin að gera 

þær breytingar sem þurfti, eða vissi ég hvað ég þyrfti að gera til að það fengi raunverulega að 

upplifa hlutdeild, taka ábyrgð? Til þess að samfella eigi sér stað í námi barna er mikilvægt að 

fagfólkið sem kemur að námi þeirra hittist og ræði fagleg mál. Eftir samtöl mín við 

samstarfsfólk skynjaði ég að þeim finnst þetta samstarf jafn mikilvægt og mér og þau kalla eftir 

vettvangi þar sem þau geta hist, rætt málin og skipulagt. Vandamálið er að finna tíma sem 

hentar öllum. 

Í upphafi þessarar rannsóknar fannst mér eins og samstarfið milli þessarar starfseininga, 

leikskólans, grunnskólans og frístundaheimilis, væri að þynnast út og jafnvel verða að engu. 

Það var reyndar kveikjan að þessu verkefni, að skoða hvort sú tilfinning væri á rökum reist. En 

raunveruleikinn er sá að þótt samstarfið sé vissulega minna en það var voru góðar og gildar 

ástæður fyrir því: stöðugir flutningar, nýtt starfsfólk, heimsfaraldur. Aðkoma mín að 

samstarfinu er líka önnur í dag en hún var sem jók kannski enn frekar á þessa tilfinningu mína. 

Ég stóð ekki lengur vaktina á gólfinu; að skipuleggja samstarfið, plana, vera með börnunum, 

ræða áskoranir, finna lausnir. Nú voru aðrir komnir í mitt hlutverk. Það sem ég þarf að gera 

núna er að sleppa takinu á því sem var og treysta samstarfsfólki mínu til að stíga inn og gera 

verkefnið að sínu. Samstarfið er nefnilega, þegar öllu er á botninn hvolft, í ágætum málum. 

Mitt hlutverk er nú að hlusta eftir hugmyndum starfsfólks, kalla það saman, búa til vettvang 

til samstarfs, hlúa að, hvetja, fræða og vera til staðar.  

Í gegnum þetta ferðalag náði ég að sleppa tökunum af eigin hugmyndum um hvernig 

samstarfið eigi að líta út og hlusta eftir röddum samstarfsmanna. Nú er það mitt að skapa 

okkur margvíslegan samstarfsvettvang og treysta því að saman finnum við réttu leiðirnar, 

verðum öll á sömu vegferð. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla mun ég fjalla um helstu lærdóma sem draga má af niðurstöðum þessarar 

rannsóknar og skoða í fræðilegu samhengi. Tilgangur rannsóknarinnar var að leita leiða til þess 

að styrkja og viðhalda samfellu og samvinnu á milli skólastiga í Dalskóla. Markmið 

rannsóknarinnar var að draga fram hugmyndir, sýn og styrkleika fólks sem kemur að samstarfi 

leikskólans, grunnskólans og frístundaheimilisins og skoða hvernig mætti nýta þær til að 

ákvarða næstu skref í samvinnu þessara starfseininga til að nemendur upplifi samfellu í 

skólagöngu sinni. Rannsóknarspurningin sem höfð var að leiðarljósi í þessari rannsóknarvinnu 

var: Hvernig get ég sem deildarstjóri nýtt hugmyndir og viðhorf starfsfólks til að skapa 

vettvang um samstarf á milli leikskóla, grunnskóla og frístundaheimilis sem stuðlar að og 

viðheldur sterkri samfellu á milli skólastiga? 

Helsti lærdómur þessarar rannsóknar snýst um þróun minnar eigin fagvitundar og 

hvernig hún hjálpar mér að koma  auga á hugmyndir og viðhorf samstarfsfólks og mikilvægi  

dreifðrar ábyrgðar og samtalsins í þeirri vinnu að hlúa að og styrkja samfellu milli 

skólastiganna.  

Ég gekk inn í þessa rannsókn með þá sýn að vilja bæta samstarf á milli leikskólans, 

grunnskólans og frístundaheimilisins í Dalskóla með það að leiðarljósi að styrkja samfellu á 

milli skólastiga (Kagan, 1991; Peters, 2000). Í upphafi var ég, meðvitað og ómeðvitað, með 

ákveðnar hugmyndir um hvað þyrfti að gera til að bæta samstarfið. Þessar hugmyndir 

tengdust samstarfi í kringum samfelluna sem ég hafði sjálf tekið þátt í að móta og þróa frá 

því ég hóf störf við skólann. Í gegnum rannsóknarferlið upplifði ég oft sterkar tilfinningar sem 

ég átti erfitt með að átta mig á. Allt í einu var allur rannsóknarfókusinn kominn á mig og mína 

innri togstreitu. Ég áttaði mig á að til að geta nýtt hugmyndir og viðhorf starfsfólks til að 

skapa þeim vettvang til samstarfs varð ég að læra að sleppa tökunum á því sem var og fara 

að hlusta eftir og heyra það sem var að gerast hér og nú (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). 

Í gegnum greiningarferlið heyrði ég að samstarfsfólk mitt hefur margvíslegar hugmyndir 

um samstarfið og kemur auga á ýmsa togstreitu sem þarf að leysa, atriði sem voru kannski 

ekki það sem ég var að horfa eftir. Fyrsta skrefið í að ég gæti byggt samstarfið á þeirra 

hugmyndum var að ég þurfti að horfast í augu við sjálfa mig og átta mig á að ég þyrfti í raun 

að kveðja ákveðinn hluta af starfinu sem var mér svo kær til að geta horft fram á veginn 

(Evans, 2001). Í gegnum samtöl við samstarfsfólk, þar sem athyglin var sett á samstarfið um 

skilin á milli skólastiga, fór ég að greina þá sameiginlegu sýn sem hafði orðið til í gegnum 

samstarf síðustu ára. Við vildum öll sjá sterka samfellu milli þessara starfseininga og finnst 

samstarfið mikilvægt (Dockett og Einarsdóttir, 2017; Early, Pianta og Cox, 1999; Kagan og 
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Neuman, 1998; Margetts, 2002).). Þrátt fyrir þessa sameiginlegu sýn voru ákveðnir hnökrar á 

samstarfinu.  

Samtalið er mikilvægt verkfæri til að vekja áhuga á og þróa faglegt samstarf (Brekke, 

2009; Løw, 2009; Korthagen og Vasalos, 2005; Rogoff, 2003). Í gegnum samtal við 

samstarfsfólk fann ég að einhver hugsun fór í gang hjá þeim, á milli þeirra og ýmsar 

hugmyndir fæddust. Í gegnum samtalið urðu einnig þau tengsl sem voru þegar til staðar 

sýnilegri. Við fórum að koma auga á hvað gekk vel og hvar hafði myndast einhvers konar rof 

á samstarfinu, hvar þyrfti að byggja upp ný tengsl og ýmist endurhugsa verkefni eða koma á 

betra skipulagi til að starfsfólk gæti skapað börnunum sem bestar aðstæður til leiks og náms. 

Á sama tíma og starfsfólkið nefndi nokkrar hindranir sem stæðu í vegi fyrir að samstarfið 

gæti blómstrað, eins og að það vantaði yfirsýn yfir skipulagið við hringekjuna og að fólki liði 

misvel við að deila og fá lánuð kennslurými og efnisveitur, þá fæddust mögulegar lausnir eins 

og að nýta stafræna tækni til að gera skipulag sýnilegt öllum. Í gegnum samtal um starfshætti 

kom í ljós að starfsfólk skólans hafði nú þegar margvíslegar hugmyndir um hvernig mætti 

vinna með þær áskoranir sem það stóð frammi fyrir eins og að finna tíma til samstarfs, vinna 

með hópastærðir barna og að finna verkefni við hæfi. Í gegnum þessa rannsókn kallaði 

starfsfólk eindregið eftir meira samstarfi, að þeim yrði skapaður vettvangur til samstarfs. 

Einnig virtist tími vera raunveruleg hindrun þar sem starfsfólk hefur ólíkan vinnu- og 

undirbúningstíma (Hargreaves, 2003; Joyce og Shower, 2002; Donaldson, 2006), en um leið 

og ábendingar komu fram um hnökra á samstarfi vegna tíma eða ólíks vinnuramma þeirra 

starfstétta sem koma að samstarfinu voru skólastjórnendur komnir inn í myndina, tilbúnir að 

leita leiða til að finna mögulegar lausnir. Í ljósi minna niðurstaðna  var helsta áskorunin í 

upphafi þessa verkefnis að koma auga á hvernig hægt væri að dreifa faglegri ábyrgð þannig 

að starfsfólk væri betur inn í því hvað væri á þeirra ábyrgð og það gæti þá betur sinnt 

verkefnum sínum (Harris, 2013).  

Eftir vinnu við þessa rannsókn er mér ljóst að starfsfólkið er tilbúið í þessa vegferð. Hin 

ýmsu smærri verkefni sem fléttast inn í stóra samstarfið eru orðin sýnilegri, þannig að 

auðveldara er að sjá hvernig má dreifa ábyrgð milli starfsfólks og kalla til ábyrgðar faglegs 

leiðtoga meðal samstarfsfólks. 

Stóri lærdómurinn er sá að hlutverk mitt hefur breyst úr því að vera manneskja sem fær 

hugmyndir og keyrir þær áfram í framkvæmd yfir í faglegan leiðtoga sem þarf að greina hver 

verkefnin eru og dreifa forystunni á þeim, því innan hópsins er fullt af áhugasömu starfsfólki 

sem er tilbúið að taka ábyrgð og sér margs konar tækifæri til samstarfs. Hugmyndir um 

dreifða forystu leggja áherslu á að nýta reynslu og fagþekkingu innan skólans og gefa þannig 

kennurum meiri völd og ábyrgð til að ákvarða og vinna að þeim verkefnum sem þeim finnast 

mikilvæg (Harris og Muijs, 2005). 
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Sameiginleg sýn skólastjórnenda, kennara og annars starfsfólks til þeirra margvíslegu 

verkefna sem tengjast starfi þeirra er undirstaða þess að hægt sé að vinna í átt að þeim 

verkefnum (Coles og Southworth, 2005; Harris og Muijs, 2005; Sergiovanni, 2005). Til að 

þróa samstarf og fá starfsfólk til að mynda eignarhald yfir verkefnum er mikilvægt að veita 

þeim ábyrgð og tækifæri til að taka þátt í ákvörðunum er varða verkefnið (Börkur Hansen, 

2013). Með samtölum mínum við samstarfsfólk þar sem þeim gafst tækifæri til að ræða um 

samstarfið og koma hugmyndum sínum og viðhorfum á framfæri, tók ég fyrstu skrefin af stað 

í mikilvæga grunnvinnu til að átta mig betur á hvers konar vettvang er mikilvægt að skapa 

starfsfólki til að hlúa að samfellu milli skólastiga. Það voru ýmsar ytri aðstæður; stækkun 

skólans, flutningar og heimsfaraldur, sem gerðu það að verkum að ég átti erfitt með að 

greina hver næstu skref væru.  

Til að fólk nái að skuldbinda sig ákveðnum verkefnum er mikilvægt að byggja upp traust á 

milli þeirra sem að verkefninu koma (Evans, 2001). Traust er talið vera einn af lykilþáttum í 

árangursríku skólastarfi og grundvöllur framfara í skólum (Fullan, 2007; Hargreaves, 2007; 

Harris og Lambert, 2003). Ég var ekki meðvituð um það í upphafi þessarar rannsóknar að eitt 

af mínum verkefnum væri að byggja upp traust meðal samstarfsfólks, fá það til að treysta 

hvert öðru, treysta mér og ég að treysta því. Að það ríki traust á milli samstarfsfólks er í raun 

undirstaða þess að börn upplifi öryggi í skólanum. 

Í gegnum viðtöl við starfsfólk, kennara og stjórnendur í leikskóla- og grunnskólahluta 

skólans og frístundaheimili kom í ljós að viðmælendum þótti öllum samstarfið á milli 

starfseininganna mikilvægt (Gajda og Koliba, 2007; Rúnar Sigurþórsson, Börkur Hansen, Jón 

B. Hannesson, Ólafur H. Jóhannesson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 2005). Þeir nefndu 

margvísleg dæmi um áhrif samstarfsins á líðan og nám barnanna (Brekke, 2009; Løw, 2009; 

Korthagen og Vasalos, 2005; Løw, 2009; Rogoff, 2003). Börnin virtust öruggari í skóla- og 

frístundastarfi þegar þau byrja í fyrsta bekk. Þau þekkja aðstæður og þar af leiðandi eru 

fyrstu dagarnir á haustin auðveldari fyrir bæði börn og starfsfólk. Börnin eru jafnvel búin að 

mynda tengsl við starfsmenn áður en þau koma í þeirra umsjá og eiga auðveldara með að 

leita til þeirra ef þarf. Þessar niðurstöður gefa til kynna hvernig samstarfið hefur myndað 

tengsl milli fólks og þeirra ólíku verkefna sem unnin eru á hverjum stað fyrir sig. Þessi tengsl 

eru mikilvægur þáttur í að stuðla að góðri samfellu á milli skólastiga og starfseininga og í 

viðtölum við starfsfólk mátti greina vísbendingar um sterka samfellu og lítil rof á henni í 

skólagöngu barnanna. Þessi jákvæðu viðhorf starfsfólks og skólastjórnenda og dæmin sem 

þau drógu fram til að undirstrika áhrif þess á skólastarfið sýnir að í skólanum er til staðar 

sterkur farvegur og vilji fyrir þetta samstarf (Mourshed, Chijioke og Barber, 2010; Woolfolk-

Hoy og Hoy, 2009). Nú er það mitt hlutverk sem verkefnastjóri þessa verkefnis að greina og 

öðlast yfirsýn yfir hvaða verkefni það eru sem snúa að þessu samstarfi þannig að ég geti 
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betur skapað starfsfólki þann vettvang og þann stuðning sem það þarf til stuðla að sterkri 

samfellu.   

Á hverju ári gera kennarar og stjórnendur Dalskóla starfendarannsóknir sem hluta af 

endurmenntunaráætlun skólans sem lýkur að vori með kynningu þar sem starfsfólk kynnir 

starfendarannsóknir sínar hvert fyrir öðru. Þetta er nokkurs konar uppskeruhátíð þar sem 

kennarar og stjórnendur fá að skyggnast inn í reynsluheim hver annars, læra hver af öðrum 

og ræða um starfið. Starfendarannsóknir hafa mikil áhrif á skólastarfið í skólanum og stuðla 

að starfsþróun (Edda Kjartansdóttir, 2010; Hafþór Guðjónsson, 2008; 2011). Þær eru 

þýðingamiklar fyrir menningu skólans og mikilvæg reynsla fyrir þá sem taka þátt. Þegar ég 

var að fóta mig mín fyrstu ár í kennslu voru þessar kynningar á rannsóknum mér 

lærdómsríkar (Edda Kjartansdóttir, 2010). Ég horfði til reyndari kennara og lærði af þeirra 

rannsóknum en dýrmætast fannst mér að finna virðingu þeirra og hlustun á því sem ég hafði 

fram að færa. Þetta rannsóknarverkefni var samt öðruvísi. Að gera starfendarannsókn sem 

meistaraprófsverkefni krafði mig um að dvelja lengur við sama viðfangsefni, kafa dýpra til að 

skilja betur þá þræði sem fléttuðust inn í starfshætti mína og höfðu áhrif á hvernig ég 

hugsaði og sá sem fagmaður (McNiff, 2010). Það var ekki auðvelt. 

Í gegnum mitt ferðalag í þessari rannsókn áttaði ég mig á því hversu mikil áhrif það hefur 

haft á mig að hafa hafið kennsluferil minn í leikskólabyggingu skólans og að hafa starfað 

samhliða leikskólakennurunum fyrstu árin. Ég hafði frá stofnun skólans lagt hug og hjarta í að 

móta og þróa samfellu milli þessara þriggja starfseininga. Því hugsaði ég mikið um samstarfið 

sem var, vildi á einhvern hátt endurvekja þennan sama neista og ég hafði skynjað í upphafi 

þessa samstarfs. Ég áttaði mig smám saman á því að þessi samanburður við það sem var, var 

ekki leiðin fram á við. Með því að dvelja svona mikið í fortíðinni náði ég ekki að veita athygli 

og hlúa að því sem var að gerast fyrir framan mig.  

Í gegnum þau átök sem ég upplifði í rannsóknarferlinu áttaði ég mig á því að hlutverk mitt 

sem verkefnastjóri þessa verkefnis hefur breyst. Það er ljóst að skólinn stendur á ákveðnum 

tímamótum. Hann hefur stækkað hratt og því hefur þurft að hugsa um þetta samstarf á 

annan hátt en áður. Taka þarf tillit til stærri nemendahópa, fleira starfsfólks, nýs húsnæðis, 

huga þarf að því að verkefnin séu við hæfi og finna tíma til samstarfs. Í gegnum samtölin fór 

ég að heyra að stjórnendur og samstarfsfólk hafði margvíslegar hugmyndir um þetta 

samstarf. Í upphafi fannst mér gott að heyra að fólk var að hugsa ýmislegt í tengslum við 

samstarfið í kringum samfelluna. Það fullvissaði mig um að ég væri ekki sú eina sem væri 

umhugað um þetta samstarf, ekki það að ég hafi haldið það, en samt. Það var einhver 

tilfinning þarna. Tilfinning um að ég væri ekki að standa mig sem deildarstjóri. Það var ekki 

fyrr en ég fór að greina gögnin og skrifa niðurstöðurnar að ég fór að greina allt aðra mynd af 

því sem var að gerast í kringum þetta samstarf. Í gegnum skrifin þurfti ég að hægja á mér, 
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setjast niður og fara að hugsa og greina það sem ég var að heyra í gegnum samtöl við 

samstarfsfólk og eigin hugleiðingar í rannsóknardagbókina. Þegar ég byrjaði að skrifa fóru 

orðin að flæða út úr mér og þessi hugsun sem fæddist við greiningu gagna þróaðist áfram. 

Að lokum fór ég að skilja aðstæður mínar í kringum þetta samstarf á allt annan hátt en ég 

hafði gert í upphafi. Í kringum mig var starfsfólk með fullt af hugmyndum tilbúið til að ræða 

mögulegar útfærslur af frekari samstarfi til að þróa þessa samfellu milli skólastiganna. Það 

var ég sem var föst í fortíðinni. Ég sem fagmaður þurfti að leyfa mér að horfast í augu við þær 

breytingar sem höfðu orðið í skólanum og hvaða áhrif það hafði á hlutverk mitt sem 

verkefnastjóri þessa samstarfs (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Ég þurfti að ná að sleppa 

tökunum á því sem var, þar sem ég hafði borið hitann og þungann af þeim ákvörðunum sem 

voru teknar. Vinna mín við þessa rannsókn hefur hjálpað mér að sjá leiðina fram á við. Í dag 

eru aðstæður við skólann aðrar en þær voru í upphafi; fleiri nemendur, fleira starfsfólk og 

lengra á milli starfsstöðva. Ég þarf að leiða þetta verkefni þannig að það sé ég sem passi upp 

á að allir fái að taka þátt í þeirri vegferð sem við stefnum að í samstarfi okkar hverju sinni.  
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6 Lokaorð 

Ég lagði af stað í þessa vegferð vegna þess að ég vildi leita leiða til þess að styrkja samfellu og 

samvinnu á milli skólastiganna í skólanum. Í raun var ég að leita leiða til að endurvekja 

samstarfið eins og það var fyrstu árin mín við skólann. Ég sá það ekki í upphafi rannsóknar en 

núna þegar ég lít yfir farinn veg er það svo augljóst. Ég var föst í fortíðinni. Ferlið við þessa 

rannsókn opnaði augun mín og varð mun persónulegri en ég gerði ráð fyrir þar sem ég var að 

glíma við þær tilfinningar sem fylgja því að vera fagmanneskja. Núna átta ég mig betur á 

hlutverki mínu í þessu samstarfi. Það er ekki mitt að draga vagninn, mitt er að veita 

starfsfólkinu sem kemur að samstarfinu hlustun og finna þeim vettvang til samstarfs. Allt í 

kringum mig er öflugt fagfólk sem er umhugað um að samfella sé í skólanum og að samvinna 

á milli fagstétta styrki og viðhaldi samfellunni. Eftir þessa rannsókn finnst mér ég loksins geta 

hætt að bíða eftir því að „allt verði eins og það var“ og horft eftir því starfi sem er að byrja að 

mótast og hjálpað því að þróast áfram. Í gegnum þessa rannsókn hef ég greint margvísleg 

tækifæri til að styrkja samfellu á milli skólastiganna. Þessi tækifæri felast í samstarfi af 

margvíslegum toga. Til að koma slíku samstarfi í framkvæmd er mikilvægt að einhver beri 

ábyrgð á að greina þau tækifæri sem eru til staðar og búa til vettvang til að þeir sem að 

samstarfinu koma hverju sinni fái tækifæri til samstarfs. Í ljósi þessara niðurstaða hvet ég 

fræðsluyfirvöld og þá sem umhugað er um samfellu barna á milli skólastiga til að íhuga það að 

skipaður sér verkefnastjóri hjá hverjum grunnskóla sem kemur á samstarfi við leikskóla 

hverfisins, heldur utan um og greinir hvað skólar þurfi að gera til þess að þetta tímabil verði 

jákvætt í huga barnanna. 

Ég horfi til framtíðar og næsta vetur munum við stilla saman strengi okkar og skapa enn 

betra samstarf. Næstu skref eru að auka sýnileika samstarfsins bæði út á við og við starfsfólk 

skólans. Í vinnslu er að gera samstarfinu góð skil á heimasíðu skólans, setja það í handbók 

starfsfólks og boða foreldra væntanlegs fyrsta bekkjar á kynningu á skóla- og frístundastarfi. 

Að auki verður starfsfólki í grunnskólahluta skólans og frístundaheimilis boðið í útskriftina hjá 

verðandi fyrsta bekk. Mér þótti rannsókn Söru M. Ólafsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2019) 

athyglisverð og kveikti hún áhuga minn á því að hlusta á raddir barnanna þegar kemur að því 

að skipuleggja samstarfið. Það væri fróðlegt að heyra viðhorf barna í Dalskóla til samstarfsins 

og hvaða þætti þeim finnist mikilvægt að þekkja áður en þau hefja grunnskólagöngu sína, leyfa 

þeim að hafa áhrif, því við erum öll á sömu vegferð. 
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Viðauki A: Samþykki fyrir þátttöku í rannsókn 

Vegna meistaraverkefnis Auðar Valdimarsdóttur, Allir á sömu vegferð: starfendarannsókn 

um samstarf í samreknum skóla í Reykjavík. 

Rannsóknin er gerð við Háskóla Íslands og er leiðbeinandi Karen Rut Gísladóttir og 

meðleiðbeinandi Hafdís Guðjónsdóttir. 

 

Samþykki vegna viðtals við kennara um samstarf á mörkum ólíkra skólaeininga í Dalskóla. 

 

Reykjavík febrúar 2021. 

 

Ég undirrituð leyfi Auði Valdimarsdóttur að taka viðtal við mig um samstarf í Dalskóla og að 

það verði tekið upp. Upplýsingar úr viðtalinu verða notaðar í rannsókn undirritaðs 

rannsakanda og fræðilegu efni sem tengist því. 

Upptakan verður afrituð með gervinöfnum og verður eytt að afritun lokinni. Enginn utan 

rannsakanda, mun sjá afritað viðtalið, nema hugsanlega leiðbeinandi og þá með 

gervinöfnum. Allar persónurekjanlegar upplýsingar eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og 

rannsakandi tryggir nafnleynd.  

 

Ef ég kýs einhverntíman á rannsóknarferlinu að draga viðtal mitt og mínar upplýsingar til 

baka verður það gert. 

 

-------------------------------------------- 

Dagsetning og undirskrift þátttakanda  

 

Rannsakandi staðfestir hér með að hafa veitt þátttakanda upplýsingar um eðli og tilgang 

rannsóknarinnar. 

------------------------------------------- 

Dagsetning og undirskrift rannsakanda 

 

Bréf þetta er í tvíriti, eitt fyrir þátttakanda og eitt fyrir rannsakanda 
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Viðauki B: Samþykki að nafn Dalskóla komi fram í rannsókn 

Vegna meistaraverkefnis Auðar Valdimarsdóttur, Allir á sömu vegferð, starfendarannsókn 

um samstarf í samreknum skóla í Reykjavík. 

Rannsóknin er gerð við Háskóla Íslands og er aðalleiðbeinandi Karen Rut Gísladóttir og 

meðleiðbeinandi Hafdís Guðjónsdóttir. 

 

Kæru samstarfsfélagi. 

Fyrr í vetur tókst þú þátt í rannsókn minni um samstarf í Dalskóla. Þar undirritaðir þú plagg 

þess efnis að ég mætti taka við þig viðtal og hljóðrita og að ég myndi gæta fyllstu 

nafnleyndar. Upphaflega hafði ég ekki hugsað mér að birta rétt nafn skólans en nú hefur 

rannsóknin leitt mig á þær slóðir að ég tel mikilvægt að nafn Dalskóla komi þar fram. Nafnið 

þitt mun hvergi koma fram en vegna smæðar skólans er auðvelt að rekja tiltekin svör til þín. 

Ég hef gætt þess að hvergi koma fram ummæli sem eru særandi fyrir aðra heldur einungis 

viðhorf og væntingar þínar til samstarfsins í Dalskóla. 

Það er von mín að þú veitir mér leyfi fyrir birtingu á nafni skólans í ritgerð minni.  

Vinsamlegast svaraðu þessum tölvupósti. 

Með virðingu og vinsemd, 

Auður Valdimarsdóttir 
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