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Ágrip  

Ritgerð þessi er lokaritgerð sem unnin er til B.Ed. prófs í kennarafræðum við Háskólann á 
Akureyri. Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á þau tímamót í lífi barna þegar þau fara 
úr leikskóla yfir í grunnskóla. Farið er yfir lög og reglugerðir sem gefin hafa verið út af 
Alþingi, Mennta- og menningarmálaráðuneytinu og sveitarfélögum um hvernig flutningi á 
milli skólastiga er háttað.  

Tekin voru viðtöl við skólastjórnendur tveggja grunnskóla sem staðsettir eru sinn í hvoru 
sveitarfélaginu. Viðtölin samanstóðu af 11 spurningum tengdum þeirra upplifun og því 
skipulagi sem skólarnir hafa þróað við flutning og aðlögun barna úr leikskóla yfir í 
grunnskóla.  

Niðurstöður viðtalanna leiddu meðal annars í ljós að að skólastjórnendum þykir mikilvægt 
að hlúa að þörfum og velferð barnanna við flutninginn úr leikskóla yfir í grunnskóla því að 
þessi breyting í lífi barna getur haft áhrif á skólagöngu þeirra síðar meir. Kvíði og óöryggi á 
meðal barna og foreldra er algengur við þessi tímamót og strax frá fyrsta degi aðlögunar í 
grunnskóla þarf að byggja upp traust og öryggi á meðal allra sem að barninu koma. 

Með því að nýta margskonar aðferðir við aðlögun barna við flutning úr leikskóla yfir í 
grunnskóla má draga úr viðbrigðum og kvíða. Þær aðferðir sem helst eru nýttar við 
aðlögun barnanna eru skólaheimsóknir í grunnskólann þar sem þau fá að kynnast starfinu 
og umhverfi skólans.  

Abstract  

This thesis is a final assignment towards B.Ed. degree in education science at the 
University of Akureyri. The purpose of this thesis is to shine a light on the turning point 
when children go from kindergarten to elementary school. Emphasis is on laws and 
regulations presented by the government about how to make this transition successful. 

Two principals were interviewed from separated elementary schools in two different 
communities. These interviews consisted of 11 questions related to their experience and 
how the schools have developed an adjustment plan for the children who are starting 
elementary school.  

The interviews showed that both principals find it important to make sure that the 
children’s needs are being taken care of. This transition can have an affect on the 
children’s progress later on. Anxiety and insecurity among children and their parents are 
common at this turning point in the children’s lives, when they move from kindergarten to 
elemantary school. That is why it is important to build trust and security between the 
school, children and their parents.  

By using different methods to make the adjustment from kindergarten to elementary 
school affective it can reduce anxiety and make the transition easier. The most common 
way to make the transition easier is by inviting the children to an elementary school visit 
before they start school and introduce them to the new environment and the schools 
activities.   
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1. Inngangur  

Heiti ritgerðarinnar, Með góðum vilja hafið sjálft má brúa, vísar til flutnings barna 

úr leikskóla yfir í grunnskóla og þá þætti sem leggja þarf áherslu á við þau tímamót. 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvernig þessi flutningur fer fram og hvað 

tekur við þegar komið er í grunnskólann. Lögð er áhersla á fræðin sem sett hafa 

verið fram í tengslum við þessi tímamót í lífi barna. Greint verður frá hvaða leiðir 

grunnskólar nýta til að draga úr viðbrigðum barna á meðan á flutningi úr leikskóla 

yfir í grunnskóla stendur yfir. Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni: 

hvaða leiðir grunnskólar nota til að brúa bilið á milli skólastiga, leik- og grunnskóla 

og hvaða þætti þurfi að leggja mestu áherslu á varðandi þennan flutning. 

Samkvæmt lögum um grunnskóla ber skólum á Íslandi skylda til þess að mynda 

samfellu á milli skólastiganna. Samræmi á að vera á milli náms allt frá leikskóla og 

upp í háskóla eða annars konar fullorðinsfræðslu. Skýr skil skulu engu að síður vera 

á milli skólastiganna þannig að flutningur nemenda sé sem eðlilegastur og í 

samræmi við einstaklingsþarfir, þroska og námsstöðu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 12). Þegar fjallað er um samfellu í námi 

barna er átt við snurðulaus umskipti og raunhæfar kröfur til barna en ekki snögga 

skiptingu í námi og starfi (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 211). 

Skólum ber skylda til þess að sýna fram á hvernig samstarfi milli leik- og grunnskóla 

er háttað. Kennarar beggja skólastiga bera ábyrgð á að koma af stað samstarfi og 

mynda heildstæða stefnu til þess að mýkja flutning barna af einu skólastigi yfir á 

það næsta. Foreldrar bera einnig ábyrgð á skólagöngu barna sinna en þeir þurfa að 

gæta þess að börnin sæki skóla og að hagsmunum þeirra sé gætt. Einnig ber 

foreldrum skylda til þess að upplýsa skólann ef um einhver vandkvæði er að ræða 

sem geta haft áhrif á námsframvindu eða hegðun barna þeirra. Á þessum 

tímamótum upplifa sum börn og foreldrar þeirra kvíða eða óöryggi gagnvart nýju 

umhverfi og því sem framundan er (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2008, bls. 5). 

 



4 

 

Rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum skólastiganna en meirihluti þeirra hafa 

verið framkvæmdar á erlendum vettvangi. Þessar rannsóknir byggjast að miklu 

leyti upp á viðhorfum kennara í garð barna sem eru að byrja í grunnskóla. Skiptar 

skoðanir eru á meðal kennara um það hvernig börnum gengur að aðlagast nýju 

skólaumhverfi. (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 211). Íslenskir fræðimenn hafa 

einnig lagt stund á að skoða þessi tímamót og ber þá helst að nefna Jóhönnu 

Einarsdóttur og Gerði G. Óskarsdóttur en þær hafa báðar gefið út bækur og greinar 

tengdar þessum tímamótum í lífi barna. 

Hægt er að líta á þessi tímamót frá ýmsum sjónarhornum en hér er valin sú leið að 

skoða vistkerfakenningu Bronfenbrenners með tilliti til líffræðilegrar, sögulegrar og 

félagslegrar þróunar einstaklingsins. Skoðaðar verða vísbendingar um þætti sem 

hafa þarf í huga við flutning barna úr leikskóla yfir í grunnskóla. Hugmyndir John 

Dewey um samfellu í námi og reynslu barna verða skoðaðar. Þar að auki verður 

farið yfir síðtímahugmyndir um uppbyggingu skólastarfs ungra barna og samstarf 

milli leik- og grunnskóla (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 75 – 76). 

Til þess að kanna það hvernig grunnskólar hátta aðlögun barna úr leikskóla yfir í 

grunnskóla voru tekin viðtöl við skólastjórnendur tveggja skóla, annars vegar 

Dalvíkurskóla sem staðsettur er í Dalvíkurbyggð og hins vegar Brekkuskóla sem er á 

Akureyri. Greint verður frá því hvaða leiðir þessir skólar nota til að brúa bilið á milli 

leik- og grunnskóla og hvaða þætti skólastjórnendur telja að leggja þurfi áherslu á 

við þessi tímamót. Ástæðan fyrir vali þessara grunnskóla er sú að þeir eru 

staðsettir sinn í hvoru sveitarfélaginu og því gætu áherslur í flutningi barna úr leik- 

yfir í grunnskóla verið mismunandi. Ástæða fyrir vali á þessum sveitarfélögum var 

sú að stærð þeirra og fjöldi skóla er afar frábrugðinn en einnig eru þau í 

nærsamfélagi höfunda og höfðu þeir áhuga á að vita hvernig þau starfa. 

Ritgerðin er þannig uppbyggð að í kafla tvö er farið yfir lög og reglugerðir leik- og 

grunnskóla tengdum flutningi barna úr leikskóla yfir í grunnskóla og aðra þætti sem 

hafa áhrif þar á. Einnig verður farið yfir stefnur sveitarfélaganna og það sem fram 

kemur í aðalnámskrám skólastiganna en allir þessir þættir byggja upp heildstæða 

stefnu sem meðal annars kveður á um samstarf á mörkum skólastiga.  
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Fjallað er um þætti sem leggja þarf áherslu á og taka tillit til við þessi tímamót í lífi 

barna. Áhersla er lögð á upplifun og væntingar barnanna og þau áhrif sem þessi 

tímamót hafa á fjölskyldur þeirra. Einnig verður fjallað um upplifun og tilfinningar 

foreldra gagnvart þessum tímamótum í lífi barna þeirra. Mikilvægt er að skólar fylgi 

tilsettum lögum og reglum sem settar hafa verið fram af sveitarstjórn og Alþingi, 

en þær ber að hafa í huga við gerð flutnings áætlana milli skólastiga. 
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2. Á mörkum leik- og grunnskóla 

Flutningur á milli leik- og grunnskóla eru mikilvæg tímamót í lífi barna en þá fara 

þau úr vernduðu umhverfi leikskólans yfir í nýtt og stærra umhverfi þar sem þau 

bera mun meiri ábyrgð á sjálfum sér en þau gerðu áður. Fabian og Dunlop (2007, 

bls. 1) telja að þetta sé ein mikilvægasta breyting í lífi hvers barns og ein stærsta 

áskorun sem börn þurfa að mæta á lífsleiðinni. Upphaf grunnskólagöngu er 

mikilvægur tími í lífi hvers barns en einnig fjölskyldna þeirra og kennara. Bent hefur 

verið á að flutningur á milli skólastiga hefur áhrif á skólagöngu síðar meir og því 

þarf að hlúa vel að velferð barnanna. Nemendur í fyrsta bekk upplifa strax 

þéttskipaða stundaskrá og annarskonar skipulag sem þeim ber að fara eftir, ólíkt 

leikskóladvölinni þar sem skipulagið er frjálsara og oft gefst meiri tími til ákveðinna 

verkefna (Dockett og Perry, 2001, bls. 1 – 2; Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 65). 

Þegar börn eru að hefja skólagöngu hafa þau ýmsar væntingar og setja sér ákveðin 

markmið. Sem dæmi má nefna þá sýndi áströlsk rannsókn að börn héldu að þau 

yrðu að hafa ákveðna kunnáttu áður en þau hæfu skólagöngu sína eins og að 

kunna að telja upp að tíu og skrifa nafnið sitt (Dockett og Perry, 2001, bls. 3). 

Dockett og Perry (2001, bls. 4 – 5) fjalla um leiðarvísa sem settir hafa verið fram 

um árangursríkan flutning á milli skólastiga. Með árangursríkum flutningi er meðal 

annars átt við jákvætt samband barna, foreldra og kennara. Afmarkaðar áætlanir á 

mörkum skólastiga hafa verið settar fram til að hjálpa börnum og fjölskyldum 

þeirra við upphaf skólagöngu. Þær innihalda meðal annars tillögur um 

skólaheimsóknir og samskipti við þá aðila sem tengjast skólanum. Áætlanir um 

flutning á milli skólastiga geta verið mismunandi en það fer eftir aðstæðum hverju 

sinni sem varða barnið og/eða fjölskyldu þess (Dockett og Perry, 2001, bls. 6 – 7). 

Gott samband á milli þeirra sem að flutningnum koma er líklegt til að skila sér í 

árangursríkri færslu. Sumir skólar bjóða foreldrum upp á að hitta aðra foreldra um 

leið og þeir koma með börnin sín í fyrsta skipti í skólann. Margir foreldrar nýta 

þetta tækifæri og eru þakklátir en það hafa ekki allir jákvæða reynslu úr sinni 

grunnskólagöngu og kvíða jafnvel fyrir skólagöngu barna sinna (Dockett og Perry, 

2001, bls. 6; Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 149). 
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2.1. Ytri rammi leik- og grunnskóla 

Í þessum kafla er fjallað um ytri umgjörð skólastarfa á mörkum skólastiga, hvaða 

áherslur eru lagðar í Aðalnámskrám, hlutverk sveitarfélaganna (sérstaklega 

sveitarfélaganna tveggja sem eru viðfangsefni þessar ritgerðar). Einnig verður farið 

yfir hlutverk foreldra og nemenda í tengslum við þau lög og reglugerðir sem sett 

hafa verið fram. 

Bæði Aðalnámskrá- leikskóla og grunnskóla leggja áherslu á að tengsl milli 

skólastiganna séu samstarfsverkefni á milli barna, kennara, foreldra og skóla. 

Barnið er haft í brennidepli þar sem fylgst er með þroska þess, velferð og menntun. 

Leik- og grunnskólar á Íslandi starfa eftir lögum og reglugerðum sem samþykkt hafa 

verið á Alþingi. Meginmunur á leik- og grunnskóla er þegar komið er í grunnskóla 

þá tekur við skólaskylda sem ekki er til staðar í leikskólum. Þá ber foreldrum skylda 

til að sjá til þess að börn þeirra mæti í skóla og stundi nám (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 73; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011b, bls. 50).  

Leggja þarf áherslu á heildstæða kennslu í skólagöngu barna svo reynsla og nám 

þeirra nýtist þeim á næsta skólastigi. Heildstæð skólaganga felur engu að síður í sér 

breytingu bæði fyrir börn og fjölskyldur þeirra þegar námi í leikskóla lýkur og 

grunnskólaganga hefst. Fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla að nám og reynsla sé 

mikilvægur þáttur í uppeldi barna, með því skapa þau öryggi og byggja upp ný 

tækifæri. Til þess að nám og reynsla beri árangur þurfa viðfangsefni í leikskóla að 

vera grunnur að námi síðar meir, því þurfa viðfangsefnin að vera ögrandi og veita 

nýja reynslu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b, bls. 50). Það þýðir að 

með því að leggja áherslu á tengsl skólastiga er unnið að því að brúa bilið og skapa 

samfellu í námi barna. Jafnframt er áhersla lögð á að koma til móts við ólíkar þarfir 

barna og byggja á fyrri reynsluheimi þeirra en það er gert með gagnkvæmum 

skilningi á starfi skólastiganna þar sem barnið er í brennidepli (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 73). 
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Árið 1996 tóku sveitarfélögin yfir rekstur grunnskóla. Í kjölfar þeirra breytinga var 

sveitarfélögum sett það skilyrði að útbúa heildstæða skólastefnu sem næði bæði til 

leik- og grunnskóla (Skóladeild Akureyrarbæjar, 2006, bls. 5). Í lögum um leik- og 

grunnskóla sem gefin voru út árið 2008 kemur einnig fram að sveitarfélögum ber 

skylda til þess að útbúa heildstæða almenna stefnu um leik- og grunnskóla og hana 

ber að kynna fyrir bæjarbúum (Björk Ólafsdóttir, 2010, bls. 5).  

Samkvæmt lögum um leikskóla (nr. 90 gr. 16/2008) skal sveitarstjórn koma á 

gagnvirku samstarfi á milli leik- og grunnskóla. Skólanámskrár leikskóla (nr. 90 gr. 

16/2008) eiga að greina frá samstarfi á milli leik- og grunnskóla og hvernig færsla 

og aðlögun barna á að fara fram en lög um grunnskóla kveða ekki á um þessa 

þætti. Í leikskóla er persónuupplýsingum safnað saman um hvert barn og eiga þær 

að nýtast sem hjálpargagn við færslu á milli skólastiga en þeir aðilar sem vinna úr 

þessum upplýsingum eru bundnir þagnarskyldu og ber að hlíta lögum sem gilda um 

meðferð persónuupplýsinga og persónuvernd. Leikskólastjórar eða aðrir 

sérfræðingar á vegum sveitarfélaga sjá um meðferð þessara upplýsinga og að gera 

foreldrum grein fyrir þessari upplýsingamiðlun. Innihald upplýsinganna er ákveðið 

af ráðherra sem setur fram reglugerð um meðferð gagna, miðlun þeirra á milli 

skólastiga og eyðingu. Jafnframt ákveður ráðherra hver réttur foreldra er til 

aðgangs að þessum upplýsingum um börn þeirra. Grunnskólakennarar nýta 

persónuupplýsingarnar við aðlögun barnanna í nýja umhverfið en með 

upplýsingamiðluninni vita kennararnir hvaða þekkingu börnin koma með úr 

leikskóla og geti byggt á þeim grunni. Foreldrar eiga rétt á að vita hvaða 

upplýsingar fylgja börnum þeirra úr leikskóla yfir í grunnskóla en einnig ber 

foreldrum skylda að vera tengiliður á milli skólastiganna og miðla á milli 

mikilvægum upplýsingum. Þessar upplýsingar geta meðal annars komið fram í 

formi ferilmappa þar sem börnin hafa verið virkir þátttakendur í að skapa (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 74; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011b, bls. 50). 

Fram kemur í lögum um grunnskóla (nr. 91 gr. 31/2008) að nám í grunnskóla skuli 

vera nemendum að kostnaðarlausu og óheimilt er að krefjast greiðslu frá 
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foreldrum eða nemendum fyrir þjónustu, kennslu eða námsgögn. Samkvæmt 

lögum um leikskóla (nr. 90 gr. 4/2008) þá er starfsemi leikskóla á ábyrgð 

sveitarfélaga. Þeim ber að tryggja börnum leikskóladvöl og ábyrgð á heildarskipan 

skólahalds í leikskólum. Sveitarfélög bera einnig ábyrgð á búnaði í leikskóla og 

húsnæði, sérfræðiþjónustu, eftirliti og mati, miðlun og öflun upplýsinga. Einnig 

sérúrræðum leikskóla ásamt framkvæmd leikskólastarfs. Samkvæmt lögum um 

grunnskóla (nr. 91 gr. 5/2008) þá bera sveitarfélög ábyrgð og kostnað á rekstri 

grunnskóla ásamt þeim þáttum sem nefndir voru í lögum um leikskóla (nr. 90 gr. 

4/2008). Leikskólum er heimilt að krefjast greiðslu fyrir leikskóladvöl barna en sú 

upphæð er ákveðin af stjórn sveitarfélagsins (Björk Ólafsdóttir, 2010, bls. 5). 

Fram kemur í lögum um grunnskóla (nr. 91 gr. 3/2008) að þegar börn eru komin á 

skólaskyldualdur kemur það í hlut foreldra að gæta hagsmuna barna sinna. Ef 

persónuupplýsingar og greiningargögn eru til staðar um barn í leikskóla er 

mikilvægt að þau fylgi börnum í grunnskólann svo að aðlögun og velferð barnsins 

séu í forgrunni. Þessi upplýsingarmiðlun skal vera opin foreldrum þar sem þeir geta 

fylgst með gangi mála (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla gr. 5, 

nr. 585/2010). Samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 91 gr. 15/2008) hefst 

skólaskylda barna á sjötta aldursári en foreldrar geta sett fram óskir um að 

skólagangan hefjist fyrr eða síðar. Fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla að koma 

þarf til móts við ólíkar þarfir barna og er það gert meðal annars með því að veita 

undanþágu til barna sem vilja hefja skólagöngu fyrr en áætlað er. Það er gert í 

samráði við skólastjóra, starfsfólk leikskóla viðkomandi barns og foreldra, 

sambærilegt lögum grunnskóla nr. 15/2008 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 73). 

Það er á ábyrgð foreldra að innrita börn sín í grunnskóla þegar börnin eru á sjötta 

aldursári. Þar að auki bera foreldrar ábyrgð á því að börn þeirra sæki skóla og að 

hagsmuna þeirra sé gætt en foreldrar eiga rétt á því að vera þátttakendur í námi og 

skólastarfi barna sinna. Foreldrum ber skylda til þess að upplýsa skólann ef um 

einhver vandkvæði er að ræða sem haft gætu áhrif á námsframvindu barna þeirra 

eða hegðun. Þá er átt við upplýsingar eins og áföll eða vanlíðan barna heima fyrir 
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eða annarskonar breytingar sem gætu haft áhrif á grunnskólagöngu þeirra 

(Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 

1040/2011).  

Til að styðja við nám barna þá getur það skilað árangri ef kennarar á báðum 

skólastigum kynna sér aðferðir hvors annars og reyna að móta leiðir til samstarfs 

og samfellu í námi. Kennarar þurfa að gera sér grein fyrir því hvernig sambandi milli 

leik- og grunnskóla er háttað og að hvaða markmiðum er stefnt í skólanámskrám 

þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 17 – 74; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011b, bls. 51).  

Ef nám í grunnskóla byggir á fyrri þekkingu barna sem þau hafa hlotið í leikskóla 

verður leikskólaganga þeirra grunnur að áframhaldandi námi. Flutningur úr 

leikskóla yfir í grunnskóla krefst mikillar aðlögunar og undirbúnings. Leikskólabörn 

þurfa tíma til aðlagast nýjum aðstæðum og kynnast því hvers sé vænst af þeim 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 73 – 74). Til að flutningur á 

milli skólastiga verði farsæll þurfa börn að fá tækifæri til að kynnast nýja 

grunnskólanum áður en skólagangan hefst og að loknu leikskólanámi þurfa börn að 

fá tækifæri til að viðhalda tengslum við sinn leikskóla. Þessi tímamót í lífi barna 

þegar þau flytjast á milli skólastiga skipa veigamikinn sess í ævimenntun þeirra 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b, bls. 50).  

Þegar nemendur byrja í grunnskóla eru þeir ábyrgir fyrir eigin námi samkvæmt 

lögum um grunnskóla (nr. 91 gr. 14/2008) en ábyrgð hvers nemenda fer eftir 

þroska og aldri. Nemendur eru meðal annars ábyrgir fyrir hegðun og framkomu og 

fara eftir umgengis- og skólareglum í samskiptum við samnemendur og starfsfólk 

skólans (Reglugerð: um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum 

nr. 1040/2011). Ólíkt lögum um leikskóla kveða lög um grunnskóla á um að 

nemendum ber skylda til að fara eftir fyrirmælum starfsfólks og kennara í öllu sem 

varðar grunnskólann. Samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 91 gr. 13/2008) þá er 

grunnskólinn vinnustaður nemenda. Ekki kemur fram í lögum að börn á 

leikskólaaldri beri ábyrgð á eigin framkomu né námi.  
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Stefnumótun sveitarfélaganna er gerð með framtíðarsýn, gildi og hlutverk leik- og 

grunnskóla að leiðarljósi (Björk Ólafsdóttir, 2010, bls. 7 – 8). Margir þættir hafa 

áhrif á ákvörðun sambands íslenskra sveitarfélaga um að hvert sveitarfélag eigi að 

móta skýra skólastefnu. Meðal annars má nefna fjármagn en með skólastefnunum 

er skólum gerð grein fyrir því hvernig best sé að skipta fjármagni innan skólanna 

(Björk Ólafsdóttir, 2010, bls. 7 – 8). 

Fram kemur í skólastefnu Akureyrarbæjar að gott samstarf milli skólastiga skilar sér 

í faglegu samstarfi, gagnkvæmu upplýsingaflæði og heimsóknum nemenda og 

kennara á milli skólastiganna. Flutning barna úr leikskóla yfir í grunnskóla þarf að 

undirbúa vel og gæta þarf þess að barnið sé ávalt í brennidepli (Skóladeild 

Akureyrarbæjar, 2006, bls. 16). Í skólastefnu Dalvíkurbyggðar er greint frá því að 

allir skólar innan sveitarfélagsins hafa sama hlutverk sem er að hafa gott samstarf 

milli heimila og skóla í þágu nemenda og að skólarnir þjóni börnum frá 1 árs fram 

til 16 ára aldurs. Þar er jafnframt fjallað um að á mörkum leik- og grunnskóla sé 

samvinna mikilvæg, í raun lykilatriði en sú samvinna á að skipa ákveðið hlutverk í 

skólanámskrá skólanna (Dalvíkurbyggð, 2007, bls. 2).  

2.2. Samfella í námi 

Í þessum kafla er rætt um mikilvægi samfellu í námi barna, hvaða aðferðir má nýta 

til að mynda samfellu og hvaða þætti ber að leggja áherslu á. Fjallað verður um 

rannsóknir varðandi tengsl skólastiganna. Einnig um miðlun upplýsinga og samstarf 

við heimilin sem og muninn á milli skólastiganna tveggja. 

Lok leikskólagöngu og upphaf grunnskólagöngu eru tímamót í lífi barna. 

Fræðimenn hafa sett fram ólíkar kenningar um þessi tímamót og hvernig best sé að 

standa að þeim. Sumir fræðimenn horfa aðeins til þeirra tímamóta sem tengjast 

skiptingu skólastiganna. Á meðan aðrir fræðimenn vilja leggja áherslu á samfellu í 

lífi og starfi barna við þessi tímamót (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls.210). 

Nokkrir fræðimenn leggja ríka áherslu á lok leikskóladvalar barna og aðlögun þeirra 

upp í grunnskóla, til dæmis með skólaheimsóknum. Þar að auki leggja þeir upp úr 

því að skrifleg gögn um stöðu barna í leikskóla fylgi þeim til grunnskólakennara 
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þeirra sem geta haft skýrslurnar til hliðsjónar við aðlögun inn í 

grunnskólasamfélagið. Aðrir fræðimenn vilja leggja meiri áherslu á aðlögun barna 

en ekki gagnaflutning og að tengja saman umhverfi þeirra og skólans en við slíkar 

aðstæður er stuðst við vistkerfakenningu Bronfenbrenners. Þar að auki vilja sumir 

fræðimenn leggja áherslu á sameiginlega sýn og samfellu skólastiganna (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004, bls. 210 – 211). Ein rannsókn sem framkvæmd var bendir til 

þess að börn áttu ekki í miklum erfiðleikum við að aðlagast nýju skólaumhverfi en 

aðrir þættir eins og skortur á einstaklingsmiðuðu námsefni og erfiðleikar við að 

fara eftir fyrirmælum og vinna sjálfstætt höfðu meiri áhrif á aðlögun þeirra 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 211). 

Jóhanna Einarsdóttir framkvæmdi rannsókn á tengslum skólastiganna í leik- og 

grunnskólum Reykjavíkurborgar. Hún lagði sambærilega spurningalista fyrir leik- og 

grunnskólakennara sem standa að flutningi barna úr leikskóla yfir í grunnskóla 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 213). Meðal annars var spurt hvort kennararnir 

teldu börn eiga erfitt með flutning úr leikskóla yfir í grunnskóla. Leik- og 

grunnskólakennararnir töldu meiri hluta barnanna eða um 70% eiga auðvelt með 

þennan flutning en 30% eða jafnvel færri ættu erfiðara með flutninginn. Þegar 

niðurstöður rannsóknarinnar voru skoðaðar nánar má áætla að leikskólakennarar 

telji börnin tilbúnari en grunnskólakennarar til að takast á við nám í grunnskólum. 

Grunnskólakennarar töldu að fleiri börn ættu í erfiðleikum við nám og hópavinnu 

en niðurstöður leikskólakennaranna leiddu í ljós (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 

213).  

Gerður G. Óskarsdóttir (2012, bls. 161) greinir frá rannsókn þar sem fram kemur að 

meirihluti leikskóla lætur ekki stöðumat fylgja börnum upp í grunnskóla nema 

þegar um börn með sérþarfir er að ræða. Þessi rannsókn leiddi í ljós að kennarar 

beggja skólastiga þekkja daglegt starf hvors annars ekki nógu vel til að geta nýtt sér 

það í vinnu með börnunum og myndað þannig samfellu. Þeir kennarar sem tóku 

þátt í rannsókninni voru á sama máli hvað varðar kynningu á grunnskólum fyrir 

verðandi nemendur og foreldra þeirra. Algengt var að starfsfólk grunnskólanna eða 

aðrir tengiliðir skipulögðu þessar heimsóknir barna og forráðamanna. Þesskonar 
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samstarf þekkist einnig erlendis. Erlendar rannsóknir hafa leitt í ljós að samstarf er 

á milli leik- og grunnskóla og heimsóknir barnanna eru gagnvirkar á báða staði en 

engu að síður virðast kennarar ekki telja mikilvægt að samnýta kenningarnar sem 

þeir starfa eftir á milli þessara skólastiga og telja þeir það vera tímafrekt starf sem 

erfitt væri að skipuleggja. Uppeldisaðferðir virðast einnig lítið samstilltar á þessum 

tímamótum í lífi barna sem myndar ákveðið rof (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 

162).  

John Dewey var amerískur heimspekingur og frumkvöðull í menntavísindum. Hann 

lagði áherslu á samfellu í námi og gildi þess. Hann setti fram kenningu sem leggur 

áherslu á mikilvægi samfellu í reynsluheimi nemenda. Að mati Deweys er samfella 

mikilvæg fyrir þroska og telur hann mikilvægt að byggja á fyrri reynslu og námi. 

Nám á ekki að einkennast af skammtímahugsun heldur einhverju sem þróa megi til 

lengri tíma. Dewey taldi mikilvægt að tryggja að skólinn yrði ekki einangrað 

samfélag heldur yrðu samskipti milli skóla og samfélags í heild (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2012, bls. 18).  

Gerður G. Óskardóttir (2012, bls. 18) áréttar þetta og segir að í reynsluheimi 

nemenda verði að vera samfella, því sú færni og þekking sem nemandi tileinki sér á 

einu stigi verði að tæki sem hann notar til að skilja á því næsta og nái því að takast 

á við ýmsar aðstæður, sem upp koma, á árangursríkan hátt. Jafnframt kemur fram í 

orðum Deweys að kennari eigi að huga að reynslu barna við val á verkefnum, svo 

að á milli eldri og nýrri reynslu myndist tengsl. Kenningar Deweys eru enn í gildi og 

vega þungt í fræðaheiminum þrátt fyrir að langt sé síðan hann setti þær fram. 

Kenningar hans eru nýttar við greiningu á kennslu og námi og eru í stöðugri þróun.  

Dewey taldi börn sýna ákveðna atferlishegðun, hvatningu sem fram kemur í fjórum 

áhugaefnum en þau eru, rannsóknarhvötin, listhvötin, sköpunarhvötin og 

félagshvötin en í raun tekur hann þessar hvatir saman í eina setningu „learning by 

doing“ (nám í verki). Hann taldi breytingar í lífi barna svo sem flutningur úr 

leikskóla yfir í grunnskóla yrðu að veita börnunum ákveðin markmið sem hægt 

væri að vinna að. Skýr markmið þurfa að vera til staðar fyrir börnin og þeim gerð 

grein fyrir því að hverju sé stefnt en með því er verið að byggja á þörf þeirra fyrir 
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þekkingu (Myhre, 1988/2001, bls. 174). Álykta má út frá hugmyndum Deweys að 

nám í leikskóla eigi ekki að heyra undir undirbúningsnám fyrir grunnskóla heldur sé 

grunnur að áframhaldandi skólagöngu þar sem byggja megi á fyrri reynslu barna 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 82-83). Þegar börn hefja grunnskólagöngu sína 

hafa þau ákveðnar væntingar til skólans. Það þýðir að þau hafa ekki aðeins 

væntingar um annað umhverfi heldur að fá að læra á annan hátt nýja hluti. „Þau 

gera sem sagt ráð fyrir breytingum, að eitthvað nýtt komi í stað hins gamla og 

eitthvað óþekkt í stað hins þekkta.“ (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 81).  

Margir þættir hafa áhrif á farsælan flutning milli skólastiganna, sem dæmi má 

nefna að ólíkar kröfur eru gerðar til barna í leik- og grunnskólum sem getur leitt til 

þess að upphaf grunnskólagöngu getur reynst börnum erfitt. Með því að nýta 

ýmiskonar aðferðir við að brúa bilið á milli leik- og grunnskóla hefur áhersla verið 

lögð á að draga úr viðbrigðum barnanna. Ein leið til að brúa bilið er að undirbúa 

komandi skólagöngu með heimsóknum í grunnskólanna og um leið veita börnum 

innsýn í starf grunnskólans sem fær þau til að mynda raunhæfar kröfur til 

skólagöngunnar. Þá hefur áhersla verið lögð á að mynda samfellu í námi barna þar 

sem þau geta byggt á fyrri þekkingu, ekki aðeins setið undir eintómri innlögn 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 99).  

Einnig hafa verið sett fram önnur sjónarmið á þessi tímamót í lífi barna þegar þau 

flytjast á milli skólastiga þar sem talið er óþarfi að skapa samfellu á milli leik og 

grunnskóla og séu þessi tímamót í raun eðlilegur hluti af lífinu og börnin þurfi að 

takast á við þetta ósamræmi á milli skólastiga, því það sé dýrmæt reynsla fyrir 

framtíð þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 100). Þessu hafa fræðimenn 

mótmælt og bent á að finna þurfi jafnvægi á milli samfellunnar og ósamræmisins 

en samfellan eykur öryggi, kunnugleika og sjálfstraust barnanna á meðan 

ósamræmið veitir börnunum áskorun og spennu sem þau geta notað til að 

uppgötva eitthvað nýtt. Með því að ná jafnvægi á milli þessara þátta verður upphaf 

grunnskólagöngu spennandi viðfangsefni án óþarfa kvíða og óþæginda fyrir barnið. 

Byggja þarf upp samstarf milli heimila og skóla og hlúa þarf að fyrri vináttu barna, 

því það getur reynst vel ef vinir fá að fylgjast að úr leikskóla yfir í grunnskóla. Það 
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veitir börnunum aukið öryggi. Með því að byggja upp öruggan nemanda verður 

flutningur á milli skólastiganna ef til vill farsæll (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 

212; Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 100). 

Aðferðir sem þróaðar hafa verið til að gera flutning barna úr leikskóla yfir í 

grunnskóla farsælan leggja áherslu á vellíðan barna. Flestar þessara aðferða hafa 

það að markmiði að tengja saman heimili og umhverfi barnanna við skólastarfið 

ásamt því að hafa öryggi og velferð barnanna að leiðarljósi á þessum merku 

tímamótum. Það er gert með því að kynna börnin fyrir grunnskólanum, foreldrar fá 

einnig kynningu á nýja skólanum og að lokum er áhersla lögð á að kennarar kynnist 

fyrri reynsluheimi barnanna sem þeir geta nýtt til komandi kennslu (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004, bls. 212; Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 105). 

Niðurstöður rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur leiddu í ljós að flestir leik- og 

grunnskólar áttu í einhverskonar samstarfi. Eitt algengasta samstarfið var í formi 

heimsókna leikskólabarna í grunnskóla. Einnig var leikskólabörnum boðið að taka 

virkan þátt í atburðum á vegum grunnskólans. Lítil áhersla var lögð á sameiginlega 

foreldrafundi með leik- og grunnskólakennurum barna. Sjaldgæft var að 

leikskólakennarar tækju þátt í fyrstu kennslustundum barnanna í grunnskólanum. 

Ef um foreldrafundi og sértækan gagnaflutning var að ræða var það algengara 

vegna barna með einhverja örðugleika (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls.217). 

Jóhanna Einarsdóttir (2007) greinir frá viðmiðunum fyrir árangursríkri tengingu 

milli leik- og grunnskóla sem kennarar geta haft til hliðsjónar við skipulagningu 

flutnings barna úr leik- yfir í grunnskóla:  

1. Jákvætt samband milli barna, foreldra, grunnskólakennara og 
leikskólakennara. 

2. Byggt er á og hlúð að þeirri hæfni sem börnin hafa tileinkað sér áður en þau 
byrja í grunnskóla. 

3. Greint er á milli annars vegar kynningar á grunnskólanum og hins vegar tengsla 
skólastiganna sem ná yfir lengra tímabil. Litið er á upphaf 
grunnskólagöngunnar sem breytingatímabil fyrir alla fjölskylduna.  

4. Viðurkennt er að aðferðir til að tengja skólastigin krefjast tíma, mannafla, og 
fjármuna. 

5. Lögð er áhersla á að tengsl skólastiganna varða ýmsa hagsmunaaðila. Auk 
barna, foreldra og kennara beggja skólastiga má t.d. nefna annað starfsfólk 
grunnskólans og skólagæslu. 
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6. Lögð er áhersla á gott skipulag með skýrum markmiðum sem þróuð eru í 
samvinnu við alla hagsmunaaðila sem einnig taka þátt í mati á árangri.  

7. Tengsl skólastiganna eru sveigjanleg og byggja á þörfum og áhuga allra 
hagsmunaaðila, þ.e. barna, foreldra og kennara, þannig að allir aðilar hafa 
möguleika á að vera þátttakendur.  

8. Byggt er á gagnkvæmu trausti og virðingu. Þar sem andrúmsloft trausts ríkir og 
þar sem sjónarmiðum allra þátttakenda er sýnd virðing er líklegt að allir geti 
lagt sitt af mörkum. 

9. Byggt er á samskiptum og samvinnu þátttakenda. Bæði foreldrar og kennarar 
vita mikið um börnin, sömuleiðis vita börnin mikið um sjálf sig, hvernig þau 
læra og hvernig þau bregðast við ýmsum aðstæðum. Mikilvægt er að samvinna 
þessarar aðila grundvallist á opnum samskiptum þar sem velferð barnanna er í 
fyrirrúmi.  

10. Tekið er tillit til félagslegs samhengis. Byggt er á því að börn eru undir áhrifum 
frá umhverfi sínu og hafa einnig áhrif á það umhverfi og því er mikilvægt að 
meta og viðurkenna sérkenni barnanna og fjölskyldna þeirra.  

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 105 – 106).  

Það er hlutverk leikskóla að stuðla að sjálfbærni barna og efla færni ásamt 

þekkingu á því hvernig eigi að hugsa um líkama sinn og heilsu. Á leikskólaaldri eflist 

hreyfiþroski og hreyfiþörf barna, þau ná betri stjórn á líkama sínum og hreyfingar 

þeirra samhæfast. Við flutning barna úr leikskóla yfir í grunnskóla verður ákveðin 

breyting á þroska hjá börnum, hreyfingar þeirra verða óöruggari og grófari. Þá fer 

leikur barna að krefjast meira rýmis. Börn hafa mismunandi vald á hreyfingum 

sínum og verða kennarar að taka mið af því í námsgreinum eins og íþróttum, hand- 

og myndmennt og einnig skrift (Menntamálaráðuneytið, 1997, bls. 13).  

Áhrifaþættir á líkamsþroska barna er uppeldisumhverfi þeirra. Börn þurfa að læra 

að bera virðingu fyrir öðrum og sýna vináttu ásamt því að ná stjórn á tilfinningum 

sínum. Þau þurfa að fá svigrúm til að læra að tjá tilfinningar sínar hvort sem þær 

eru tengdar hamingju eða depurð. Því þarf að stuðla að öryggiskennd barna bæði í 

leik- og grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 1997, bls. 13).  

Í leikskólum er áhersla lögð á að veita börnum gott umhverfi til rannsókna og 

uppgötvana á þeirra forsendum en þannig afla þau sér þekkingar bæði í leik og 

starfi. Börn á leikskólaaldri þurfa stöðuga örvun gagnvart hugsun, málþroska, 

athyglisgáfu, minni, hæfni til einbeitingar og sköpunarhæfni. Með því að lesa fyrir 

börn þá eflist orðaforði þeirra og skilningur á hugtökum og með því að spyrja börn 

spurninga og svara fyrirspurnum þeirra eykst vitsmunaþroski þeirra. Hugsun barna 

á leikskólaaldri einkennist frekar af skynjun en rökhugsun en þegar komið er í 
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grunnskóla er þess krafist að börn nýti rökhugsun við úrvinnslu námsefnis 

(Menntamálaráðuneytið, 1997, bls. 13). 

2.3. Barnið í brennidepli 

Á mörkum leik- og grunnskóla þarf að hlúa að þörfum barnanna og gæta þess að 

þeirra hagur sé ávalt hafður að leiðarljósi. Við upphaf skólagöngu þarf að hlúa að 

félagslegum einkennum barna en með vistkerfakenningu Bronfenbrenners má 

varpa ljósi á þessi einkenni þar sem greint er frá félagslegum einkennum barna í 

mismunandi kerfum. Skóla má tákna sem nærkerfi (e. micro – system) sem 

einkennast af beinum samskiptum við fjölskyldulíf barna. Með því að tengja skóla 

og fjölskyldulíf barna þar sem að óbein áhrif verða á milli þessara aðila má tengja 

þau áhrif við millikerfi (e. meso – system). Breytingar á þessum stigum og á milli 

þessara kerfa þróast með tímanum og táknar Bronfenbrenner sem breytingar á 

lífsleiðinni (e. chrono – system). Að lokum er það menningar- og félagslega 

samfélagið sem barnið býr í sem hefur áhrif á lýðkerfi sem eru félagsleg tengsl og 

menntun (e. macro – system). Fabian lýsir umskiptum barna úr leikskóla yfir í 

grunnskóla sem einskonar ferli yfir í nýtt umhverfi. Á síðasta ári leikskóla fara börn 

að gera sér væntingar til hins nýja umhverfis, „stóra“ skólans og hvað sé 

framundan (Griebel og Niesel, 1999, bls. 2; Santrock, 2011, bls 28 – 29).  

Upphaf skólagöngu í leik- eða grunnskóla táknar tímamót í lífi barna og möguleikar 

þeirra til vináttu geta aukist. Félagsleg tengsl og námsgeta við upphaf 

skólagöngunnar getur haft áhrif á framtíðargengi og sjálfsmynd þeirra. Aftur á móti 

getur það einnig þýtt breytingar í formi einmannaleika og höfnunar. Við upphaf 

skólagöngu er börnum kappsmál að öðrum líki vel við þau og að þau falli inn í 

hópinn. Ef börn eiga erfitt með að mynda félagsleg tengsl, mæta námskröfum og 

fara eftir hegðunarreglum eru líkur á því að þeir erfiðleikar muni fylgja þeim út 

skólagönguna. Ef skólaganga fer vel af stað og öllum kröfum mætt ásamt því að 

barnið myndi félagsleg tengsl mun það hafa jákvæð áhrif á framtíðargengi þeirra 

(Dunn, 2004, bls. 34-35; Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 92).  
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Dunn (2004) segir frá rannsókn þar sem Ladd og samstarfsfélagar hans sýndu fram 

á að, á fyrsta ári í grunnskóla sé vinátta barna lykilatriði í aðlögun þeirra og ánægju. 

Hann bendir einnig á að ef börn byrji skólagöngu sína ásamt vinum úr leikskóla, þá 

hafi þau jákvæðara viðmót gagnvart grunnskólanum (Dunn, 2004, bls. 57-58; 

Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 93).  

Börn sem upplifa svipað umhverfi og svipaðar væntingar við flutning úr leikskóla 

yfir í grunnskóla eiga auðveldara með flutning frá leikskóla yfir í grunnskóla og 

hefur það áhrif á skólagöngu þeirra seinna meir. Það er staðreynd að þau börn sem 

finnst skólinn ókunnuglegur og ólíkur þeirra fyrri aðstæðum sem þau eru vön, eiga 

í erfiðleikum með flutning á milli skólastiga, þau geta upplifað ringulreið og kvíða á 

meðan á flutningnum stendur (Dockett og Perry, 2001, bls. 5).  

Stuðningur á milli vina er það sem skiptir meginmáli í þessu flutningsferli. Börn sem 

eiga erfitt með breytingar og eru kvíðin eru líklegri til að eiga erfitt með að hefja 

nám við nýjan skóla. Ef flutningur milli leik- og grunnskóla gengur ekki vel fyrir sig 

þá er líklegra að síðar komi upp hegðunar- og félagsleg vandamál. Börn sem taka 

virkan þátt í leikjum eru talin félagslega hæfari af kennurum sínum og líklegra er að 

önnur börn taki þau inn í hópinn (Dunn, 2004, bls. 77- 78; Seven, 2010, bls. 347- 

353).  

Þegar horft er á félagsleg tengsl barna út frá vistkerfanálgun Bronfenbrenners þar 

sem nærkerfi barna samanstendur af fjölskyldum, félagshópum, leik- og 

grunnskólum þá skiptir samvinna þessara aðila sköpum þegar börn flytjast úr 

leikskóla yfir í grunnskóla (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 93). 

Horfa má til rannsóknar sem gerð var á ítölskum leikskólabörnum en þar var elsti 

hópur leikskólans sem hafði verið saman í rúm þrjú ár skoðaður. Leiddu 

niðurstöðurnar í ljós að þegar fór að nálgast grunnskólagöngu voru börnin 

áhugasöm og full tilhlökkunar varðandi flutning þeirra yfir í grunnskóla. Farið var í 

tvær heimsóknir með börnin í grunnskólann sem var í sama hverfi og leikskólinn. 

Þar fengu þau tækifæri til að kynnast tilvonandi kennurum sínum, skólastofum og 

umhverfi skólans. Að lokinni heimsókn í grunnskólann fengu börnin að tjá sig 
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varðandi tilhlökkun sína við flutninginn og tjá áhyggjur sínar ef þær voru til staðar. 

Það kom á óvart að börnin vísuðu lítið til vináttu, þrátt fyrir að þau fengju að vita 

að þau yrðu ekki áfram einn hópur í grunnskóla. Aftur á móti kom fram hjá 

börnunum eftirsjá því fimm af þeirra vinum úr leikskóla myndu ekki koma með í 

sama grunnskóla (Corsaro, Molinari, Hadley og Sugioka, 2003, bls. 274 og 279-

280). 

2.4. Væntingar barna til skólagöngu 

Íslensk rannsókn sem gerð var árið 2001 varpar ljósi á væntingar barna til 

skólagöngu en í henni var fjallað um viðhorf 5 ára barna sem voru að ljúka 

leikskóladvöl sinni og voru að hefja nám í grunnskóla. Rannsóknin einkenndist af 

hópviðtölum barna í leikskólum í Reykjavík. Í þessum viðtölum var áhersla lögð á 

að börnin fengju að segja sína skoðun en þannig var rannsóknin gerð með börnum 

en ekki á börnum. Áhersla var lögð á að spyrja börnin hvern þau töldu muninn vera 

á leik- og grunnskólum. Einnig voru þau spurð hvort þau fyndu fyrir söknuði í garð 

leikskólans og hvort þau fyndu fyrir kvíða eða tilhlökkun gagnvart grunnskólanum. 

Spurningarnar sem lagðar voru fyrir voru endurteknar en þá umorðaðar með sömu 

áherslum til þess að fá víðari og breytilegri svör frá börnunum (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2003, bls. 4 – 5; Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 119).  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að börn sýndu mikið öryggi gagnvart 

leikskólanum og höfðu sterkar skoðanir á því sem fram færi í grunnskóla. Börnin 

töldu starf leikskólans vera fjölbreytt og þar unnu þau að ýmsum verkefnum á 

meðan umfjöllun um grunnskólann var að mörgu leyti einhliða og takmarkaðist við 

stærðfræði, ritun og lestur. Forhugmyndir barnanna um grunnskólann einkenndust 

af viðhorfi samfélagsins og þá nefndu þau helstu breytingar úr leikskóla vera, sund- 

og íþróttakennsla, þau yrðu að taka með sér nesti, myndu eignast skólasystkini, 

skólabjallan sagði til um hvernig tímanum liði og þar að auki fengju þau að fara í 

frímínútur. Rauði þráðurinn í gegnum svör barnanna var að munurinn á milli leik- 

og grunnskóla væri að grunnskólinn væri mun stærri stofnun og aukin áhersla væri 

lögð á bókleg fög (Jóhanna Einarsdóttir, 2003, bls. 5).  
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Börnin töldu mun fleiri reglur vera í grunnskólum og þeim þyrfti að fylgja, þau 

þyrftu að sitja prúð í sætum sínum allan daginn að undanskildum frímínútum og ef 

þau vildu fá orðið yrðu þau að rétta upp hönd. Þegar horft er yfir svör barnanna 

má greina að þau telja starf leikskólans mun fjölbreyttara heldur en starf 

grunnskólans og einkennist nám í grunnskóla af aga og reglum. Leikurinn ræður 

ríkjum í leikskólanum og telja börnin að óheimilt sé að leika sér í grunnskólanum, 

þar eigi þau að sitja þögul og læra. Börnin tóku það einnig fram að skólastjórinn 

væri ógnvekjandi og hann sæi um að aga nemendur ef þeir höguðu sér illa 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2003, bls. 7 – 9). Þó svo að niðurstöður þessarar rannsóknar 

sýna órökstuddar skoðanir barnanna til skólagöngunnar er ekki talið að sameina 

þurfi kennsluaðferðir beggja skólastiganna. Né að leikskólinn hafi það hlutverk að 

samstilla nám barnanna við námið sem koma skal (Jóhanna Einarsdóttir, 2003, bls. 

12). 

2.5.  Samstarf milli heimila og skóla  

Sumir kennarar reyna að kynnast nemendum sínum og fjölskyldum þeirra áður en 

skólagangan hefst og geta þessir fundir verið margvíslegir, til dæmis á 

skólahátíðum eða í formlegum heimsóknum. Sumir kennarar fara í leikskólann þar 

sem verðandi nemendur þeirra eru og lesa fyrir börnin. Markmiðið með því er að 

þá sjá nemendur kunnugleg andlit þegar þeir hefja skólagöngu sína. Með þessari 

aðferð hefur kennari aðeins kynnst verðandi nemendum sínum og hefur ef til vill 

kynnst því hvaða lesefni þeir hafa áhuga á (Dockett og Perry, 2001, bls. 6).  

Í nútímasamfélagi hafa orðið þær breytingar á að báðir foreldrar eru í flestum 

tilfellum útivinnandi og enginn er heimavið til að sinna börnunum í lok skóladags 

og hefur það færst í aukana að börn dvelji í dagvistun að skóladegi loknum. 

Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2008, bls. 3) vitna í Dencik sem 

greindi frá því að dagur flestra barna sé tvískiptur, annars vegar á milli heimils 

þeirra og hins vegar á milli stofnana utan þess, til dæmis skóla og dagvistun. Börn í 

dag eru að upplifa breytingar daglega og eru því þátttakendur í tveimur heimum 

sem þau eru að færast á milli. Hugtakið félagssvæði (.e sociotop) er notað til 

skilgreiningar á þessum tveimur heimum sem eru ólíkir hvað varðar innihald þeirra 
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og væntingar þeirra til barnanna. Þar að auki er talað um tvöfalda félagsmótun 

barna (e. dobbelt- socialisation) í ljósi þess að dagur þeirra skiptist niður á milli 

ólíkra félagssvæða, þar að segja innan heimilis og fjölskyldu og á milli stofnanna 

utan þess.  

Dencik og félagar settu fram líkan sem lítur út eins og fiðrildi, þar sem barnið er í 

miðjunni eða svokölluðum brennidepli en vængir fiðrildisins tákna félagssvæðin. Þá 

starfa báðir vængirnir saman, mikilvægi þeirra er jafnt en innihald þeirra er ólíkt. 

Þar sem heimili og skóli eru tveir mikilvægir heimar er mikilvægt að samstarf sé þar 

á milli. Börn þurfa aðlögun þegar skipt er á milli þessara heima vegna þess að þar 

eru breyttar aðstæður og væntingar til þeirra eru aðrar (Sigurborg Sturludóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 3).  

Mynd 1. Fiðrildalíkan Dencik og félaga (2005) 

(Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 4). 

Í leikskóla eiga foreldrar dagleg samskipti við starfsfólk og fá oft upplýsingar í lok 

dags um athafnir barnsins yfir daginn og líðan þess. Í grunnskóla verða samskipti 

milli starfsfólks og foreldra oft stopul og samtölum milli heimilis og skóla fækka 

niður í allt að nokkur skipti á ári (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 104). 

Foreldrar bera hag barna sinna fyrir brjósti og hafa í flestum tilfellum góða 

þekkingu á þroska þeirra ásamt tilfinningum og geta því miðlað upplýsingum til 

grunnskólans varðandi reynslu þeirra og þroska. Það skapar samfellu í lífi barna að 

góð tengsl séu á milli heimilis og skóla ásamt gagnkvæmri upplýsingamiðlun 

(Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 4). Sigurborg Sturludóttir 
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og Jóhanna Einarsdóttir (2008, bls. 4) benda á að rannsóknir hafa sýnt að það hefur 

jákvæð áhrif á námsárangur barna og þroska þeirra ef foreldrar eru virkir 

þátttakendur í skólastarfi og tengsl séu milli heimilis og skóla. Samstarf á milli 

heimilis og skóla er báðum aðilum í hag, þá öðlast foreldar meira öryggi hvað 

varðar uppeldishlutverk þeirra og aukinn skilning á þeim væntingum sem skólinn 

ber til barna þeirra. Jafnframt öðlast kennarar aukna innsýn i aðstæður barna og 

skilningur á lífi þeirra eykst.  

Við upphaf skólagöngu upplifa börn nýtt félagssvæði eða umhverfi sem hefur 

fyrirfram mótaðar væntingar til þeirra. Ef lítið er um samskipti á milli heimilis og 

skóla er upplifun barnanna sú að þau séu hluti af tveimur aðskildum heimum 

(Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 5). Höfundar 

greinarinnar, Reynsla foreldra af grunnskólabyrjun barna sinna, benda á að 

rannsóknir hafa sýnt að margir foreldrar og börn þeirra upplifa bæði tilhlökkun og 

kvíða við upphaf skólagöngu. Helstu áhyggjuefni foreldra voru að börn þeirra væru 

að fara úr vernduðu umhverfi yfir í aðrar aðstæður sem þau ættu ef til vill erfitt 

með að aðlagast. Í rannsókn sem framkvæmd var af Griebel og Niesel árið 2002 

kom fram að algengara var að mæður frekar en feður lýstu áhyggjum sínum 

varðandi minni samskipti við grunnskóla en leikskóla og foreldrar þyrftu að hafa 

fyrir því að hafa samband við kennara til að fá upplýsingar þegar komið var í 

grunnskólann. Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir vitna í rannsókn sem 

framkvæmd var af Kaufman og Piants en þar kom fram að algengt var að samskipti 

milli heimilis og skóla væru þannig að rætt væri aðeins um hvað mætti betur fara í 

námi og/eða hegðun barnanna frekar en líðan þeirra og það sem þau aðhöfðust 

yfir daginn (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 5). 

Fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla að stuðningur foreldra skiptir miklu máli 

þegar litið er til velferðar og námsframvindu nemenda. Foreldri sem sýnir 

grunnskólagöngu barna sinna áhuga frá upphafi til enda, tekur þátt í foreldrastarfi 

og gætir þess að eiga góð samskipti við kennara skilar frá sér nemendum sem 

munu eiga farsæla skólagöngu. Skólar bera einnig ábyrgð á því að samstarf milli 

heimilis og skóla sé til staðar og að þeim samskiptum sé haldið við út skólagöngu 
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barnanna. Ef foreldrar taka ábyrgð á uppeldi og menntun barna sinna þá hefur 

þátttaka þeirra og hlutdeild í skólamálum jákvæð áhrif á skólagöngu barnanna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, 43). 

2.5.1. Rannsóknir á reynslu og upplifun foreldra 

Jóhanna Einarsdóttir og Sigurborg Sturludóttir (2008) gerðu rannsókn þar sem þær 

skoðuðu reynslu og upplifun foreldra af upphafi skólagöngu barna sinna og þau 

áhrif sem þessi tímamót höfðu á fjölskylduna. Spurningalistar voru sendir til þriggja 

foreldrahópa sem valdir voru með klasaúrtaki. Fyrsti hópurinn samanstóð af 

foreldrum af höfuðborgarsvæðinu, annar hópurinn samanstóð af foreldrum af 

landsbyggðinni sem bjó í stærri sveitarfélögum og þriðji hópurinn samanstóð af 

foreldrum búsettum í smærri sveitarfélögum (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008, bls. 1). 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að flestir foreldrar höfðu jákvæða 

reynslu af flutningi barna úr leikskóla yfir í grunnskóla og voru þeir fullir af stolti og 

tilhlökkun fyrir hönd barna sinna. Aðeins þriðjungur foreldra (30%) sögðust finna 

fyrir áhyggjum eða kvíða á þessum tímamótum. Útfrá nánari ígrunduðum 

niðurstöðum má greina að foreldrar sem voru aðeins með grunnskólapróf kviðu 

meira fyrir komandi grunnskólagöngu en háskólamenntaðir foreldrar. Sömuleiðis 

var meiri kvíði á meðal foreldra á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni. Hvar 

barnið var staðsett í systkinaröðinni hafði einnig áhrif á kvíða foreldra en foreldrar 

með einbirni eða foreldrar með elsta barn voru kvíðnari en foreldrar sem voru með 

annað eða þriðja barn. Það helsta sem orsakaði kvíða foreldra var spurningin 

hvernig börnunum yrði tekið í nýja skólaumhverfinu og að þeir teldu börnin ekki 

tilbúin til að takast á við þessar breytingar. Foreldrar með grunnskólapróf kviðu 

helst heimanámi barnanna og að þau væru ekki tilbúin til að takast á við þessi 

tímamót. Foreldrar drengja sýndu einnig meiri kvíða vegna agavandamála en 

foreldrar stúlkna (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 7 – 8). 

Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós að flutningur barna úr leikskóla yfir í grunnskóla 

var ekki aðeins breyting fyrir börnin sjálf heldur alla fjölskylduna. Breytingar urðu á 



24 

 

tíma barnanna eftir skóla þar sem að meiri tími fór í tómstundir, heimanám og 

samskipti við vini. Áhugavert var að skoða að heimanám virtist hafa meiri áhrif á 

streitu hjá þeim sem búsettir voru á höfuðborgarsvæðinu. Foreldrar tóku það 

einnig fram að erfiðara væri að samstilla tómstundir barnanna við vinnu foreldra. 

Rúmlega tíunda hvert foreldri skipti um vinnu þegar barn þeirra fór úr leikskóla yfir 

í grunnskóla og voru mæður þar í meirihluta en erfitt er að alhæfa um þessar 

breytingar þar sem að mikill munur var á milli landshluta. Einnig var algengara að 

mæður breyttu vinnutíma sínum eða um tæpur helmingur (45%) á meðan aðeins 

13% feðra breytti sínum vinnutíma. Mæður með meiri menntun voru líklegri til að 

hagræða vinnutíma sínum heldur en mæður með grunnmenntun. Engu að síður 

var algengara að foreldrar með meiri menntun sögðu frá því að þeir ættu erfiðara 

með að samræma vinnu og skólagöngu barna sinna. Foreldrar á landsbyggðinni 

eða í smærri sveitarfélögum greindu frá því að þeir ættu auðvelt með að samræma 

vinnu og skólagöngu barna sinna (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2008, bls. 8 – 9). 

Meirihluti foreldra sem tóku þátt í að svara rannsókninni töldu mun vera á 

samskiptum við leik- og grunnskóla. Munur var á svörum foreldra eftir menntun 

eins og áður hefur komið fram. Langskólagengnir foreldrar urðu ekki eins varir við 

minni samskipti í grunnskólum en töldu þau engu að síður öðruvísi. Töldu meira 

menntaðir foreldrar ástæðuna vera fyrir breyttum samskiptum að erfiðara var að 

ná sambandi við grunnskólakennara barna sinna. Þar sem að ólíkt reyndist var að í 

leikskólum koma foreldrar með- og sækja börnin sín og eiga þá í samskiptum við 

leikskólakennara en þegar komið er í grunnskóla eru börnin farin að ganga sjálf í og 

úr skólanum og þá hitta foreldrar oft ekki kennara barna sinna. Hjá foreldrum sem 

höfðu aðeins grunnskólapróf ríkti sú hugsun að þegar komið væri í grunnskóla færu 

börnin að sjá um samskiptin að mestu leyti sjálf. Algengt var að kennarar höfðu 

frumkvæði að samskiptum milli heimilis og skóla. Í þeim tilfellum að foreldrar 

höfðu frumkvæði virtist menntun þeirra skipta máli og því mun meira menntaðir 

foreldrar þeim mun duglegri voru þeir að eiga frumkvæði að samskiptum 

(Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 10 – 12). 
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Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru dregnar saman má greina að samskiptin á 

milli heimilis og skóla snúast fyrst og fremst um kennslu og nám barnanna og eru 

vikuáætlanir um heimanám eða dagbækur sendar heim. Foreldrum sem tóku þátt í 

rannsókninni þótti munur á samskiptum í leik- og grunnskóla og töldu þau 

samskipti við grunnskóla mun formlegri en þeir höfðu vanist í leikskólanum. 

Samskiptin voru formlegri að því leyti að meira var um skipulagða fundi og ritaðar 

tilkynningar ásamt athugasemdum sem sendar voru heim með börnunum. Það 

helsta sem foreldrar söknuðu úr leikskólanum voru þessi daglegu samskipti í lok 

skóladags barnsins þar sem að foreldrar fengu upplýsingar beint frá kennurum 

(Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 12). 

Foreldrar voru beðnir um að flokka sex samskiptaþætti milli heimilis og skóla eftir 

mikilvægi. Það sem var í fyrsta sæti voru gagnkvæm samskipti. Þar á eftir kom 

framlag foreldra til heimanáms barna. Í þriðja sæti voru fræðslufundir þar á eftir 

komu þættir eins og þátttaka foreldra í stjórnun eða ákvörðunum tengdum 

skólanum en meira menntaðir foreldrar voru vísari til að taka þátt í slíku starfi 

tengdu skólanum. Áhugavert var að sjá að foreldrar voru oft á tíðum ekki að koma 

oftar í skóla barna sinna en skipulögð foreldraviðtöl kveða á um og voru foreldrar á 

landsbyggðinni virkari þátttakendur í skólastarfi barna sinna en foreldrar búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 12 

– 13).  

Við upphaf skólagöngu er mikið álag á börnum, þau eru ekki aðeins að takast á við 

eigin tilfinningar og væntingar gagnvart skólagöngunni heldur þurfa þau oft að eiga 

við efahyggju foreldra sinna. Foreldrar hafa oft á tíðum ákveðnar væntingar til 

skólans en einnig geta foreldrar fundið fyrir kvíða á þessum tímamótum (Griebel og 

Niesel, 1999, bls. 9). 

Í rannsókn sem Griebel og Niesel greina frá kom í ljós að foreldrar finna fyrir mikilli 

ábyrgð hvað varðar velgengni barna sinna þegar komið er í grunnskóla. Þessi 

ábyrgð kom iðulega í ljós þegar horft var til heimanáms barnanna. Foreldrar lögðu 

mikla áherslu á heimanámið og þegar tíminn leið fóru börnin að finna fyrir því hvað 
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heimanámið var mikil kvöð og að það tæki af frjálsa leiktímanum þeirra (Griebel og 

Niesel, 1999, bls. 9). 

Ef barn verður fyrir miklum breytingum heima fyrir rétt áður en skólaganga hefst, 

andlát í fjölskyldu, fæðing systkina eða mikil fjarvera foreldris getur það leitt til 

minni afskipta foreldra af námi barna sinna. Við slíkar aðstæður skipta samskipti 

milli heimila og skóla afar miklu máli (Griebel og Niesel, 1999, bls. 9).  

Rannsókn var gerð á upphafi skólagöngu barna í Ástralíu. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar leiddu meðal annars í ljós að foreldrar og kennarar leggja áherslu á 

mikilvægi þess að barnið myndi félagsleg tengsl við upphaf skólagöngu. 

Áhersluþættir félagstengslanna voru ólíkir á meðal kennara og foreldra. Kennarar 

töldu mikilvægt að börn gætu verið virkir þátttakendur í hópastarfi og deilt athygli 

kennarans. Á meðan foreldrar einblíndu á að börnin næðu tengslum við aðra 

fullorðna innan skólasamfélagsins. Foreldrar lýstu áhyggjum sínum varðandi það 

hvort kennurum myndi falla vel við barn þeirra og vonuðu að einhver aðili innan 

skólasamfélagsins myndi gera sér grein fyrir eiginleikum barnsins og taka það undir 

sinn verndarvæng. Þrátt fyrir þessar áhyggjur höfðu foreldrar miklar væntingar til 

skólagöngunnar (Dockett og Perry, 2001, bls. 3). 

2.6. Vistkerfakenning Bronfenbrenners og samtímahugmyndir 

Kenning Bronfenbrenners um vistkerfin byggir á tengslum umhverfis og 

samskiptum milli leik- og grunnskóla. Hann skiptir umhverfinu upp í fimm kerfi, það 

fyrsta er nærkerfi (e. microsystem) sem táknar heimili, nærumhverfi, skóla og aðrar 

staðsetningar í hversdagslífi einstaklings. Annað kerfið er svokallað millikerfi (e. 

mesosystem) en það felur í sér tengsl og samskipti nærkerfanna, sem dæmi má 

nefna nágrennis og skóla eða skóla og heimilis. Þriðja kerfið er stofnanakerfi (e. 

exosystem) en það er aukakerfi sem tengir millikerfin saman og nær það til 

sértækra þátta nærkerfisins svo sem skólakerfis, vinnustaða og fjölmiðla. Lýðkerfi 

(e. macrosystem) sem nær yfir menningarsamfélag, siði og venjur einstaklinga. Að 

lokum er það fimmta kerfið vistfræðileg yfirfærsla (e. ecological transition) en 

Bronfenbrenner notar þetta kerfi sem útskýringu á aðlögun einstaklinga að 
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sértækum stofnunum sem eru utan heimilis svo sem skólasamfélag. Þegar áhersla 

er lögð á kenningar Bronfenbrenners er iðulega mikið lagt uppúr því að barnið nýti 

reynsluheim sinn svo sem heimili, leikskóla og grunnskóla til þess að gera flutning á 

milli þessara þátta nærumhverfisins verði sem auðveldastur (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007, bls. 77; Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 20). 

Mynd 2. Yfirfærslulíkan Dunlop og Fabian (2007) sem er byggt á hugmyndum 

Bronfenbrenners (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 3). 

Undir lok tuttugustu aldar hefur orðið mikil gagnrýni á fyrri hugmyndir fræðimanna 

um nám og kennslu barna. Þessar nýju kenningar hafa hlotið nafngiftina 

póstmódernismi eða síðtímahugmyndir. David Elkind (1997) hefur skipt 

síðtímahugmyndum um nám og kennslu barna í þrjá meginþætti, óregluleika (e. 

irregularity), sérstöðu (e. particularity), og margbreytileika (e. difference). Fjallað 

hefur verið um póstmódernismann þar sem lögð er áhersla á að allar þjóðir og 

kynþættir séu jafnir og blöndun menningar sé mikilvæg fyrir þróun samfélagins. Að 

sama skapi viðurkennir póstmódernismi mismunandi námsaðferðir og 

kennsluhætti í skólastarfi og að hver einstaklingur tileinki sér nám á mismunandi 

vegu og því sé mikilvægt að blanda námshópnum hvað varðar aldur og sérstöðu 
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einstaklinga. Í nútíma samfélagi eru auknar kröfur gerðar til hvers barns að upplifa 

heiminn á sinn hátt og þróa með sér námstækni ásamt þekkingu en til þess að 

barnið mæti þessum kröfum þarf það að fá svigrúm til að þróa sinn persónulega stíl 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 83 – 84).  

Öll börn eiga rétt á námi í almennum grunnskólum burtséð frá sérþörfum hvers og 

eins. Með skóla án aðgreiningar er unnið að því að koma til móts við ólíkar þarfir 

nemenda með lýðræði, félagslegt réttlæti og manngildi í forgrunni. Virðing er borin 

fyrir öllum einstaklingum án aðgreiningar og mismununar og eiga allir nemendur 

rétt á góðri menntun með kennsluaðferðum við sitt hæfi. Þrátt fyrir það að unnið 

sé að því að koma á móts við ólíkar þarfir nemenda á ekki að vera munur á 

möguleikum þeirra til menntunar burtséð frá sérþörfum, fötlunum og 

námsörðugleikum eða bráðgerðum einstaklingum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 41). Fjármagn fylgir nemendum með 

sérþarfir sem stunda nám í grunnskólum og er það í höndum stjórnenda skólanna 

að nýta fjármagnið til séraðstoðar við nám þessara nemenda. Nemendur sem 

teljast vera með sérþarfir og þurfa á sértækri námsaðstoð að halda sökum 

námsörðugleika, félagslegra erfiðleika, tilfinningaörðugleika og eða fötlunar svo 

sem nemendur með þroskaraskanir, geðraskanir, langveikir nemendur eða 

nemendur með heilsutengdar sérþarfir og nemendur með leshömlun (Lög um 

málefni fatlaðra, gr. 2, nr. 59/1992). Markmið skóla án aðgreiningar er að 

nemendur hafi jafnan rétt til fjölbreytts náms og viðeigandi námsaðstöðu á eigin 

forsendum og komið sé á móts við ólíkar þarfir þeirra þar sem þeir geta eflt 

hæfileika, sköpunargáfu og persónuleikaþroska ásamt líkamlegri og andlegri getu 

(Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla, gr. 3, nr. 585/2010).   
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3. Aðferð  

Markmið rannsóknarinnar sem höfundar ritgerðarinnar framkvæmdu var að kanna 

hvaða leiðir skólar nota til að brúa bilið á milli leik- og grunnskóla og hvaða þætti 

skólastjórnendur telji að þurfi að leggja mesta áherslu á við þessi tímamót. 

Rannsóknaspurningin var: Hvaða leiðir nota grunnskólar til að brúa bilið milli 

skólastiga, leik- og grunnskóla og hvaða þætti þarf að leggja mestu áherslu á 

varðandi þennan flutning.  

Rannsókn fór fram í formi viðtala við skólastjórnendur Dalvíkurskóla og 

Brekkuskóla. Leitað var eftir upplýsingum um samstarf á milli leik- og grunnskóla í 

sveitarfélögunum Dalvíkurbyggð og Akureyri á þeim tímamótum sem flutningur á 

milli skólastiga á sér stað. Rannsakendur höfðu samband við fræðslustjóra 

Akureyrar þar sem leyfi var fengið til að hafa samband við stjórnendur Brekkuskóla 

og óska eftir viðtali. Bein samskipti voru við stjórnendur Dalvíkurskóla þar sem ekki 

var krafist leyfi frá fræðslufulltrúa. Skipulagning viðtala fór fram í 

tölvupóstsamskiptum þar sem rannsakendur gerðu grein fyrir tilgangi og 

framkvæmd viðtalanna. Tekin var ákvörðun um tímasetningu og staðsetningu 

viðtalanna í samráði við viðmælendur en bæði viðtölin fóru fram í grunnskólunum. 

Áður en rannsakendur og viðmælendur mæltu sér mót var spurningalistinn sem 

nýttur var í viðtölum sendur þeim til undirbúnings.  

Fyrir vali varð viðtalsaðferð því þá eiga rannsakendur og viðmælendur í beinum 

orðaskiptum sem endurspeglar dýpri skilning á málefninu sem rannsakað er. Viðtöl 

geta nýst vel þegar fjallað er um afmarkað efni þar sem leitað er eftir áliti, 

þekkingu og upplifun einstaklinga. Viðtöl einkennast af miklum fjölbreytileika og í 

þessu tilfelli var stuðst við óstöðluð viðtöl sem er eitt form viðtala. Í óstöðluðum 

viðtölum er leitast við að fá innsýn inn í reynsluheim viðmælanda um samstarf á 

milli leik- og grunnskóla. Umræðuefni viðtalanna var fyrirfram ákveðið en 

spurningarnar voru opnar og innihald samræðna því ekki fyrirsjáanlegt. Þegar 

óstöðluð viðtöl eru borin saman við stöðluð viðtöl má greina að samskipti 

óstaðlaðra viðtala eru mun persónulegri. Gagnkvæmur skilningur þarf að vera á 

meðal spyrjenda og viðmælenda þar sem spurningar og svör eru virt á 
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jafnréttisgrundvelli. Þar sem spurningarnar eru opnar og viðtölin byggð á 

persónulegri reynslu og þekkingu geta svör viðmælenda reynst afar ólík (Helga 

Jónsdóttir, 2003, bls. 67 – 74).  

Í viðtölunum var áhersla lögð á opin viðtöl þar sem skólastjórnendur fengu að fara 

út fyrir efni spurninganna ef þess var óskað. Því voru viðtölin óstöðluð sem um leið 

gaf dýpri skilning á því hvernig flutningi barna úr leikskóla yfir í grunnskóla er 

háttað. Svör viðmælenda byggðu einnig á persónulegri reynslu og upplifun sem 

sýndu ólík sjónarhorn á aðlögun barna í grunnskóla. Rannsakendur komu inn með 

opinn huga þar sem áhersla var lögð á einlægni og heiðarleika í samskiptum en 

viðmælendum voru gefin skýr rök fyrir meðhöndlun og tilgangi viðtala. 

Rannsakendur lögðu áherslu á að bera virðingu fyrir viðmælendum sínum og þeim 

upplýsingum sem þeir höfðu fram að færa. Þegar horft er til þessara þátta skiptir 

hlutleysi rannsakenda miklu máli og að meðhöndlun gagnanna fari fram á 

viðeigandi hátt þar sem velferð viðmælenda er í fyrirrúmi. Rannasakendur lögðu 

áherslu á að beita virkri hlustun við framkvæmd viðtalanna en í óstöðluðum 

viðtölum skiptir virk hlustun miklu máli þar sem að rannsakandi þarf að vera fær 

um að endursegja það sem viðmælandi átti við og skynja tilfinningar viðmælenda í 

garð viðfangsefnisins. Einnig leituðust rannsakendur við að ná til viðmælenda og 

gera þeim ljóst að þeir skildu hvað átt væri við og að borin væri virðing fyrir svörum 

þeirra (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 73 – 75).  

Ákveðinn viðtalsrammi er settur utan um viðfangsefni viðtala en mörk rammans 

eru oft óskýr þar sem spurningar eru opnar. Með skýrum viðtalsramma gengur 

gagnagreining oft snurðulaust fyrir sig. Því er það í höndum rannsakenda að 

afmarka umræðuefnið. Ef rannsakandi telur svör viðmælenda ekki nógu veigamikil 

leggur hann fram spurningu til að dýpka umræðuefnið. Í lok viðtalsins bauðst 

viðmælendum að leggja fram sínar eigin vangaveltur um viðfangsefni viðtalsins. 

Viðtölin voru tekin upp og viðmælendum var gerð grein fyrir því að úrvinnslu 

lokinni yrði upptökunum eytt (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 75 – 77). Að viðtölunum 

loknum voru viðtölin afrituð í tölvu og niðurstöður teknar saman. Unnu 

rannsakendur að því að draga fram helstu niðurstöður viðtalanna og áhersla lögð á 
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að svara fyrirfram ákveðinni rannsóknarspurningu. Eftir að rannsakendur höfðu 

ritað viðtölin og unnið niðurstöður var viðmælendum gefinn kostur á að lesa yfir 

niðurstöður og samantekt viðtalanna.  
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4. Niðurstöður  

Greint verður frá viðtölum sem tekin voru við stjórnendur Dalvíkurskóla og 

Brekkuskóla um flutning og aðlögun barna úr leikskóla yfir í grunnskóla. Áhersla 

verður lögð á að finna svör við rannsóknarspurningunni: hvaða leiðir skólarnir nota 

til þess að brúa bilið á milli leik- og grunnskóla og hvaða þætti stjórnendur telja að 

þurfi að leggja mestu áherslu á. 

4.1. Dalvíkurskóli  

Dalvíkurskóli er grunnskóli staðsettur á Dalvík. Í honum eru um það bil 260 

nemendur í tíu bekkjardeildum. Árið 2005 var Húsabakkaskóli í Svarfaðardal, 

Árskógarskóli og Dalvíkurskóli sameinaðir í einn í grunnskóla í Dalvíkurbyggð en þó 

starfræktir á tveimur stöðum, í Árskógi og á Dalvík. Nýr skóli var stofnaður 2012 í 

Árskógi og starfar sem bæði leik- og grunnskóli upp í sjöunda bekk en þá tekur 

Dalvíkurskóli við nemendum. Foreldrar barna í fyrsta til sjöunda bekk hafa val um 

grunnskóla en allir nemendur í áttunda til tíunda bekk sem búsettir eru í 

byggðarlaginu sækja nám við Dalvíkurskóla. Dalvíkurskóli hefur eina starfsstöð þar 

sem skólastjóri fer með yfirumsjón en einnig eru tveir deildastjórar honum innan 

handar en þessir þrír aðilar mynda skólastjórn (Dalvíkurbyggð, e.d.a; Dalvíkurskóli, 

e.d.b, bls. 6). 

Gísla Bjarnason (munnleg heimild, 15. mars 2013) skólastjóri Dalvíkurskóla og 

Kátakots (sem er deild fyrir elstu börn leikskólans) greindi frá því hvernig samstarfi 

milli Dalvíkurskóla og Kátakots er háttað. Stjórnendur beggja skólastiga, það er að 

segja skólastjóri og deildarstjóri Kátakots eiga í góðu samstarfi þar sem þeir sitja 

sameiginlega fundi og áhersla er lögð á að skoða hvað skólastigin eiga sameiginlegt 

og að hverju eigi að stefna. Leikskólabörn á fimmta til sjötta aldursári koma í tvær 

til þrjár heimsóknir árið áður en grunnskólaganga þeirra hefst og fá meðal annars 

að sitja í kennslustund með nemendum í fyrsta bekk. Í annarri heimsókn sem fer 

fram að vori tekur skólastjóri á móti börnunum og sýnir þeim skólann og starfið 

sem þar fer fram. 



33 

 

Viðmælandi telur mikilvægt að grunnskólakennarar kynnist starfi leikskólans svo 

þeir geti gefið sér raunhæfa mynd af þeim grunni sem börnin hafa þegar þau koma 

upp í grunnskólann. Grunnskólakennarar þyrftu að vera betur upplýstir um hvaða 

kennslu börnin hafa hlotið í leikskólanum svo hægt sé að byggja námsefnið upp á 

fyrri reynslu þeirra. Viðmælandi telur einnig mikilvægt að leikskólakennarar kynnist 

starfi grunnskólans en gæta þarf þess að skólastigin þjóna sínu hlutverkinu hvort 

og eru því ólíkar kröfur gerðar til barnanna á hvoru stigi fyrir sig og því þarf að fara 

varlega með samstillingu skólastiganna (Gísli Bjarnason, munnleg heimild, 15. mars 

2013).  

Á Kátakoti er unnið með námsþætti svo sem byrjendalæsi og stærðfræði sem skilar 

sér í vel undirbúnum nemendum fyrsta bekkjar þar sem ákveðinn grunnur hefur 

verið lagður og samfella er mynduð á milli skólastiganna. Skólastigin verða að vinna 

saman að því að byggja upp góðan grunn sem nemendur geta nýtt við nám sitt í 

grunnskóla. Því er mikilvægt að skólastigin eigi í góðu samstarfi. Ef samstarf er gott 

á milli skólastiganna geta kennarar komið sér saman um að samnýta námsefni en 

sem dæmi má nefna þá kom út bók í stærðfræði fyrir nemendur í fyrsta bekk sem 

ber heitið Kátt er í Kynjadal sem skólastjórnendur Dalvíkurskóla töldu of einfalda 

fyrir nemendur fyrsta bekkjar og því var námsefnið fært niður í leikskólann (Gísli 

Bjarnason, munnleg heimild, 15. mars 2013). 

Í Dalvíkurskóla hefur ekki verið áætlun til staðar um flutning barna á milli leik- og 

grunnskóla en til eru áætlanir um flutning barna á milli leikskólastiganna en 

leikskólinn á Dalvík skiptist í tvö aðskilin leikskólastig, Krílakot fyrir yngri börnin og 

Kátakot fyrir þau eldri sem eru að undirbúa sig fyrir komandi grunnskólagöngu. Þó 

svo að áætlunin á milli leik og grunnskóla sé ekki til á blaði hefur skólastjóri 

ákveðnar hugmyndir og áætlanir um flutninginn. Ein af ástæðunum fyrir því að 

áætlun hefur ekki verið sett niður á blað er vegna þess að hún er breytileg frá ári til 

árs og aðstæður hvers nemendahóps eru ólíkar (Gísli Bjarnason, munnleg heimild, 

15. mars 2013). 

Ein af þeim leiðum sem Dalvíkurskóli hefur nýtt til að brúa bilið á milli leik- og 

grunnskóla er að tilvonandi umsjónarkennari barnanna fer í heimsókn í leikskólann 
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en sjaldgæft er að það sé hægt þar sem tilvonandi umsjónarkennari fyrsta bekkjar 

er iðulega valinn að vorið áður en nemendur hefja nám í fyrsta bekk og því gefst 

lítill tími til heimsókna. Þetta hefur meðal annars haft þær afleiðingar að erfitt 

hefur reynst að setja upp áætlun um flutning á milli skólastiganna. Það er oft mikið 

rót í starfsmannahópnum en væntingar skólastjóra Dalvíkurskóla til framtíðar eru 

að meiri stöðugleiki verði í starfsmannahópi þar sem tilvonandi kennarar fyrsta 

bekkjar geta þá átt í samstarfi við verðandi nemendahóp sinn á meðan hann er enn 

í leikskóla og á meðan á aðlögun stendur.  

Markmið með heimsóknum grunnskólakennara í leikskólann er að hann kynnist því 

umhverfi sem börnin eru að koma úr. Með því að kynna verðandi nemendur fyrir 

tilvonandi kennara er unnið að því að draga úr óöryggi barnanna gagnvart 

skólagöngunni og að þau viti hver tekur á móti þeim að hausti. Í Dalvíkurskóla 

hefur það ekki tíðkast að leikskólakennarar komi í sérstakar heimsóknir til fyrrum 

nemenda úr Kátakoti, sem nú eru komnir í Dalvíkurskóla. Engu að síður koma 

leikskólakennarar með verðandi nemendur í heimsókn og gefst þá fyrrverandi 

nemendum þeirra tækifæri til að heilsa upp á þá. Gísli telur mikilvægt að 

umsjónarkennari kynnist verðandi nemendum sínum á þeirra eigin forsendum og 

um leið kynnist hann ytra umhverfi barnsins, svo sem fjölskyldu og vinum (Gísli 

Bjarnason, munnleg heimild, 15. mars 2013).  

Vorið 2013 er fyrirhugað að halda foreldrafærninámskeið sem er námskeið fyrir 

foreldra barna á sjötta aldursári sem eru að hefja nám í fyrsta bekk. Þetta er í fyrsta 

skipti sem svona námskeið fer fram í Dalvíkurskóla. Það verður farið yfir til hvers sé 

ætlast til af heimilum og skólanum samkvæmt nýrri reglugerð sem gefin var út árið 

2011. Í reglugerðinni kemur fram að ábyrgð foreldra á námi barna er orðin mun 

meiri en áður var. Þó svo að það sé í fyrsta sinn sem fundur með foreldrum er 

hafður með þessu sniði, hefur tíðkast að bjóða foreldrum til fundar fyrir 

skólabyrjun barna sinna þar sem skóladagatal er kynnt og bæklingurinn Að byrja í 

grunnskóla sem gefinn var út af Máli og menningu árið 1999 er afhentur 

foreldrum. Að þessu sinni verður ríkari áhersla lögð á hvernig heimili og skóli geta 
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unnið saman að því að styðja við nám barnsins (Gísli Bjarnason, munnleg heimild, 

15. mars 2013).  

 Gísli telur að það sem þurfi að leggja mestu áherslu á við flutning barna úr 

leikskóla yfir í grunnskóla er að aðlaga börnin að nýju umhverfi en það er meðal 

annars gert með því að nýta þætti úr leikskólanum í grunnskólanum. Um aðlögun 

barna að nýju umhverfi má nefna að Dalvíkurskóli setti upp heimakrók í 

kennslustofu fyrsta bekkjar þar sem nemendur gætu komið saman líkt og gert er í 

samverustundum í leikskólum. Þar að auki telur viðmælandi að gæta þurfi að 

samfellu í daglegu starfi barnanna en það er gert með því að innleiða nám í 

gegnum leik þegar komið er í grunnskóla. Það veltur oft á samsetningu 

nemendahóps hvernig best sé að draga úr álagi við flutning á milli leik- og 

grunnskóla. Sumir nemendahópar þurfa mýkri aðlögun þar sem unnið er með 

þætti úr leikskólanum þegar komið er í grunnskóla. Aðrir nemendahópar gætu 

þurft meira aðhald og því gæti hentað betur að reglur og agi yrði í skólastofunni 

strax frá fyrsta degi. Skólastjórnendur Dalvíkurskóla hafa rekið sig á það að 

nemendahóparnir sem koma í grunnskólann eru oft afar fjölbreyttir og eiga 

nemendur oft erfitt með að ná saman innan hópsins. Því telja þeir brýnt að virkja 

samskiptihæfni á meðal nemenda í leikskóla (Gísli Bjarnason, munnleg heimild, 15. 

mars 2013). 

Gísli Bjarnason (munnleg heimild, 15. mars 2013) þekkir ekki til þess að börn sem 

hefja nám í fyrsta bekk við Dalvíkurskóla komi úr öðrum leikskólum en Kátakoti eða 

öðru sveitarfélagi. Ef verðandi nemandi er að koma úr öðru sveitarfélagi er 

móttökuáætlun til staðar þar sem honum og foreldrum hans er boðið að koma í 

heimsókn í skólann að hausti áður en kennsla hefst og sjá skólann en það er eina 

aðlögunin sem barn sem kemur annars staðar frá fær.  

Þar sem að Gísli er skólastjóri beggja skólastiga hefur honum gefist tækifæri til að 

nýta starfskrafta á milli leik- og grunnskólans án aukins kostnaðar. Sem dæmi má 

nefna hafa iðjuþjálfi og þroskaþjálfi komið að starfi með börnunum í leikskólanum. 

Með þessum hætti kynnast verðandi nemendur starfsfólki grunnskólans.  
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Skólastjóri Dalvíkurskóla, verkefnastjóri yngsta stigs sérkennslu, iðjuþjálfi, 

þroskaþjálfi og deildarstjóri eða aðstoðarleikskólastjóri sitja skilafundi að vori þar 

sem gögn um verðandi nemendur eru afhend grunnskólanum og móttaka 

nemenda að hausti er skipulögð. Ef verðandi nemandi á við mikla námsörðugleika 

að stríða eða um mikla fötlun er að ræða er gögnum tengdum þeim nemenda 

skilað til Dalvíkurskóla í október árið áður en skólagangan hefst þar sem 

skólastjórnendur fá svigrúm til að bæta við starfsfólki ef þess þarf og ráðstafa 

fjármagni sem fylgir nemandanum (Gísli Bjarnason, munnleg heimild, 15. mars 

2013). 

Viðmælandi telur mat á börnum úr leikskóla vera réttmætt, engu að síður getur 

það gert börnunum gott að fá sumarfrí fyrir upphaf grunnskólagöngunnar og taka 

þau út úr skólaumhverfinu en á þeim tíma getur margt breyst. Þó svo að matið sé 

til staðar úr leikskóla þá fá börnin tækifæri til að sanna sig á nýjan leik þegar í 

grunnskólann er komið. Í upphaf skólaársins er því lítil áhersla lögð á fyrra mat 

barnanna en börnin fá að byrja grunnskólagönguna á sínum forsendum. Það mat 

sem fylgir börnunum er Hljóm 2 og farið er yfir þroskalista. Gísli segir matið í 

leikskóla fremur þroskatengt en tengt færni. Slíkt mat fylgir hverjum og einum 

nemenda. Í samstarfi við leikskóla sveitarfélagsins hafa stjórnendur skólanna 

útbúið persónumöppur fyrir hvern og einn nemenda sem fylgir honum frá upphafi 

leikskólagöngu og út grunnskólagöngu hans en í þær möppur er safnað saman 

öllum helstu upplýsingum um nemendann. Viðmælandi telur börn iðulega tilbúin 

að takast á við þessi tímamót á þessum aldri en aðlögun inn í nýja umhverfið skiptir 

miklu máli og að brúa bilið milli skólastiganna (Gísli Bjarnason, munnleg heimild, 

15. mars 2013). 

4.2. Brekkuskóli 

Brekkuskóli er grunnskóli staðsettur á Akureyri. Í honum eru um það bil 480 

nemendur. Árið 1997 var Brekkuskóli stofnaður þar sem að Barnaskóli Akureyrar 

og Gagnfræðaskóli Akureyrar voru sameinaðir. Fram til haustsins 2005 starfaði 

skólinn í tveimur til þremur byggingum en þá var komið að þeim tímamótum að allt 

starf var flutt í eitt og sama húsnæðið. Skólastjóri fer með yfirumsjón með 
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skólastarfinu en einnig sitja aðstoðarskólastjóri og deildarstjóri í skólastjórn 

(Brekkuskóli, e.d.). 

Bergþóra Þórhallsdóttir (munnleg heimild, 4. mars 2013) aðstoðarskólastjóri 

Brekkuskóla greindi frá því hvernig samstarfi milli Brekkuskóla og hverfisleikskóla 

er háttað en leikskólum er skipt á milli grunnskólanna eftir hverfum. Upphaflega 

átti Brekkuskóli samstarf við þrjá leikskóla, Naustatjörn, Pálmholt og Klappir. Þetta 

fyrirkomulag breyttist þegar að Naustaskóli tók til starfa, þá heyrði Naustatjörn 

undir Naustaskóla og Pálmholt heyrði undir Lundarskóla. Leikskólinn Klappir hætti 

störfum og Hólmasól kom í hans stað en hann er nú eini leikskólinn sem enn er í 

nánu samstarfi við Brekkuskóla. Með þessum breytingum varð samstarfið milli leik- 

og grunnskóla mun einfaldara þar sem Brekkuskóli á aðeins í samstarfi við einn 

leikskóla en skólinn leggur mikið upp úr nánu samstarfi við Hólmasól. Bergþóra 

telur samræðu á milli skólastiga skipta miklu máli en tækifæri til skipulagðra funda 

og samvinnu eru oft af skornum skammti. Fyrir fundina er ákveðið hvað á að ræða 

og þá er rætt eins og tími gefst til (Bergþóra Þórhallsdóttir munnleg heimild, 4. 

mars 2013).  

Við skipulagningu á samstarfi milli leik- og grunnskóla sóttist Brekkuskóli eftir að 

heyra viðhorf foreldra og leikskólakennara og hvað þeir töldu mikilvæga 

áhersluþætti á þessum tímamótum í lífi barna vera. Foreldrar lögðu eitt og annað 

til málanna sem Brekkuskóli nýtti til að leggja grunninn að samstarfinu eins og því 

er háttað í dag. Upplýsingarnar frá leikskólanum voru síðan nýttar til faglegrar 

samhæfingar á námsþáttum en ábendingar foreldra höfðu allar barnið í 

brennidepli. Á fundinum var leitað eftir reynslu og upplifun foreldra á þessum 

tímamótum. Bæði voru þetta foreldrar sem höfðu átt barn sem áður hafði verið í 

grunnskóla en einnig voru það foreldrar sem voru að upplifa grunnskólagöngu 

barna sinna í fyrsta skipti. Helstu niðurstöður þessa fundar var óöryggi foreldra en 

það var mun meira en upphaflega var gert ráð fyrir. Tengja mátti óöryggi foreldra 

við opið leiksvæði grunnskólans, nýja umhverfið og það frjálsræði sem barnið 

öðlast við að ganga eitt í og úr skóla. Því var ákveðið að samstarfið milli leik- og 

grunnskóla myndi meðal annars taka mið af því að veita foreldrum aukið öryggi. 
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Engu að síður gekk fundurinn út á að kynna starfið sem fram fer í leik- og 

grunnskólanum og síðan fengu foreldrar að segja frá og ræða um það hvernig þeir 

upplifðu þennan flutning. Bergþóra Þórhallsdóttir (munnleg heimild, 4. mars 2013) 

telur að mestu áhersluna þurfi að leggja á að minnka óöryggi og auka vellíðan bæði 

hjá foreldrum og börnum allt frá fyrsta degi. Einnig þarf að leggja áherslu á faglega 

þætti og samstilla kennsluhætti beggja skólastiga til að endurtekning í námi eigi sér 

ekki stað (Bergþóra Þórhallsdóttir munnleg heimild, 4. mars 2013). 

Brekkuskóli vill að foreldrar finni fyrir öryggi í garð grunnskólans og að komandi 

skólaganga barnanna valdi ekki kvíða. Því er áhersla lögð á dreifa álaginu með 

aðlögun sem spannar allan veturinn áður en börnin byrja í grunnskólanum. 

Samstarfið byrjar strax um haustið á fimmta aldursári barnanna og stendur þangað 

til þau hefja nám í fyrsta bekk. Þegar þau eru komin í fyrsta bekk byrja haustin á því 

að leyfa börnunum að fara í heimsókn á Hólmasól sem er í flestum tilfellum gamli 

leikskóli barnanna. Þegar líða fer á skólaárið eru kennaraskipti þar sem bæði 

leikskólakennarar Hólmasólar koma í Brekkuskóla og grunnskólakennarar 

Brekkuskóla fara í heimsókn á Hólmasól. Með því að kynnast starfi beggja 

skólastiga er grunnur lagður að samstillingu kennsluaðferða. Á meðal kennara 

beggja skólastiga ríkir mikill skilningur og fagleg þekking sem skilar sér í starfinu 

bæði á Hólmasól og í Brekkuskóla. Það er afar brýnt að grunnskólakennarar kynnist 

því sem nemendur aðhöfðust í leikskólanum. Leikskólakennarar Hólmasólar hafa 

einnig komið með ábendingar um skipulag á skóladegi í Brekkuskóla en 

leikskólakennararnir höfðu orðið varir við hversu langan tíma það tekur fyrir börnin 

að klæða sig í útiföt fyrir frímínútur og skerðir það frjálsa tíma barnsins. Eftir að 

hafa rætt við skólastjórnendur Brekkuskóla var tekin sú ákvörðun um að fækka 

frímínútum en lengja þær sem eftir stóðu svo nemendurnir hefðu nægan tíma til 

að leika sér (Bergþóra Þórhallsdóttir munnleg heimild, 4. mars 2013). 

Í Brekkuskóla eru bekkirnir ekki kynjablandaðir en það er eitt af því sem skólinn 

tekur frá leikskólanum Hólmasól sem starfar eftir Hjallastefnunni. Þá er ekki skipt í 

bekki heldur eru árgangarnir hafðir saman og skipt niður í fjóra kynjahópa, tvo 

stúlkukjarna og tvo drengjakjarna. Hóparnir hafa tvo umsjónarkennara en hvor 
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umsjónakennari hefur yfirumsjón með einum drengjahóp og einum stúlknahóp. 

Þrátt fyrir þessa skiptingu er hópunum stundum blandað saman til að undirbúa 

nemendur fyrir breytingar sem síðar verða á skólagöngu þeirra. Með þessari aðferð 

er Brekkuskóli að mýkja yfirfærslu barnanna úr leikskólanum en kynjaskiptir hópar 

halda sér alveg upp í þriðja bekk. Leikskólakennarar við Hólmasól taka einnig mið 

af starfinu sem fram fer í Brekkuskóla og þeim þáttum sem þeir telja þurfi leggja 

meiri áherslu á í leikskóla til að undirbúa verðandi nemendur fyrir 

grunnskólagönguna (Bergþóra Þórhallsdóttir munnleg heimild, 4. mars 2013). 

Áætlun um flutning barna úr leikskóla yfir í grunnskóla er til staðar í Brekkuskóla. 

Áætlunin er í stöðugri þróun og á hverju ári er verið að innleiða einhver nýja þætti 

og laga hnökra frá fyrri árum ef þeir hafa einhverjir verið. Áætlunin er kynnt 

foreldrum fyrir fyrstu heimsókn verðandi nemenda í grunnskólann en áætlunin er 

unnin í samstarfi við leikskólann Hólmasól. Brekkuskóli biður aðra leikskóla að 

afhenda foreldrum sem hyggjast innrita barnið sitt í Brekkuskóla svona áætlun 

þannig að þau geta fylgst með. Áætlunin er aðeins aðgengileg þeim sem hyggjast 

innrita barn sitt í Brekkuskóla þar sem áætlunin er breytileg frá ári til árs. Þá er 

áætlunin send með tölvupósti til þeirra sem við á og er því ekki aðgengileg á 

veraldarvefnum (Bergþóra Þórhallsdóttir munnleg heimild, 4. mars 2013). 

Áætlunin er svohljóðandi að eftir áramót koma nemendur í þrjár heimsóknir frá 

leikskólanum í Brekkuskóla. Fyrsta heimsóknin er í raun bara kynning á skólanum 

þar sem að börnin mæta með sínum leikskólakennurum í heimsókn, hitta 

aðstoðarskólastjóra eða staðgengil hans og forstöðukonu Frístundar. Verðandi 

nemendur ganga um skólann og fá að skoða sig um og fara aðeins inn í bekkina, 

börnin eru áhorfendur og fá innsýn inn í skólastarfið. Í lok heimsóknarinnar fá þau 

ávaxtahressingu áður en þau fara af stað aftur í leikskólann þar sem að heimsóknin 

getur tekið allt að tvær til þrjár klukkustundir. Í heimsókninni er hópnum skipt til 

helminga þar sem annar hópurinn fær að vera eftir og leika sér í Frístund en hinn 

helmingurinn skoðar skólann með leiðsögn og síðan er hópunum víxlað. 

Nemendum væntanlegum frá öðrum leikskólum er boðið að koma og vera með í 

þessum heimsóknum en þá koma þeir á ábyrgð foreldra. Boð er sent til allra 
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leikskóla á Akureyri en þá er því beint að foreldrum vegna þess að hinir 

leikskólarnir senda ekki leikskólakennara með í heimsóknirnar eins og á Hólmasól 

af því að þeir eru ekki samstarfsleikskólar. Þannig að foreldrum er boðið að koma 

og vera með í þessum heimsóknum og það hefur verið vel þegið (Bergþóra 

Þórhallsdóttir munnleg heimild, 4. mars 2013). 

Í annarri heimsókninni fá börnin að vera þátttakendur í skóladegi með fyrsta bekk. 

Þá fá börnin að taka þátt í einni kennslustund, borða með nemendum og sjá 

hvernig skóladagur fer fram. Síðan býðst leikskólakennurum að fara með börnin á 

útileiksvæðið til að kynna þau fyrir nýja umhverfinu. Í þriðju heimsókninni er farið í 

íþróttatíma þar sem að starfið þar er ólíkt því sem fram fer í skólanum. Meiri 

hamagangur og læti eru oft í íþróttahúsinu og getur það reynst vel að vita hvernig 

börnin bregðast við. Börnin fá að hitta íþróttakennara og fara í leiki (Bergþóra 

Þórhallsdóttir munnleg heimild, 4. mars 2013).  

Að lokum er það vorskóli sem Brekkuskóli býður tilvonandi nemendum sínum upp 

á. Vorskólinn samanstendur af tveimur námsdögum sem spanna tvær 

klukkustundir í senn, sem er einskonar sýnishorn af skóladegi. Vorskólinn er val og 

er það alfarið ákvörðun foreldra hvort þeir vilji nýta sér hann fyrir börnin sín en 

aðeins þeim börnum sem eru innrituð í skólann býðst að nýta sér vorskólann. Þar 

vinna börnin að ýmsum verkefnum svo sem, sjálfsmynd sem tekur á móti þeim 

þegar þau koma aftur í skólann um haustið. Vorskólinn er í flestum tilfellum vel 

sóttur en þar fá foreldrar meðal annars tækifæri til að athuga hvernig barnið bregst 

við að vera skilið eftir. Með því að sækja vorskólann gera verðandi nemendur sér 

betur grein fyrir því við hverju megi búast við upphaf skólagöngunnar áður en 

sumarfríið hefst. Þessi heimsókn í skólann hefur það að markmiði að draga úr 

spennu sem barnið gæti annars fundið fyrir allt sumarið fyrir skólagönguna sem 

gæti valdið því að upplifun barnanna verði mun frábrugðnari því sem þau áttu von 

á. Á sama tíma og vorskólinn fer fram er foreldrum boðið að koma á kynningarfund 

um skólastarfið sem er einskonar skólafærninámskeið (Bergþóra Þórhallsdóttir 

munnleg heimild, 4. mars 2013). 
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Þau börn sem ekki koma úr leikskólanum Hólmasól er boðið að taka þátt í 

aðlöguninni með börnum frá Hólmasól en ef þau geta ekki nýtt sé það er þeim 

boðið að koma í stutta kynningu í Brekkuskóla ásamt foreldrum sínum. Barnið fær 

þá öðruvísi aðlögun sem fer oft á tíðum fram á haustin fyrir skólabyrjun. En það er 

alfarið á ábyrgð foreldranna að sækjast eftir slíkri heimsókn (Bergþóra 

Þórhallsdóttir munnleg heimild, 4. mars 2013). 

Þar sem mat fylgir helst börnum sem þurfa á sérfræði aðstoð að halda, vilja 

bráðger börn oft gleymast. Því hafa stjórnendur Brekkuskóla lagt ríka áherslu á að 

fylgjast með bráðgerum börnum sem stunda nám við skólann en telur Bergþóra að 

fyrr megi byrja að huga að þeim börnum. Mesta vinnan hefur farið í það að sinna 

börnum með sérþarfir en telur Bergþóra að víðar mætti horfa og sé það verkefni 

framtíðarinnar að allir fá sömu athygli fyrir þá sérstöðu sem þeir hafa. Gögnin milli 

skólastiganna hafa skilað sér vel og er stoðþjónustan hjá bæjarfélaginu mjög góð í 

því sambandi og er þar milligöngumaður. Fátt kemur á óvart þegar börnin hefja 

grunnskólagöngu og eru börn oft á tíðum búin að fara í greiningu í leikskóla ef talið 

hefur verið þörf á því. Skilafundur er á meðal leik- og grunnskólakennara 

Hólmasólar og Brekkuskóla þar sem farið er yfir gögnin sem fylgja verðandi 

nemendum grunnskólans. Á skilafundinum er rætt um börnin en með megninu af 

börnum fá skólastjórnendur yfirlit með skriflegu samþykki foreldra um það hvar 

barnið er statt. Viðmælandi telur börn sem eru að hefja nám í fyrsta bekk iðulega 

tilbúin til þess að takast á við þessi tímamót hvað varðar andlegan þroska 

(Bergþóra Þórhallsdóttir munnleg heimild, 4. mars 2013). 

4.3. Samantekt 

Brekkuskóli og Dalvíkurskóli eru ólíkir, meðal annars að því leyti að þeir eru 

staðsettir sinn í hvoru sveitarfélaginu. Dalvíkurskóli tekur á móti flestum börnunum 

úr Dalvíkurbyggð á meðan Brekkuskóli tekur aðeins á móti hluta barnanna sem búa 

á Akureyri þar sem um mun fleiri grunnskóla er um að velja. Einnig fara þessir 

grunnskólar ólíkar leiðir í samstarfi milli leik- og grunnskóla. Dalvíkurskóli hefur í 

gegnum tíðina aðeins átt í samstarfi við einn leikskóla og í dag er sá leikskóli undir 

stjórn skólastjóra Dalvíkurskóla sem hefur haft það í för með sér að samstarf 
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skólastiganna hefur verið þróað samhliða öðrum áhersluþáttum, svo sem 

samnýtingu námsefnis. Brekkuskóli hefur átt í samstarfi við ýmsa leikskóla í 

gegnum tíðina en í dag situr einn eftir og er það leikskólinn Hólmasól og er 

samstarfið milli skólastiganna vel ígrundað hvað varðar samstillingu á 

áhersluþáttum þar sem að Brekkuskóli hefur meðal annars nýtt þætti úr 

Hjallastefnunni, sem starfað er eftir á Hólmasól, til þess að mýkja flutning 

barnanna á milli skólastiganna. 

Þar sem að Dalvíkurskóli og leikskólinn Kátakot er undir handleiðslu sama 

stjórnanda hefur ekki þótt þörf fyrir skriflega áætlun. Hún er breytileg frá ári til árs 

og eru áhersluþættir hennar mismunandi eftir fyrirfram ákveðnu skipulagi hvers 

skólaárs og ber þá helst að nefna val á umsjónakennara fyrsta bekkjar sem er oft 

ekki ákveðið fyrr en undir lok skólaársins áður en börnin hefja nám í fyrsta bekk. 

Þar sem samnýting er á sérmenntuðu starfsfólki svo sem iðjuþjálfa og þroskaþjálfa 

á milli Dalvíkurskóla og Kátakots fer þekking á milli skólastiganna sem nýtist meðal 

annars til séraðstoðar þegar komið er í grunnskólann. Eins og fram kom í viðtali við 

Gísla Bjarnason skólastjóra þá telur hann mikilvægt að skólastigin gæti að sínum 

markmiðum og að stigin renni ekki saman í eitt.  

Brekkuskóli hefur útbúið áætlun sem dreift er til foreldra barna sem innrituð hafa 

verið í Brekkuskóla. Áætlunin er ítarleg þar sem að foreldrum gefst tækifæri á að 

fylgjast með hvernig aðlögunin mun fara fram og á hvaða dögum heimsóknir eru í 

grunnskólann. Bergþóra Þórhallsdóttir aðstoðarskólastjóri Brekkuskóla telur einn 

af mikilvægustu þáttunum þegar kemur að aðlögun barna í grunnskóla vera að 

auka öryggi og vellíðan á meðal barna og foreldra. Samstarf við foreldra skiptir 

miklu máli á þessum tímamótum og hafa stjórnendur Brekkuskóla lagt áherslu á að 

foreldrar séu öryggir um að velferð barna þeirra sé ávalt í fyrirrúmi við flutninginn 

úr leikskóla yfir í grunnskóla.  

4.4. Rannsóknarspurningu svarað 

Eins og greina má í niðurstöðum nýta skólarnir margar leiðir til að brúa bilið á milli 

leik- og grunnskóla. Ber þá helst að nefna heimsóknir leikskólabarna í grunnskólann 
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og kynningu á því sem koma skal en það var ríkjandi í báðum grunnskólunum. 

Gagnaflutningur skiptir einnig máli að mati beggja viðmælenda þar sem að 

upplýsingar sem safnað eru saman um börnin á meðan þau eru enn í leikskóla 

nýtast við aðlögun þeirra þegar komið er í grunnskólann og geta skólastjórnendur 

grunnskólans undirbúið séraðstoð fyrir þá nemendur sem á því þurfa að halda. 

Báðir skólastjórnendurnir sem rætt var við töldu mikilvægt að efla foreldrasamstarf 

á þessum tímamótum þar sem að öryggi foreldra skilar sér í öruggum börnum. 

Með jákvæðu viðmóti heima fyrir við flutning barna úr leikskóla yfir í grunnskóla 

verður flutningur barnanna farsælli og aðlögunin verður mýkri.  

Þó svo að skólarnir hafi svipað fram að færa hvað varðar áhersluþætti í aðlögun 

barna úr leikskóla yfir í grunnskóla þá er munur á því hvernig þeir vinna með þessa 

áhersluþætti. Brekkuskóli leggur uppúr skipulögðum heimsóknum sem búið er að 

tímasetja bæði fyrir foreldra, börn og kennara beggja skólastiga. Allir sem koma að 

heimsóknunum hafa fengið upplýsingar um hvað á að gera hverju sinni og hefur 

verið lögð áhersla á að kynna verðandi nemendur í Brekkuskóla fyrir tilvonandi 

umsjónakennara þeirra. Dalvíkurskóli hefur ekki lagt uppúr því að setja niður á blað 

formlega áætlun með tímasetningum en hefur þó engu að síður einhverskonar 

viðmið varðandi heimsóknirnar. Því miður er sjaldgæft að verðandi nemendur fái 

tækifæri til að hitta tilvonandi umsjónakennara sinn þar sem að skipulagið býður 

ekki upp á það.  

  



44 

 

5. Umræða 

Árið 1996 tóku sveitarfélögin yfir rekstur grunnskóla og var sveitarfélögum sett sú 

skylda að mynda heildstæða skólastefnu sem næði bæði til leik- og grunnskóla 

(Skóladeild Akureyrarbæjar, 2006, bls. 5). En mikilvægt er að mynda samfellu í lífi 

barna þar sem reynsla, færni og þekking sem þau hafa tileinkað sér á fyrri 

skólastigum getur nýst sem grunnur að því næsta (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, 

bls. 18).  

Eins og greina má í kaflanum hér að framan, Rannsóknarspurningu svarað, þá eru 

viðmælendurnir sem rætt var við sammála um áhersluþætti í tengslum við flutning 

barna úr leikskóla yfir í grunnskóla. Samt sem áður eru aðferðir þeirra ólíkar. Þegar 

horft er til upplýsingaflæðis og aðlögunar barna þegar þau flytjast úr leikskóla yfir í 

grunnskóla má betur gera sér grein fyrir þeirri ábyrgð sem lögð er á 

skólastjórnendur en þeir bera ábyrgð á að unnið sé með þær upplýsingar sem 

fylgja börnunum og að aðlögunin fari vel fram. Aðrir aðilar sem koma að flutningi 

barnanna svo sem foreldrar og kennarar hafa einnig ábyrgðaskyldur að gegna 

gagnvart börnunum og þurfa þeir að gæta þess að velferð barnanna sé ávalt í 

fyrirrúmi. Þessi tímamót þegar að flutningur úr leikskóla yfir í grunnskóla á sér stað 

á sjötta aldursári barnanna kveða lög á um að þau fari að bera ábyrgð á eigin námi 

sem ekki hefur verið til staðar í leikskóla (lög um grunnskóla, nr. 91 gr. 14/2008). 

Aðaláhyggjuefni foreldra er í sumum tilfellum að börn þeirra eru að fara úr 

vernduðu umhverfi leikskólans yfir í nýjar aðstæður þar sem ábyrgð þeirra verður 

meiri og umhverfi mun opnara (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2008, bls. 5). Með því að nýta margskonar aðferðir við aðlögun barna úr leikskóla 

yfir í grunnskóla má draga úr viðbrigðum og kvíða barnanna (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007, bls. 99). Eins og fram kom á foreldrafundi í Brekkuskóla er kvíði foreldra og 

barna sá þáttur sem þarf að leggja mesta áherslu á við þennan flutning. Aðferðir 

sem Brekkuskóli nýtir meðal annars til að mýkja þennan flutning er að dreifa 

aðlöguninni yfir lengra tímabil eða yfir allt skólaárið áður en grunnskólaganga 

barnanna hefst (Bergþóra Þórhallsdóttir, munnleg heimild, 4. mars 2013). 



45 

 

Ólík sjónarmið hafa verið sett fram varðandi flutning barna úr leikskóla yfir í 

grunnskóla með þá áherslu að þessi tímamót eru eðlilegur hluti af lífinu. Því sé 

óþarfi að draga alfarið úr viðbrigðum barnanna því börn þurfa að takast á við þetta 

ósamræmi milli skólastiganna því þetta er í raun dýrmæt reynsla fyrir framtíðina 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 100). Gísli Bjarnason skólastjóri Dalvíkurskóla og 

leikskólastjóri Kátakots (munnleg heimild, 15. mars 2013) hefur orðið var við að 

það gerir sumum börnum gott að fá að takast á við þessar breytingar á sínum 

forsendum þar sem að byrja grunnskólagöngu er eðlilegur hluti af lífinu. Þá þarf að 

gæta þess að láta skólastigin ekki renna í eitt heldur gera börnunum grein fyrir 

hlutverki þeirra. 

Flestar aðferðir sem þróaðar hafa verið til að draga úr viðbrigðum barna við 

flutning úr leikskóla yfir í grunnskóla leggja áherslu á að tengja saman heimili, skóla 

og umhverfi þeirra. Það er gert með því að kynna börnin fyrir grunnskólanum og 

því sem þar fer fram (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 212; Jóhanna Einarsdóttir, 

2007, bls. 105). Bæði í Brekkuskóla og Dalvíkurskóla er verðandi nemendum fyrsta 

bekkjar boðið í heimsóknir í grunnskólana þar sem börnin fá að kynnast 

skólaumhverfinu, því sem fram fer í skólanum og inn í skólastofu fyrsta bekkjar. 

Þessar heimsóknir eru hluti af aðlögunaráætlun barnanna úr leikskóla yfir í 

grunnskóla (Gísli Bjarnason, munnleg heimild, 15. mars 2013; Bergþóra 

Þórhallsdóttir, munnleg heimild, 4. mars 2013). Með skriflegum 

aðlögunaráætlunum þar sem skipulagðar heimsóknir eru dagsettar gefst 

foreldrum, leik- og grunnskólakennurum tækifæri til að undirbúa sig og börnin fyrir 

það sem framundan er.  

Skrifleg gögn um stöðu barna úr leikskóla geta nýst kennurum vel við aðlögun 

þeirra í grunnskólasamfélagið. Þar að auki getur það reynst vel að tengja saman 

ytra umhverfi barnsins og skólann en þá má styðjast við vistkerfakenningu 

Bronfrenbrenners (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 210-211). Bergþóra 

Þórhallsdóttir (munnleg heimild, 4. mars 2013) greinir frá því að oft á tíðum fylgja 

aðeins gögn með börnum sem þurfa á sérfræðiaðstoð að halda og fer mikill tími og 

fjármagn í að sinna þeim þáttum. Þetta áréttar Gerður G. Óskarsdóttir (2012, bls. 
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161) með því að segja að í sumum tilfellum fylgja aðeins gögn með börnum með 

sérþarfir úr leikskóla. Víðar mætti horfa og virðast bráðger börn og börn sem þurfa 

ekki á sérfræðiaðstoð að halda oft gleymast þegar kemur að upplýsingamiðlun á 

milli skólastiga (Bergþóra Þórhallsdóttir, munnleg heimild, 4 mars 2013).  

Gögn fylgja öllum nemendum sem koma úr leikskóla Dalvíkurbyggðar og hefja nám 

í Dalvíkurskóla. Nýting gagna sem fylgja börnum úr leikskóla yfir í grunnskóla getur 

reynst vel við skipulagningu á séraðstoð. Gögnin eru mis marktæk og munur er á 

upplifun leikskólakennara og formlegum greiningum þegar kemur að nýtingu 

gagnanna. Formlegar greiningar svo sem þroskaskemu eru sjaldan breytilegar og 

því skiptir máli að horfa til þeirra þegar nám barnsins í grunnskólanum er skipulagt. 

Upplýsingar frá leikskólakennurum um félagslega stöðu barnsins geta breyst við 

flutninginn á milli skólastiganna. Því getur það reynst vel að leyfa börnunum að 

fóta sig í nýju umhverfi án óþarfa afskiptasemi kennara og gögnum frá 

leikskólanum. Gísli Bjarnason, skólastjóri Dalvíkurskóla, bendir einnig á að það 

getur reynst börnum vel að breyta um umhverfi og fá að byrja grunnskólagönguna 

á eigin forsendum án þess að gögnunum sem fylgja börnunum sé gert hátt undir 

höfði. Aftur á móti ef að upplýsingarnar sem fylgja börnunum eru ekki nýttar sem 

skyldi strax frá fyrsta degi getur það haft í för með sér að börnin dragist aftur úr, 

upplifi flutninginn á neikvæðan hátt og fara að líta á grunnskólann sem orsakavald 

þess.  

Eins og fram kom í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2003, bls. 7 – 9) um væntingar 

barna til grunnskólagöngunnar þá hafa börn sterka skoðun á því sem fram fer í 

grunnskólanum án þess að hafa rök fyrir máli sínu. Börnin telja starf grunnskólans 

einkennast af aga og reglum á meðan starf leikskólans er afar fjölbreytt og 

skemmtilegt. Bergþóra Þórhallsdóttir (munnleg heimild, 4. mars 2013) telur 

mikilvægt að kynna börnunum vel fyrir skólastarfinu áður en kemur að sjálfri 

grunnskólagöngunni því oft á tíðum hafa börnin myndað sér ákveðna skoðun um 

það sem framundan er. Með því að bjóða börnunum í heimsókn í grunnskólann og 

leyfa þeim að taka þátt í skólastarfinu þá er meðal annars verið að draga úr spennu 

sem getur myndast við biðina eftir að byrja í grunnskóla. Gísli Bjarnason (munnleg 
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heimild, 15. mars, 2013) greinir einnig frá því að börn hafa oft á tíðum myndað sér 

sterka skoðun á því sem fram fer í grunnskólanum og er það hlutverk 

aðlögunarinnar að gefa börnunum raunsæja mynd af því sem framundan er.  

Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2008, bls. 4) greina frá því að 

samstarf milli heimilis og skóla hafi jákvæð áhrif á námsárangur barna. Með góðu 

samstarfi gera foreldrar sér betur grein fyrir því sem fram fer í skólanum og hvers 

sé ætlast til af þeim ásamt því að kennarar gera sér betur grein fyrir bakgrunni 

nemenda. Brekkuskóli leggur ríka áherslu á samstarf milli heimilis og skóla. 

Foreldrar fengu meðal annars tækifæri til að tjá tilfinningar og hugsanir sínar 

gagnvart komandi grunnskólagöngu barna sinna. Stjórnendur Brekkuskóla tóku 

ábendingum foreldra fagnandi og hafa nýtt þær við skipulagningu aðlögunar barna 

úr leikskóla yfir í grunnskóla. En markmið aðlögunarinnar er að foreldrar finni fyrir 

öryggi í garð grunnskólans og að væntanleg skólaganga barnanna valdi ekki óþarfa 

kvíða (Bergþóra Þórhallsdóttir, munnleg heimild, 4 mars 2013). Dalvíkurskóli hefur 

nú verið að byggja upp foreldrasamstarf og fyrirhugað er að bjóða foreldrum 

verðandi nemenda í fyrsta bekk upp á foreldrafærninámskeið þar sem farið verður 

yfir ábyrgð foreldra og skólans í tengslum við grunnskólagönguna (Gísli Bjarnason, 

munnleg heimild, 15. mars 2013).  

Greina má út frá viðtölunum sem tekin voru við stjórnendur Brekkuskóla og 

Dalvíkurskóla að samstarf milli leik- og grunnskóla skiptir miklu máli þegar horft er 

til þarfa barnanna. Samfella milli skólastiganna mýkir flutning barnanna og með því 

að auka öryggi og kynna foreldra fyrir þeirra ábyrgð myndast einnig samfella á milli 

heimilis og skóla.  
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6. Lokaorð  

Í ritgerðinni hefur verið stiklað á stóru um þá þætti sem snúa að flutningi barna úr 

leikskóla yfir í grunnskóla. Rannsóknir benda til þess að þessi flutningur sé meðal 

stærstu tímamóta í lífi barna, því þurfi að hlúa að þörfum þeirra allt frá fyrsta degi 

aðlögunar yfir á nýtt skólastig. Margir fræðimenn hafa fært rök fyrir því að 

mikilvægt sé að mynda samfellu á milli skólastiganna sem leiðir til jafnvægis í lífi 

barna. Þar að auki þarf að hlúa að félagslegum tengslum svo sem vináttu og ytra 

umhverfi barnsins. Ef ekki er hlúð að þessum þáttum getur það haft áhrif á gengi 

barnsins í námi út alla skólagönguna. Jóhanna Einarsdóttir gerði rannsókn sem 

snéri að væntingum barna til grunnskólagöngu og þeirra tilfinningum gagnvart 

henni. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að börnin teldu starf leikskólans 

vera fjölbreytt þar sem þau fengu að vinna að fjölbreyttum verkefnum á meðan 

þau töldu starf grunnskólans einkennast af aga og reglum ásamt því að verkefnin í 

grunnskólanum takmörkuðust við bóklega þætti svo sem stærðfræði, lestur og 

ritun. Skoðanir barnanna einkenndust að miklu leyti af viðhorfum samfélagsins til 

starfa skólastiganna og voru skoðanirnar órökstuddar af þeirra hálfu (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2003, bls. 5 – 12).  

Ólíkar kröfur eru gerðar til barna í leik- og grunnskólum, sem getur reynst sumum 

börnum erfið breyting. Draga má úr viðbrigðum barnanna með því að nýta 

ýmiskonar aðferðir til að brúa bilið á milli leik- og grunnskóla. Ein af þeim aðferðum 

sem nýta má eru heimsóknir leikskólabarna í grunnskóla þar sem börnin fá innsýn í 

skólastarfið og geta myndað sér raunhæfa skoðun á því sem framundan er. Önnur 

leið sem nýtt er til að brúa bilið er samstilling skólastiganna þar sem næsta 

skólastig byggir á forþekkingu nemenda (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 99). 

Flestar aðferðir sem þróaðar hafa verið til þess að mýkja flutning barna úr leikskóla 

yfir í grunnskóla hafa það að markmiði að tengja heimili og umhverfi barna við 

skólastarfið. Skólastjórnendur beggja skólastiga þurfa einnig að vinna saman að 

upplýsingamiðlun sem nýta má við aðlögun barnsins í nýja skólaumhverfið 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 212; Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 105). 
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Við upphaf grunnskólagöngu verður breyting á samskiptum foreldra við skólann. Á 

meðan börn eru í leikskóla er algengt að foreldrar eigi í daglegum samskiptum við 

starfsfólk og fái upplýsingar um athafnir og líðan barns í lok dags. Í grunnskóla 

fækkar oft samtölum milli foreldra og starfsfólks og einkennast samskiptin oft af 

nokkrum skipulögðum viðtölum á ári (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 104). 

Samskipti foreldra og þátttaka þeirra í skólastafi barna sinna hefur oft jákvæð áhrif 

á námsárangur barna. Með góðu samstarfi á milli heimilis og skóla gera foreldrar 

sé betur grein fyrir hlutverki þeirra í námi barnsins og þar að auki gera kennarar sér 

betur grein fyrir bakgrunni nemenda (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008, bls. 4). Flutningur barna úr leikskóla yfir í grunnskóla er ekki 

aðeins viðbrigði fyrir barnið sjálft heldur alla fjölskyldu þess. Dagsskipulagið 

breytist, skóladagurinn styttist, við bætast tómstundir og heimanám ásamt því að 

samskipti við vini aukast (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 

8 – 9). Þar sem upphaf skólagöngunnar hefur bæði áhrif á börnin og fjölskyldu 

þeirra eru þau ekki aðeins að takast á við eigin væntingar og tilfinningar gagnvart 

skólagöngunni heldur þurfa þau oft að eiga við efahyggju foreldra sinna (Griebel og 

Niesel, 1999, bls. 9). 

Þegar horft er yfir efni þessarar ritgerðar má greina ótal þætti sem hafa þarf í huga 

við flutning barna úr leikskóla yfir í grunnskóla. Þar sem umfjöllunarefni 

ritgerðarinnar er afar afmarkað er erfitt að fá heildstæða mynd af því hvernig 

grunnskólar brúa bilið á milli þessara skólastiga. Því væri gaman að skoða 

aðlögunaráætlanir fleiri grunnskóla og jafnvel hafa þá frekari samanburð á milli 

sveitarfélaga þar sem hægt væri að ígrunda nánar reglugerðir sveitarfélaganna sem 

um leið gæfi víðari mynd af því sem skólastjórnendur telja að þurfi að leggja mestu 

áherslu á við þessi tímamót. 
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Fylgiskjöl  

Spurningalisti sem lagður var fyrir skólastjórnendur Dalvíkurskóla og Brekkuskóla. 

1. Hvernig er samstarfi á milli leik- og grunnskóla í sveitarfélaginu háttað?  

2. Hvaða leiðir notar skólinn þinn til að brúa bilið á milli leik- og grunnskóla? 

3. Hvaða þætti telur þú þurfa að leggja mestu áherslu á?  

4. Er áætlun til að staðar um flutning barna úr leikskóla yfir í grunnskóla? 

a. Hvað inniheldur áætlunin? 

b. Hvernig er þessi áætlun kynnt?  

c. Fyrir hverjum er hún kynnt? (Foreldrum, börnum, leik- og 

grunnskólakennurum öðrum? ) 

d. Er þessi áætlun aðgengileg? Og hvar?  

5. Hafa öll börn sem koma í fyrsta bekk verið í leikskóla í sveitafélaginu?  

a. Hvernig er brugðist við ef barn er að koma úr öðru sveitafélagi og 

hefur ekki hlotið sömu aðlögun og hinir?  

b. Hvernig er brugðist við ef barn hefur ekki verið í leikskóla? 

6. Fara grunnskólakennarar í heimsókn í leikskóla? 

a. Fara leikskólakennarar í heimsókn í grunnskólann? 

7. Telur þú mikilvægt að leikskólakennarar leggi sig fram við að kynnast starfi 

grunnskólans? 

a. Telur þú leikskólakennara gera raunhæfar kröfur til 

grunnskólakennara sem eru að taka á móti börnum í fyrsta bekk?  

8. Telur þú mikilvægt að grunnskólakennarar leggi sig fram við að kynnast 

starfi leikskólans? 
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a. Telur þú grunnskólakennara gera raunhæfar kröfur til barnanna sem 

eru að hefja nám í fyrsta bekk?  

9. Telur þú mat á börnum úr leikskóla vera raunhæft? 

a. Að hvaða leyti? 

10. Hver er afstaða þín varðandi heimsóknir kennara heim til barna? 

11. Teljið þið börn sem eru að hefja nám í fyrsta bekk hafa náð nægum 

andlegum þroska til að takast á við þessar breytingar? 

a. (ef svarað er neitandi) Ætti skólagangan að hefjast fyrr eða síðar að 

þínu mati? 

 


