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Ágrip 

Markmiðið með ritgerðinni er að skoða þætti sem hafa áhrif á farsælan flutning barna úr 

leikskóla í grunnskóla og hvernig þeir endurspeglast í tengslum skólastiganna. Samfella í 

námi barna er mikilvæg til að tryggja farsælan flutning milli skólastiga og því skiptir 

hugmyndafræði, kennsluaðferðir og skipulag leik- og grunnskóla miklu máli. Sýn kennara á 

nám barna og starfshættir þeirra hafa áhrif á þá samfellu sem á samkvæmt Aðalnámskrá 

leikskóla (2011, bls. 74) að vera milli skólastiganna.  

 Í þessari ritgerð er byrjað á að fara stuttlega yfir sögu leik- og grunnskóla hér á 

landi, því næst eru hugtökin flutningur (e. transition) og samfella (e. continuity) skoðuð. 

Fjallað er um aðalnámskrár út frá tengslum skólastiganna ásamt því að skoða tengsl við 

félagsmenningarkenningu Vygotskys og síðtímahugmyndir. Þrír lykilþættir samfellu í námi 

barna eru kannaðir: samfella í hugmyndafræði, sameiginleg sýn á kennslufræði og 

samfella í skipulagi. Að lokum verða kynnt nokkur þróunarverkefni, sem hafa það 

markmið að auðvelda börnum flutninginn, og ný sýn í skólahaldi skoðuð sem leggur 

áherslu á samfellu í námi.  

 Ritgerðin getur gangast öllum þeim sem hafa áhuga á samfellu í námi barna og 

flutningi milli skólastiga. Einnig getur hún gagnast þeim sem hafa áhuga á að kynna sér 

hvað felst í samfellu í námi barna og hvaða þýðingu það hefur að hafa sameiginlega sýn á 

hugmyndafræði, kennsluaðferðir og skipulag leik- og grunnskóla.  
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1    Inngangur  

Miklar breytingar verða í lífi barns þegar flutningur frá leikskóla til grunnskóla á sér stað. 

Mikilvægt er að grunnskólabyrjun sé eðlilegt framhald af leikskóladvölinni og að barn 

upplifi jákvæð áhrif í upphafi skólagöngunnar. Margar rannsóknir hafa verið gerðar 

tengdar þessu viðfangsefni og sýna flestar þeirra að nokkrir meginþættir, svo sem starfs-

hættir kennara, samvinna, sýn og viðhorf þeirra, hafa mikil áhrif á flutninginn. 

Aðalnámskrár beggja skólastiga kveða á um að samfella og eðlilegt flæði skuli vera á milli 

þessara tveggja skólastofnana (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a, bls. 12; 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b, bls. 10) . Þegar vísað er í að samfella skuli 

vera í flutningi um hvað er þá verið að tala? Hvað þýðir samfella og fyrir hvern er hún? Er 

þá átt við að hafa sem eðlilegast flæði fyrir börnin, foreldrana eða kennarana eða kannski 

alla þessa aðila?  

 Margar aðferðir hafa verið þróaðar til þess að tengja skólastigin og stuðla að 

samfellu milli leik- og grunnskóla. Flestar eiga þær það sameiginlegt að tengja skólann, 

fjölskyldur og samfélagið í þeim tilgangi að veita börnum stuðning á þessum tímamótum í 

lífi þeirra. Sameiginlegar áherslur og væntingar milli leikskóla og grunnskóla eru í brenni-

depli ásamt miðlun og samskiptum milli starfsfólks á báðum skólastigum. Einnig hefur 

verið lögð áhersla á að börnin verði undirbúin í áföngum, bæði áður en þau byrja í grunn-

skólanum og einnig eftir á. Góð tengsl heimila og skóla og að börnin byrji skólagönguna 

með vinum sínum eru þættir sem einkenna þær aðferðir sem notaðar eru til að tengja 

skólastigin. Þessar aðferðir byggja á því að viðbrigðin við að fara úr leikskólanum í grunn-

skólann verði minni ef börnin þekkja nýju aðstæðurnar, sem þau eru að flytjast í, og að 

skólinn fái upplýsingar um börnin og fyrra nám þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 2004a, bls. 

212). 

 Menntun ungra barna skiptir miklu máli og hefur áhugi á því viðfangsefni vaxið 

mikið á undanförnum árum. Ég hef sjálf mikinn áhuga á því hvernig börn læra og þroskast 

og finnst því þetta viðfangsefni vert frekari skoðunar. Sú reynsla og þekking, sem ung börn 

afla sér á fyrstu æviárunum, er þeim mikilvæg og er áhrifaþáttur í áframhaldandi námi. 

Áður en ég hóf nám í leikskólakennarafræðum taldi ég leikskólann vera nokkurs konar 

undirbúning fyrir komandi ár í grunnskólanum en mér hefur snúist hugur. Nú sé ég hversu 

mikilvæg leikskólaárin eru bæði fyrir nám og þroska. Tengslin milli leik- og grunnskóla hafa 

einnig verið mér umhugsunarefni og hvernig staðið er að þessum þáttaskilum í lífi barna. 

Eru kennarar í raun að gera það sem þeir geta til að auðvelda börnunum þessa miklu 

breytingu eða eru þeir uppteknir af því að börnin passi í ,,grunnskólabarnaform” þar sem 

kennsla og kennsluaðferðir eru staðlaðar og öll börn eiga að vera á sama stað og búa að 



6 

sömu þekkingu þegar þau koma í grunnskólann? Eða er tekið tillit til einstaklingsins og 

kennslunni hagað eftir þörfum barnanna, áhuga og virkni þeirra í eigin námi? Þetta finnst 

mér áhugavert að skoða og ef skilin milli leik- og grunnskólans eru mikil, hvernig er hægt 

að bæta úr því? 

 Einnig hefur mér alltaf fundist áhugavert að skoða eigin starfshætti og aðferðir 

sem ég nota í mínu daglega starfi í leikskóla. Hvernig sýn hef ég á nám barna og þroska 

þeirra? Hvaða hugmyndafræði aðhyllist ég í tengslum við nám barna? Mér hefur alltaf 

fundist gaman að ígrunda og skoða kennsluaðferðir mínar og áherslur í starfi og hvaða 

viðhorf ég hef tileinkað mér gagnvart námi og þroska barna. 

 Markmið ritgerðarinnar er að skoða þætti sem skipta máli fyrir farsælan flutning 

barna úr leikskóla yfir í grunnskóla. Hvað er það sem gerir flutninginn farsælan og hvaða 

þættir geta hamlað því að börnin upplifi farsæl þáttaskil. Mikilvægt er að börn, sem eru að 

fara úr leikskóla í grunnskóla, upplifi samfellu í hugmyndafræði, menningu og kennslu-

aðferðum. Þetta eru atriði sem margir geta haft áhrif á en þó sérstaklega kennarar beggja 

stofnana. Farið verður inn á hvers vegna mikilvægt er að samfella sé í þessum umskiptum 

og sýnt fram á að samfellan hefur áhrif á farsælan flutning og komandi nám barnanna.  

 Rannsóknarspurningin, sem lagt er upp með í ritgerðinni, er hvaða þættir hafa 

áhrif á farsælan flutning frá leikskóla yfir í grunnskóla?   

Farið verður í stuttu máli yfir sögu leik- og grunnskóla hér á landi og hugtökin 

flutningur (e. transition) og samfella (e. continuity) í námi skilgreind og útskýrð. Samfellu-

hugtakið verður skoðað út frá aðalnámskrám ásamt því að kanna tengsl við 

félagsmenningarkenningu Vygotskys og síðtímahugmyndir um nám og þroska barna. 

Áhrifaþættirnir þrír, hugmyndafræðileg samfella, sameiginleg sýn á kennslufræði og 

samfella í skipulagi leik- og grunnskóla, verða skoðaðir og útskýrðir. Farið verður yfir fáein 

þróunarverkefni sem unnin hafa verið hér á landi í tengslum við flutning milli leik- og 

grunnskóla og ný sýn í skólahaldi skoðuð.  

2    Saga leik- og grunnskóla  

Barnavinafélagið Sumargjöf setti á laggirnar fyrstu dagheimilin á Íslandi árið 1924. 

Upphaflegur tilgangur félagsins var að stuðla að almennri umræðu og starfi sem gæti 

stuðlað að aukinni velferð barna. Fyrst um sinn voru þessi dagheimili hugsuð sem 

félagsleg úrræði fyrir efnaminna fólk á tímum mikillar þéttbýlismyndunnar í landinu. 

Tilfinninga- og líkamlegir þættir voru hafðir í hávegi og það átti að sjá til þess að börnin 

fengju holla næringu, byggju við hreinlæti og nytu umhyggju og hlýju. Árið 1932 hóf sama 
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félag rekstur fyrsta leikskólans á Íslandi og þar fengu inni börn menntamanna. 

Dvalartíminn var helmingi styttri á leikskólunum en dagheimilunum og litið var á 

leikskólana sem viðbót við góð heimili. Árið 1973 voru samþykkt lög um hlutdeild ríkisins í 

byggingu og rekstri dagvistunarheimila og voru þessi lög undanfari leikskólalaga. Með 

þessu voru leikskólar og dagheimili sett undir hatt menntamálaráðuneytisins og byggja 

átti upp þessar stofnanir á grundvelli þess að veita börnum góð uppvaxtarskilyrði og til að 

foreldrar gætu tekið þátt á vinnumarkaði. Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili var gefin 

út árið 1985 samkvæmt fyrirmælum sem sett voru í lög um kostnaðarskiptingu árið 1981. 

Þetta var fyrsta skrefið í áttina að því að líta á þessar stofnanir sem hluta af skólakerfinu. 

Með þessari viðbót áréttuðu stjórnvöld ábyrgð sína á uppeldishlutverki þessara stofnana 

og viðurkenndu þar með formlega og faglega opinbera skilgreiningu á hlutverki leikskóla. 

Þar var komið inn á uppeldislegar leiðir og hugmyndafræði en Uppeldisáætlunin (1993) er 

undanfari Aðalnámskrár leikskóla sem kom út árið 1999. Dagvistarheimilin voru lögð niður 

árið 1991 þegar lög um leikskóla komu út. Með því tóku leikskólar alfarið við uppeldi og 

menntun barna undir skólaskyldualdri en árið 1994 var leikskólinn skilgreindur sem fyrsta 

skólastigið í skólakerfinu (Jón Torfi Jónasson, 2006, bls. 7–9, 30, 43–44). Sjá má að 

íslenskir leikskólar hafa þróast hratt og rökin fyrir uppbyggingu þeirra hafa einnig tekið 

breytingum. Hugtökin barnmiðað starf, umönnun og þroskamiðað nám hefur þó einkennt 

leikskólastarf á Íslandi þó að merking þeirra hafi breyst í gegnum tíðina (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007, bls. 23).  

 Þegar horft er til sögu grunnskólans má sjá að töluverð þróun og breytingar hafa 

átt sér stað í fyrstu bekkjum á undanförnum áratugum eins og í leikskólanum. 

Megináhersla barnaskólans var að börn yrðu læs og skrifandi og er það töluvert 

frábrugðið áherslum leikskólans. Öll börn áttu að vera skrifandi og læs þegar þau næðu 10 

ára aldri en þetta breyttist þó töluvert með breytingu á grunnskólalögum árið 1974. Þá 

átti að gera átak til að tryggja öllum börnum jafnan rétt til skólagöngu, óháð búsetu, og 

jafnan rétt til náms, óháð námsgetu (Jón Torfi Jónasson, 2008, bls. 102). Í lögunum frá 

1974 segir að hlutverk grunnskólans hafi verið að búa nemendur undir líf og starf í 

lýðræðisþjóðfélagi. Starfshættir skólans áttu að einkennast af umburðarlyndi, 

lýðræðislegu samstarfi og kristilegu siðgæði ásamt því að temja átti nemendum víðsýni, 

efla skilning þeirra á umhverfinu og leggja grunn að sjálfstæðri hugsun. Árið 1970 hófst 

kennsla sex ára barna í flestum grunnskólum Reykjavíkur en þó voru þau ekki skólaskyld 

og dvöldu aðeins í tvær klukkustundir á dag í skólanum. Markmiðið var að kenna 

börnunum að umgangast jafnaldra sína, kenna þeim að fara eftir almennum skólareglum, 

jafna námsaðstöðu, lúta aga viðfangsefnisins og stjórn kennarans (Jón Torfi Jónasson, 

2008, bls. 102–103, 108). Menntamálaráðuneytið óskaði eftir úttekt þegar 6 ára deildir 
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höfðu starfað í tíu ár og í kjölfar þessarar úttektar fylgdu töluverðar breytingar. 

Samkvæmt lögum eru þessi börn nú skólaskyld, þau eru í u.þ.b. sex klukkustundir á dag í 

skólanum og í flestum skólum er boðið upp á gæslu eftir að kennsludeginum lýkur. Árið 

1999 var ný Aðalnámskrá grunnskóla gefin út þar sem skýrar reglur hafa verið settar um 

kennslu barna í grunnskóla (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:24-26).  

 Augljóst er að leik- og grunnskólar byggja á ólíku sögulegu samhengi og menningu, 

uppeldis- og kennslufræðilegar hefðir eru ólíkar og einnig skipulag og ytri umgjörð. 

Grunnskólar eru stærri stofnanir en leikskólar og margt sem snýr að innra skipulagi að 

mörgu leyti ólíkt. Stærsta vandamál leikskólanna síðustu ár hefur verið skortur á 

fagmenntuðu starfsfólki (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 26). Samkvæmt tölum 

Hagstofunnar frá árinu 2012 eru leikskólakennarar 31,7% starfsfólks í leikskólum en aftur 

á móti eru 95,1% þeirra sem kenna í grunnskólum fagmenntaðir (Hagstofa Íslands, e.d). 

Leikskólanám er ekki skyldunám en grunnskólanám er það og þó ýmsir þættir séu líkir í 

grunnskólanum og leikskólanum er margt sem skilur þessar tvær stofnanir að. 

Meginmismunurinn er áhersla í lögum um grunnskóla á námsgreinar, hæfni, þekkingu og 

mat á nemendum en í lögum um leikskóla er áhersla á leik, umönnun og gott 

uppeldisumhverfi (Jóhanna Einarsdóttir, 2007; bls. 27–28).  

3    Þáttaskil í lífi barna 

Þegar börn flytjast úr leikskóla í grunnskóla eiga sér stað ákveðin þáttaskil. Leikskólinn og 

grunnskólinn eru tvö aðskilin skólastig í menntakerfi Íslands og hefur mikil vakning verið á 

síðustu árum um tengsl þeirra. Skýr skil hafa verið á milli leik- og grunnskóla og er ástæða 

þess ólík saga, bakgrunnur og mismunandi menning. Eins og áður hefur komið fram er 

saga þessara tveggja skólastiga ólík og verður það til þess að innan skólanna skapast ólík 

menning, hugmyndafræði, kennsluaðferðir og áherslur. Menntun kennara á þessum 

skólastigum hefur einnig verið ólík. Krafa um háskólamenntun grunnskólakennara hefur 

verið frá árinu 1946 en Fóstruskóli Íslands, sem sá um menntun leikskólakennara, fluttist 

ekki upp á háskólastig fyrr en árið 1997 með lögum um sameiningu fjögurra skóla í eina 

háskólastofnun, Kennaraháskóla Íslands, sem árið 2008 sameinaðist Háskóla Íslands (Helgi 

Skúli Kjartansson, 2008, bls. 198; Lög um Kennaraháskóla Íslands, 1997; Lög um 

sameiningu Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands, 2007). Þessar ólíku kröfur til 

menntunar leik- og grunnskólakennara hefur ef til vill eitthvað að segja þegar kemur að 

menningu, hugmyndafræði og kennsluaðferðum innan skólastiganna. Bakgrunnurinn og 
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þær hefðir, sem myndast, geta oft skapað þær aðstæður að flutningur milli skólastiga 

verður ekki eins eðlilegur og skilvirkur eins og hann ætti að vera.  

 Sue Dockett og Bob Perry (2007a, bls. 3–4) segja farsæla skólabyrjun vera 

mikilvæga og tengda góðu gengi í skóla seinna á lífsleiðinni. Hvernig börnum gengur í 

þessu breytingaferli hefur bein áhrif á sjálfsmynd þeirra og þau börn, sem eiga erfitt 

náms- og félagslega í yngri bekkjum grunnskóla, eru líklegri til að eiga erfiðara uppdráttar í 

námi síðar og jafnvel á fullorðinsárum. Börn upplifa flutninginn á mismunandi hátt og þau 

sem finna fyrir samræmi í skólaumhverfinu og umhverfinu heima eru líklegri til að upplifa 

jákvæðari flutning. 

 Hér á eftir verður fjallað um það hvað felst í hugtökunum flutningur og samfella og 

hvaða stöðu þau hafa í aðalnámskrá beggja skólastiga.   

 

3.1    Flutningur  

Mikill áhugi hefur vaknað á síðastliðnum tveim áratugum um flutning (e. transition) í 

tengslum við nám og skólagöngu barna. Erlenda hugtakið ,,transition” er frekar opið 

hugtak og ekki auðvelt að skilgreina í sjálfu sér. Hérna má skýra það sem einhvers konar 

skil frá einu samhengis til annars, að fara frá einum stað á annan eða frá einu stigi á annað 

(Broström, Jóhanna Einarsdóttir og Vrinioti, 2010, bls. 3). Í þessari ritgerð verða hugtökin 

flutningur, breytingar og þáttaskil notuð í þessu samhengi.  

 Eftirvænting og spenna einkennir oft líðan barna sem eru að ljúka leikskólanámi og 

eiga að stíga sín fyrstu skref í grunnskólanum. Að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla felur 

oft í sér miklar breytingar bæði fyrir börn og foreldra þeirra. Þetta ferli eða þáttaskil má 

kalla flutning (e. transition) og farsæll flutningur veitir börnum öryggi og lætur þeim líða 

vel í nýja umhverfinu. Markmið allra sem að ferlinu koma er að veita börnunum stuðning 

og stuðla að góðri grunnskólabyrjun. Stuðningurinn felst meðal annars í því að samþætta 

og samvefja það sem gert var í leikskólanum við það nýja sem börnin læra í 

grunnskólanum. Í þessu felst bæði að hlúa að börnunum félagslega og einnig námslega 

sem er grundvöllurinn fyrir áframhaldandi þroska og nám (Broström, 2002, bls. 2).  

 Sue Dockett og Bob Perry (2007a, bls. 5, 2007b, bls. 8) skilgreindu flutning úr 

leikskóla yfir í grunnskóla sem tímabil þegar börnin eru að breyta um hlutverk, fara úr því 

að vera leikskólabörn yfir í það að vera grunnskólanemendur. Væntingar (e. expectations), 

hlutverk (e. roles) og sjálfsmynd (e. identities) þeirra breytist á þessum tíma og einnig 

verða til ný sambönd, bæði við kennara og nýja félaga. Barnið er ekki það eina sem gengur 

í gegnum þessar breytingar heldur líka allir í umhverfi þess, svo sem foreldrarnir, 
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félagarnir og allt samfélagið. Ramey og Ramey (2010, bls. 20) taka í sama streng en þau 

álíta að flutningur barna yfir í grunnskólann sé víxilverkun væntinga og tengslamyndunar 

milli barna, foreldra, kennara og samfélagsins í heild sinni. Markmiðið er að öll börn fái 

góða grunnskólabyrjun og þurfa kennarar og foreldrar því að koma til móts við hvert og 

eitt barn og stuðla þannig að námi þeirra og alhliða þroska.  

 

3.2    Samfella  

Hugtakið samfella (e. continuity) felur í sér ólíka fleti og margir fræðimenn hafa skilgreint 

hugtakið í tengslum við nám ungra barna. Sally Peters er þekkt fræðikona á þessu sviði og 

hefur meðal annars rannsakað nám og þroska ungra barna í tengslum flutning frá 

leikskóla yfir í grunnskóla. Hún hefur skilgreint hugtakið samfella sem samhengi eða flæði 

milli viðhorfa, kennsluaðferða og hugmyndafræða kennara og stjórnenda. Hún bendir á 

mikilvægi þess að menntakerfið myndi samfellda heild þar sem eðlilegt flæði sé á milli 

skólastiga. Börn eiga ekki að finna fyrir róttækum breytingum á námi sínu þegar þau fara 

frá leikskóla yfir í grunnskóla heldur eiga tengslin að vera góð og námskrárnar að vera 

sambærilegar (Peters, 2000; bls. 3, 23). Jóhanna Einarsdóttir (2004b, bls. 59) tekur í sama 

streng og segir samfellu byggjast á sameiginlegri sýn. Hún segir að það þurfi að vera 

sameiginleg sýn á hugmyndafræði, aðferðir og áherslur í náminu og til þess að ná þessu 

fram þurfi viðhorf og hugmyndir kennara um nám barna að tengjast og áherslur að vera 

þær sömu. Sue Bredekamp (2010, bls. 135) telur hugtakið vísa í samfellu í þroska barnsins 

og þörf barna fyrir samræmi og tengingu reynslu sinnar frá einu umhverfi í annað. Það 

felur í sér að barnið á að geta nýtt sér í grunnskólanum þá reynslu og þekkingu, sem það 

aflaði sér í leikskólanum, og byggt þannig upp nýja reynslu og vitneskju.  

 Gerður G. Óskarsdóttir útskýrir samfellu sem einhvers konar órofna heild. Barnið 

fer úr einum heimi í annan og samfellan vísar til þess að þessir tveir heimar séu á einhvern 

hátt líkir. Það atferli sem einstaklingur tileinkar sér í þeim fyrri á einnig við í þeim síðari. 

Fullorðnir í umhverfi barnsins bregðast við barninu í samræmi við fyrri reynslu þess. 

Samfella í námi byggir á kennslufræðilegu samhengi sem á bæði við um umgjörð 

skólastofnana og starfshætti (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 15, 17).  

 

3.3    Aðalnámskrá leik- og grunnskóla 

Samkvæmt 16. grein laga um leikskóla og 6. grein laga um grunnskóla eiga sveitafélögin 

að koma á samstarfi milli þessara skólastiga og skólanámskrá þeirra á að gera grein fyrir 
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hvernig haga skuli samstarfi, aðlögun barna og flutningi þar á milli (Lög um leikskóla, 

2008; Lög um grunnskóla, 2008).  

 Ef hugtakið samfella er skoðað út frá aðalnámskrám má sjá að markmið beggja 

skólastiga er að skapa mikilvæga samfellu í íslensku skólakerfi, koma á tengslum og 

samstarfi, koma til móts við þarfir barna og stuðla að markvissri uppbyggingu náms 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a, bls. 75; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011b, bls. 9). Grunnþættirnir sex, sem mynda kjarna 

menntastefnunnar, læsi, heilbrigði og velferð, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, 

sjálfbærni og sköpun, eiga meðal annars að skapa mikilvæga samfellu í skólakerfinu. 

Fyrstu kaflarnir í aðalnámskránni eru sameiginlegir fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla og 

á það að ýta undir sveigjanleika og samfellu í skólakerfinu, bæði varðandi inntak og 

starfshætti (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b, bls. 5, 10). Aðalnámskrá 

grunnskóla tekur í sama streng en þar segir að treysta eigi á gagnkvæman skilning og 

þekkingu á starfi kennara og námi nemenda og stuðla að öryggi og vellíðan barna þegar 

þau flytjast á milli skólastiga (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a, bls. 75). 

 Þegar fjallað er um tengsl skólastiganna segir í báðum aðalnámskrám að 

skólaganga barnanna eigi að mynda samfellda heild svo að nám og reynsla á fyrri 

skólastigum nýtist þeim á næsta skólastigi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a, 

bls. 75; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b, bls. 50). Þegar barn lýkur leikskóla 

og byrjar í grunnskóla eiga sér stað miklar breytingar bæði fyrir barnið og fjölskyldu þess. 

Báðar aðalnámskrárnar fjalla um mikilvægi þess að þegar barnið byrjar í grunnskóla geti 

það byggt á fyrri reynslu og námi sínu úr leikskólanum til þess að skapa ný námstækifæri. 

Þau viðfangsefni og sú þekking sem börnin fengust við í leikskólanum verða grunnur sem 

grunnskólanámið byggist á og skapar þannig samfellu í námi barnanna. Gott 

upplýsingaflæði skal vera milli skólanna við upphaf grunnskólagöngu og samstarf á að 

vera milli allra aðila, foreldra, kennara á báðum skólastigum og annars starfsfólks. 

Kennarar á báðum skólastigum þurfa að kynna sér starfsaðferðir og sýn hvers annars á 

nám og þroska barna svo að börnin upplifi samfellu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011a, bls. 75; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b, 

bls. 50). 

 Ef þessu væri fylgt nákvæmlega eftir á báðum skólastigum væri flutningurinn fyrir 

flest öll börn, sem ljúka leikskólanámi og fara í grunnskóla, farsæll. Því miður held ég að 

það sé ekki raunin og þessu sé ekki fylgt eftir eins vel og hægt væri, sem getur skapað 

óstöðugleika og ósamræmi í námi og þroska barna. Það er skylda leikskóla og grunnskóla 

að kynna sér vel það sem í námskrám stendur og framfylgja þeim eftir bestu getu. Ef vel 
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er rýnt í aðalnámskrár beggja skólastiga má sjá að meira virðist fjallað um samfellu og 

mikilvægi hennar í Aðalnámskrá leikskóla heldur en í Aðalnámskrá grunnskóla. 

Mismunandi ástæður geta legið þar að baki en sú spurning vaknar hvort ein ástæðan geti 

verið að meiri áhugi sé hjá leikskólanum. Þar sem báðar námskrárnar eru gefnar út af 

mennta- og menningarmálaráðuneytinu er ákveðið misræmi á ferð sem áhugavert er að 

skoða. Hvaða hugmyndir liggja þar að baki? Hvers vegna virðist meiri vilji í þessum efnum 

vera hjá leikskólanum? Getur það verið vegna þess að að honum er ætlað að bera meiri 

ábyrgð á samfellunni en grunnskólanum? Er ástæðan sú að grunnskólinn telji sig ekki 

þurfa að fara niður á stig leikskólans til þess að samræma sýn, starfshætti og aðferðir 

heldur eigi leikskólinn að undirbúa börnin fyrir grunnskólagönguna? Kannski telja 

grunnskólakennararnir að þessi þáttur sé í höndum leikskólakennara því að þeir hafi meiri 

tíma til að skoða þessi mál og meira rými til að breyta og framkvæma. 

4    Kenningar um nám og þroska 

Í leikskóla læra börn ákveðna hluti þar sem kennararnir byggja starf sitt á ákveðinni 

hugmyndafræði, kennslufræði og skipulagi. Viðhorf kennara til barna og bernskunnar er 

áhrifaþáttur í mótun skólastarfs. Sú hugmyndafræðilega sýn og sá skilningur, sem 

kennarar hafa á börnum, hafa áhrif á starfshætti kennara og aðferðir (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008b, bls. 24–25). Sýn umhverfisins á nám og þroska barna hefur áhrif á það 

hvort flutningur barna frá leikskóla yfir í grunnskóla verði farsæll. Kenningar og hugmyndir 

fræðimanna er hægt að setja í samhengi við tengsl skólastiga og samfellu í námi. Kenning 

Vygotskys um þátt umhverfis og menningar í námi og þroska barna getað varpað ljósi á 

það hvernig börnin læra og hvaða þættir skipta máli þegar kemur að flutningi þeirra úr 

leikskóla í grunnskóla. Einnig er hægt að skoða þáttaskilin út frá síðtímahugmyndum þar 

sem samvinna og gagnkvæm samskipti eru lykilatriði í því að börn séu virkir þátttakendur í 

sköpun þekkingar og að leik- og grunnskólinn séu samfellt námsferli.  

 

4.1    Félagsmenningarkenning Vygotskys 

Lev Vygotsky, rússneskur sálfræðingur, setti fram kenningu þar sem hann lagði áherslu á 

áhrif umhverfis og menningar í tengslum við þroska og nám barna. Hann sagði að allt nám 

færi fram í félags- og menningarlegu samhengi (Vygotsky, 1978, bls. 131). Vygotsky hélt 

því fram að bæði líffræðilegir og félagslegir þættir hefðu áhrif á þroska barna og sagði þau 

byggja upp þroska með reynslu. Það sem gerði kenningu Vygotskys frábrugðna öðrum 
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þroskakenningum var að hann sagði þriðja þáttinn – eða menningu – vera mjög 

mikilvægan. Samkvæmt Vygotsky móta bæði erfðir og uppeldi þroska barns í gegnum 

menningu þess (Lightfoot, Cole og Cole, 2009, bls. 23). Þannig gekk hann út frá því að 

vitsmunir ættu uppruna sinn í menningu og umhverfinu. Barnið fæðist með ákveðna 

vitræna starfsemi sem verður síðan að vitsmunalegri færni vegna víxlverkunar umhverfis 

og úrvinnslu einstaklingsins úr umhverfisáhrifum. Mótun einstaklingsins byggir svo á 

félagslegri reynslu og er sú reynsla háð menningu samfélagsins sem hann býr í (Meece og 

Daniels, 2008, bls. 165). Þessi reynsla tengist samfellunni milli leik- og grunnskóla en 

samfelluhugtakið byggir meðal annars á því að börn geti tengt fyrri reynslu sína úr 

leikskólanum við það sem gert er í grunnskólanum og byggt svo ofan á hana þegar þau 

takast á við ný og ögrandi verkefni. 

 Félagsmenningarkenningin byggir á því að börn séu virk í að byggja upp þekkingu 

sína um heiminn. Þetta á sér stað þegar börn eiga í samskiptum við umhverfi sitt, barnið 

lærir og skapar um leið nýja þekkingu. Sögu- og menningarlegt samhengi eru lykilþættir 

og öll þekking fæst í gegnum þennan sögu- og menningarlega heim (Naughton og 

Williams, 2009, bls. 229). Börnin læra þannig í samvinnu við aðra í umhverfi sínu. Nám er 

því ekki ferli, sem einstaklingurinn gengur einn í gegnum, heldur krefst samskipta og 

samvinnu við fullorðna og önnur börn (Vygotsky, 1978, bls. 132). 

 

4.1.1    Þroskasvæði og vinnupallar 

Hugtakið þroskasvæði (e. zone of proximal development) í kenningu Vygotskys er notað til 

að útskýra hvernig börn læra með stuðningi. Þroskasvæði er fjarlægðin milli þess sem 

barnið getur sjálft án hjálpar og þeirrar hæfni sem barnið getur náð með hjálp annarra, 

jafnaldra eða fullorðinna (Meece og Daniels, 2007, bls. 168–169). Þroskasvæðið færist til 

með því að takast á við verkefni í samvinnu við aðra vegna þess að möguleikar barnsins á 

að ráða eitt og óstutt við sams konar viðfangefni breytast við samskiptin. Í þessum 

samskiptum og samvinnu skapar barnið eigin þekkingu og lærir (Jóhanna Einarsdóttir, 

2008a, bls. 23). 

 Talið er að börn læri í samvinnu og samskiptum við aðra og litið er svo á að 

hlutverk annarra barna og fullorðinna í námi sé mikilvægt. Vinnupallar (e. scaffolding) er 

hugtak sem Vygotsky útskýrði með því að vitsmunaþroskinn sé eins og bygging sem 

barnið er að byggja. Hinir nauðsynlegu vinnupallar er hið félagslega umhverfi og gefur það 

barninu færi á að halda áfram að byggja upp nýja hæfni og þekkingu (Berk og Winsler, 

1995, bls. 26–29). Hlutverk kennara er að halda barninu á þroskasvæðinu og þannig 

hámarka nám og getu barnsins. Kennarinn þarf að styðja við barnið og hvetja það til að 
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byggja upp nýja og nytsamlega þekkingu og hæfni. Þegar vinnupallaaðferðinni hefur verið 

náð hefur kennarinn hjálpað barninu að framkvæma það verkefni sem það þurfti áður 

hjálp við. Til að komast að því hvar barnið er statt á þroskasvæðinu er það hlutverk 

kennarans að fylgjast með og hlusta á sjálftal barnsins. Sjálftal er það sem barnið segir við 

sjálft sig þegar það fæst við ákveðið verkefni. Kennarinn þarf því að vera vel vakandi og 

grípa inn í þegar hann telur barnið vera að glíma við verkefni innan þroskasvæðisins. 

Vinnupallaaðferðin snýst um að móta skilning barnsins með því að bregðast við og sýna, 

ýta undir og styðja það í leit sinni að nýrri þekkingu og viðhalda gagnkvæmri athygli milli 

barns og fullorðins á meðan á verkefninu stendur. Kennarinn á að hjálpa barninu að 

tengja saman hugsun og gjörðir og víkka skilning þess á ákveðnum aðstæðum og 

verkefnum með því að spyrja spurninga, opinna og lokaðra, ásamt því að sýna hvernig 

gert skuli (Naughton og Williams, 2009, bls. 370, 375–377). 

 Þessi hugtök Vygotskys má tengja við kennslufræðilega samfellu, það sem kemur 

fram í námskrá skólanna og þær kennsluaðferðir sem notast er við, hvernig er talað við 

börnin og hvernig kennarar nálgast þær kennsluaðferðir sem vinnupallaaðferð Vygotskys 

byggir á. Samskiptin, sem eiga sér stað í leikskólanum milli kennara og barns, eru ekki eins 

og samskiptin milli kennara og barns í grunnskólanum. Í leikskólanum eru minni hópar, 

sveigjanleiki meiri og meira um óbeina kennslu og því auðveldara fyrir kennara að átta sig 

á einstaklingsgetu barnanna í hópnum. Grunnskólakennslan einkennist oft af stærri 

hópum og minni sveigjanleika og kennarar þurfa að miðla sínum kennsluaðferðum þannig 

að þær ná til sem flestra nemenda. Kennarar í grunnskólanum hafa ef til vill færri tækifæri 

til að átta sig nákvæmlega á því hvar hvert barn er statt á þroskasvæðinu þar sem bein 

kennsla fer fram og áherslur eru á ákveðin námssvið. Þær aðferðir og áherslur, sem 

notaðar eru, verða þeir því að miða út frá fjöldanum svo að þeir nái til sem flestra en 

kennsluaðferðir leikskólakennarana eru einstaklingsbundnari. Kennsluaðferðir eru einn 

áhrifaþáttur til að tryggja farsælan flutning barna frá leikskóla yfir í grunnskóla og því er 

mikilvægt að samræmi sé í aðferðum, áherslum og samskiptum milli kennara og barna á 

báðum skólastigum.  

 

4.2    Síðtímahugmyndir  

Ef skoðaðar eru síðtímahugmyndir (e. postmodernism) um þroska og nám barna má sjá að 

þær eiga vel við það sem Vygotsky lagði fram með félagsmenningarkenningu sinni. Í 

síðtímahugmyndum kemur fram að þroski sé menningarlegt ferli og bernskan sé mótuð af 

menningarlegum þáttum. Lögð er áhersla á félags- og menningarlegt samhengi og það 

umhverfi sem börnin alast upp í á hverjum tíma. Horft er á það hvernig börn móta 
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umhverfi sitt og hvernig umhverfið mótar þau (Rogoff, 2003, bls. 3–7). Gagnkvæm 

samskipti eru lykilþáttur í síðtímahugmyndum um börn og eru það samskipin milli barna, 

kennara, foreldra og samfélagsins sem mestu máli skipta (Jóhanna Einarsdóttir, 2008b, 

bls. 22–23). Bernskan byggir á félagslegum þáttum, hún mótast fyrir og af börnunum í 

gegnum samskipti og félagsleg tengsl. Börnin læra af því félagslega samhengi, sem þau 

alast upp í, og taka þannig þátt í að móta umhverfi sitt. Börn eru þátttakendur í hinu 

félags- og menningarlega samfélagi, hafa rödd og viðhorf sem vert er að hlusta á og þau 

geta tekið þátt í ákvarðanatöku varðandi þeirra eigin velferð. Þeir sem aðhyllast 

síðtímahugmyndir segja að engir algildir eiginleikar eigi við börn heldur skuli leggja 

áherslu á margbreytileikann með áherslu á styrkleika þeirra og getu (Dahlberg, Moss og 

Pence, 1999, bls. 49). 

 Þetta samræmist kenningum Vygotskys þar sem segir að nám fari fram í gegnum 

umhverfi, samskipti og menningu barnsins. Börn læra í samvinnu við aðra, fullorðna og 

önnur börn, og segir Vygotsky þroskasvæðið vera notað til þess að útskýra hvernig nám 

fari fram í gegnum tengsl og gagnkvæm samskipti. Bæði félagsmenningarkenningin og 

síðtímahugmyndirnar líta svo á að nám fari fram í gegnum samvinnu og samskipti við aðra 

og í félags- og menningarlegu samhengi. Umhverfið, sem barnið býr við, er því mikill 

áhrifavaldur varðandi nám og þroska þess, kennarar bæði í leik- og grunnskóla hafa mikið 

um það að segja hvernig börn læra og því er mikilvægt að sameiginleg sýn sé á nám og 

þroska barna. Bakgrunnur, viðhorf og sannfæring kennara skiptir máli þegar kemur að því 

hvernig þeir kenna og umgangast börn. Sú sýn og skilningurinn, sem kennarar hafa á 

bernskuna og börn, hafa einnig áhrif á stefnumótun og málefni skólanna. 

 Ef við snúum okkur aftur að því hvaða þættir skipta máli þegar kemur að farsælum 

flutningi barna frá leikskóla yfir í grunnskóla þá kemur fram í félagsmenningarkenningu og 

í síðtímahugmyndum um börn og bernsku að áhrifaþættirnir eru umhverfið, menningin, 

gagnkvæm samskipti og tengsl og sameiginleg sýn kennara á nám og þroska barna; einnig 

hefur áhrif á flutninginn hvernig komið er fram við börnin, hvaða áhrif börnin hafa á 

umhverfi sitt og hvaða kennsluaðferðum er beitt. Samkvæmt þessum hugmyndum eiga 

börn að vera virk í því að byggja upp þekkingu sína og eiga í virkum samskiptum við 

umhverfi sitt. Þau læra í gegnum menningu og hvernig umhverfið horfir á nám og þroska 

barna. Þar sem nám barnanna fer fram í félagslegu samhengi á barnið að geta byggt á því í 

grunnskólanum sem það lærði í leikskólanum. Umhverfið, menningin og sýn á börn innan 

þessara stofnana þurfa því að vera svipuð svo að barnið nái sem mestum þroska, sé virkt í 

eigin námi og samfella skapist. 
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5    Menntun á mótum skólastiga 

Að fara úr leikskóla í grunnskóla er þróunarferli sem felur í sér að fara frá einu skólastigi, 

sem barnið þekkir, yfir í annað sem er því að einhverju leyti ókunnugt. Aðlögun að nýjum 

kröfum felur í sér breytingar og það snertir ekki einungis barnið sjálft heldur einnig alla í 

umhverfi þess. Þær breytingar, sem þessi þáttaskil fela í sér, geta verið þroskandi, ef vel er 

staðið, en skapað óvissu og óöryggi ef ekki er nógu vel hugað að samfellunni sem ætti að 

vera í námi barnanna.  

 

5.1    Samfella í hugmyndafræði 

Ástæða þess að mikilvægt er að ræða um og skoða flutning á milli skólastiga í 

nútímasamfélagi er að bein kennsla og menntun færist æ meir niður aldursstigann. Börn 

mæta fyrr en áður miklum kröfum þegar kemur að námi og því er mikilvægt að vel sé 

staðið að þeirri breytingu sem fylgir flutningi úr leikskóla í grunnskóla. Í þessu samhengi 

þurfa börn öðruvísi kennslu en áður til að undirbúa þau fyrir heim fullan af breytingum, 

menntun sem byggir á samfellu og eðlilegu flæði í námi fyrstu átta ár í lífi barnsins 

(Tarrant og Kagan, 2010, bls. 313).  

 Eins og áður hefur verið bent á, þegar talað er um samfellu í hugmyndafræði, er 

átt við ríkjandi menningu skólanna og þær hugmyndir sem unnið er eftir. Leik- og 

grunnskólar eru mismunandi stofnanir að mörgu leyti og skapar það oft ólíka 

hugmyndafræði. Hugmyndafræðin byggir á sýn kennara og skólastjórnenda á nám og 

þroska barna og menning skólanna byggir á ólíkri sögu þeirra og bakgrunni. Í leikskólanum 

var upphaflega mikil áhersla lögð á umönnun og barnmiðað nám en í grunnskólanum var 

áhersla á beina kennslu. Þessir þættir hafa mótandi áhrif á ríkjandi hugmyndir þar sem 

leikskólar halda sig frekar við hugmyndafræði sem tengist leik, óbeinni kennslu og 

sveigjanleika í starfi. Ef litið er á hefðir og sögu grunnskólans er hún önnur en leikskólans 

og hefur það áhrif á hugmyndafræðina sem ríkjandi er. Ef til vill byggja hugmyndir 

grunnskólans að einhverju leyti á stífari kennslu, fastmótaðra skipulagi og meiri áherslu á 

ákveðnar námsgreinar. Hvernig kennararnir líta á nám og kennslu er stór hluti af 

hugmyndafræðinni á bak við starfsaðferðir og áherslurnar sem þeir nota í kennslu sinni. 

Mikill mismunur getur verið á hugmyndafræði kennara og getur það skapað spennu og 

hindrað samfellu í námi barnanna. Dæmi um þetta getur verið barn á elstu deild leikskóla 

þar sem hugmyndafræði leikskólakennarans er að börn séu hæf, virk í eigin námi og frjáls 

og óbein kennsla ræður ríkjum. Barnið fer svo í grunnskóla þar sem hugmyndafræði 
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kennarans byggir á því að börn séu óhæf og beita þurfi umbun og refsingu til að ná fram 

árangri í námi. Þetta barn upplifir augljóslega ekki samfellu í hugmyndafræði þar sem 

hugmyndir og aðferðir kennarana eru gerólíkar. Svona mál geta alltaf komið upp og því er 

mikilvægt að huga að hugmyndafræðilegri samfellu og að kennarar og stjórnendur séu 

meðvitaðir um hvað í henni felst.  

 Hugmyndafræði kennara og sýn á það hvernig barn lærir er áhrifaþáttur í því 

hvernig kennsla fer fram og þar af leiðandi hvort samræming sé á milli skólastiganna. 

Ólíkar áherslur og mismunandi kennsluaðferðir virðast ríkja milli leikskóla og grunnskóla 

sem kemur fram í hugsun, viðhorfi og nálgun kennara, menningu skólanna, hefðum og 

áherslum (Vartuli, 1999, bls. 489). Sally Peters skoðaði meðal annars mismunandi 

sjónarhorn kennara á Nýja Sjálandi í tengslum við flutning barna frá leikskóla í grunnskóla 

ásamt því að skoða samfelluna sem þar er. Hún komst að því að á Nýja Sjálandi, ásamt 

fleiri löndum, væri oft nokkuð misræmi í hugmyndafræði milli skólastiga. Hugmyndir 

grunnskólakennara voru grunnskólamiðaðar en þær sneru að því að leikskólinn ætti að 

undirbúa börnin fyrir komandi skólagöngu og til þess að skapa samfellu ætti leikskólinn að 

taka upp kennsluaðferðir grunnskólans. Þessar niðurstöður sýndu fram á að börnin á Nýja 

Sjálandi upplifðu ekki samfellu þegar þau fóru frá leikskóla í grunnskóla vegna misræmis 

meðal annars í hugmyndafræði kennara og sýn á nám og þroska barna (Peters, 2000, bls. 

16, 21, 23). 

 OECD (Efnahags- og framfarastofnun Evrópu) gerði skýrslu árið 2001, Starting 

strong, um úttektir, sem fram fóru í 20 löndum, þar sem athygli er vakin á ólíkri 

hugmyndafræði í leik- og grunnskólum. Þar er lögð áhersla á að skapa samfellu í námi 

barna alveg frá fæðingu til átta ára aldurs. Samvinna milli leik- og grunnskóla er sögð gefa 

möguleika á að tengja ólíkar hugmyndir og aðferðir skólanna til að skapa mikilvæga 

samfellu í námi barna (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 96–97).  

 Seinni skýrslur OECD, Starting strong II og III, komu út árið 2006 og 2012. Fyrri 

skýrslan fjallar um þróunina sem orðið hefur varðandi tengsl skólastiganna en síðari 

skýrslan fjallar um aðferðir til úrbóta. Í skýrslunni, sem kom út árið 2006, er fjallað um að 

tvenns konar fyrirkomulag hefur einkennt þær aðferðir sem notaðar eru til að tengja 

skólastigin. Annars vegar er talað um félags- og uppeldislega hefð (e. social pedagogy 

tradition) sem er ríkjandi í löndum í Mið-Evrópu og á Norðurlöndum. Í þeirri aðferð er 

lögð áhersla á tengsl uppeldis, umönnunar og menntunar. Í þessum löndum er litið á 

leikskólann sem hluta af ævimenntun einstaklings en ekki sem undirbúning fyrir 

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

upp í fyrstu bekki grunnskólans og þannig búa til samfellu í námi barna. Skýrsluhöfundar 
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sögðu aðra hefð vera ríkjandi í löndum eins og Ástralíu, Kanada, Frakklandi, Írlandi, 

Hollandi, Bretlandi og Bandaríkjunum. Sú hefð lítur á tengsl skólastiganna út frá 

grunnskólanum og kalla höfundarnir það skólunarmódelið. Samkvæmt því á leikskólinn að 

fylgja markmiðum grunnskólans og námsefni og innihald grunnskólans hefur verið fært 

niður í leikskólann. Mikil áhersla er því lögð á hæfni og þá þekkingu sem börnin eiga að 

vera búin að læra og tileinka sér þegar grunnskólagangan byrjar (OECD, 2006, bls. 59–60). 

Skýrslan, sem kom út árið 2012, fjallar um námskrár og hvernig megi nota þær til að skapa 

samfellu í námi barna. Þar segir að námskrár eigi að tryggja samfellu í þroska og námi 

barna frá unga aldri. Þær eiga að setja viðmið fyrir ákveðin gæði í kennslu og námi, 

leiðbeina kennurum og koma á hugmyndafræðilegri samfellu (OECD, 2012, bls. 39). 

 Skýrslan frá 2006 fjallar um að foreldrar séu mikilvægir þegar kemur að 

samstarfinu milli skólastiganna, lögð er áhersla á að fylgja áhugasviði barna og virðing er 

borin fyrir réttindum þeirra. Í þeim löndum, sem þessi aðferð er ríkjandi, er lögð áhersla á 

nám í gegnum leik og að kenna börnunum hvernig á að lifa í sátt og samlyndi ásamt því að 

styðja þau og ýta undir virkni, nám og þroska. Aðalnámskrá á að nota til leiðbeiningar við 

gerð námskrár hvers skóla og hafa skal til hliðsjónar hvernig börn læra í sínu náttúrlega 

umhverfi í gegnum leik og gagnvirk samskipti (OECD, 2006, bls. 59–60). Í sama streng er 

tekið í skýrslunni frá 2012 en þar segir að samhengi og samræmi eigi að vera í námskrám 

milli skólastiga og það hafi marga kosti. Sem dæmi tryggi það gæði námsins, leiðbeini og 

styðji kennara í starfi sínu, bæti tengsl milli kennara og foreldra og tryggi samfellu milli 

leik- og grunnskóla. Námskráin á að veita leiðsögn og tilgang. Hugmyndafræðin á að vera 

gegnsæ svo að allir geti farið eftir henni og skapa þannig samfellu milli skólastiga (OECD, 

2012, bls. 85–86).  

 Samkvæmt skýrslunni frá 2006 virðist skólunarmódelið vera sterkara aflið af 

þessum tveimur þegar kemur að tengingu skólastiganna. Í stað þess að gera skýr skil á 

þessum tveimur hefðum eða aðferðum við tengsl skólastiganna má frekar segja að 

aðferðirnar séu ólíkar námskráráherslur þar sem ein sameinast eða tengist hinni. Líkja má 

þessu við lágrétta línu þar sem á öðrum enda línunnar er félags- og uppeldislega hefðin 

sem leggur áherslu á víð þroskamarkmið, félags- og tilfinningaþroska, listrænan og 

menningarlegan þroska og kynni af reikningi, rituðu máli og vísindum; á hinum enda 

línunnar er skólunarmódelið þar sem áhersla er lögð á beina kennslu og á námsgreinar 

grunnskólans. Hvar áherslan liggur fer svo eftir aldri barna, skipulagi, viðhorfum og 

hefðum (OECD, 2006, bls. 62–64). Skýrslan frá 2012 segir tengingu milli skólanna 

mikilvæga og leggur fram tillögur til námskrárgerðar til að leysa þau vandamál sem upp 

komu í skýrslunni frá 2006 sem fólust í að ólíkar áherslur og hugmyndafræði sé í 
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námskrám skólastiganna. Þar segir að námskrá beggja skólastiga eigi að skapa heildstæða 

sýn sem síðan skapar samfellu milli skólastiganna (OECD, 2012, bls. 93).  

 Eins og sjá má á þessum tveimur skýrslum frá OECD leggur seinni skýrslan skýrt 

fram tillögur um úrbætur á því sem fram kemur í úttektinni frá 2006, þar sem 

aðalvandamálið virðist vera ósamræmi í námskrám milli skólastiganna og misræmi í 

hugmyndafræði. Nýta á styrkleika skólanna og tillögur eru í skýrslunni frá 2012 um 

úrbætur hvað varðar stjórnun, menntun starfsfólks og stefnumótunar. Samfella í 

hugmyndafræði er einn þeirra þátta sem hafa áhrif á að börn upplifi farsælan flutning frá 

leikskóla yfir í grunnskóla. Samkvæmt þessu er mikilvægt að samræma það sem fram 

kemur í námskrám skólanna til að börnin finni fyrir samfellu í hugmyndafræði leikskólans 

og grunnskólans sem endurspeglast svo í kennsluaðferðum, áherslum í kennslu og 

skipulagi. 

 

5.2    Sameiginleg sýn á kennslufræði 

Sameiginleg sýn á kennslufræði byggir á samfellu í starfsháttum, aðferðum og áherslum 

kennara, viðhorfi og skipulagi náms og kennslu. Sue Dockett og Bob Perry (2007a, bls. 

118) segja marga þætti móta viðhorf, aðferðir og starfshætti kennara í leik- og grunnskóla. 

Skipulag skólanna, kennsluaðstæður, félagslegir þættir, væntingar og hefðir samfélagsins 

og sýn á nám ungra barna eru allt þættir sem móta áherslur og starfsaðferðir kennara. 

 Gerður G. Óskarsdóttir (2012, bls. 17–18) skilgreinir hugtakið starfshætti sem 

framkvæmd og skipulag náms og kennslu. Þá er átt við framkvæmd sem snýr að námi 

nemenda og kennsluaðferðum kennara. Hugtakið felur einnig í sér stjórnun skólanna, 

skipulag, námsumhverfið sem nemendum er skapað og samstarf við foreldra. Hugtökin 

kennsluaðferðir og kennsluhættir eru notaðir til að lýsa því sem að kennaranum snýr. 

Þetta er það skipulag sem kennarinn sjálfur hefur á kennslu sinni, samskiptum við 

nemendur og þeim viðfangsefnum sem hann velur. Námsumhverfið og aðferðirnar, sem 

kennarar nota, skipta miklu máli þegar kemur að námi barna og því er vert að skoða 

starfshætti kennara, inntak náms og samfelluna í þeim efnum. Miklar breytingar hafa átt 

sér stað á starfsháttum í skólum við upphaf 21. aldar. Þetta nýja starfsumhverfi hvetur og 

knýr kennara áfram til þess að vinna meira saman en áður og er hinn óðháði kennari að 

líða undir lok (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 29). Mikilvægt er að kennarar í 

grunnskólum og kennarar í leikskólum vinni saman þegar kemur að samræmingu 

starfshátta. Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að börnin upplifi samfellu þegar 

kemur að kennsluaðferðum, áherslum og háttalagi kennslunnar til að flutningurinn gangi 
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sem farsælast fyrir sig. Samræmi þarf að vera í kennslu og því getur sérhver kennari ekki 

unnið einungis samkvæmt sinni háttsemi heldur þarf að taka tillit til heildarinnar með 

samvinnu milli þessara skólastofnana. Í sameiginlega hluta aðalnámskrár stendur að í 

skipulagi og viðfangsefnum skólastarfsins og í starfsháttum skólanna skuli stuðla að rækt 

við námsumhverfið og samskiptum sem ýta undir almenna menntun. Starfshættir 

leikskóla og grunnskóla eru mikilvægir og skulu mótast af lýðræðislegu samstarfi (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011a, bls. 13; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011b, bls. 11). Þetta sýnir okkur að samkvæmt aðalnámskrám eiga leik- og 

grunnskólakennarar að vinna saman að því að samrýma og samþætta starfshætti sína svo 

að börnin upplifi samræmi í þeim kennsluaðferðum og áherslum sem eru í báðum 

skólunum. Í kaflanum um hlutverk leikskólans og markmið segir að starfshættir eigi að 

mótast af kærleika og umburðarlyndi, lýðræðislegu samstarfi, jafnrétti, ábyrgð, umhyggju, 

virðingu fyrir manngildi, sáttfýsi og kristinni arfleið íslenskrar menningar. Einnig eiga 

starfshættir leikskóla að hvetja til samstarfs og samvinnu milli barna, starfsfólks, foreldra 

og nærsamfélags (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b, bls. 30). Samkvæmt 

þessu á leikskólinn að ýta undir lýðræðislegt samstarf og hvetja til samvinnu í 

nærsamfélagi. Þar sem grunnskólinn er hluti af nærsamfélagi barna felur þetta í sér þá 

staðhæfingu að leikskólanum ber skylda til að vinna með grunnskólanum til þess að ýta 

undir og stuðla að námi og þroska barna. Í þessu felst að samrýma aðferðir og starfshætti 

til þess að þáttaskilin milli þessa tveggja menntastofnanna verði sem eðlilegust. Minna er 

talað um samvinnu milli skólanna í Aðalnámskrá grunnskóla en þar segir að starfshættir 

grunnskólans skulu mótast af lýðræðislegu samstarfi, umburðarlyndi og kærleika, kristinni 

arfleið íslenskrar menningar, jafnrétti, ábyrgð, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a, bls. 32). Túlka má hlutann þar sem fram 

kemur að starfshættir grunnskólans eigi að mótast af lýðræðislegu samstarfi, sem vísun í 

samþættingu á starfsháttum leik- og grunnskóla. Eins og sjá má virðist Aðalnámskrá 

leikskóla vísa meira í og varða meira málin sem snúa að samvinnu milli kennara leik- og 

grunnskóla.  

 Sally Peters hefur meðal annars skoðað misræmi í kennsluaðferðum og 

starfsháttum hjá kennurum í leik- og grunnskóla á Nýja Sjálandi. Þó að mörg mismunandi 

sjónarhorn þurfi að skoða virðist það vera þannig að grunnskólakennarar vilja hafa allt í 

föstum skorðum, í formi daglegs skipulags og formlegrar kennslu, sem leið til að ná fram 

samfellu milli þessara skólakerfa án þess að hugsa út í hvað sé best fyrir barnið og hvernig 

það lærir. Leikskólakennarar eru aftur á móti á þeirri skoðun að ekki eigi að gera 

leikskólaumhverfið formlegra með beinni kennslu og grunnskólamiðuðu námsefni. Frekar 

eigi að tengja skólastigin með tíðum heimsóknum og meiri samgangi. Eins og sjá má er 
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ósamræmi milli skoðana og kennsluaðferða og hafa rannsóknir Peters sýnt fram á það að 

ekki er mikil samfella í námi barna á Nýja Sjálandi (Peters, 2000, bls. 16, 21, 23). 

 Ef skoðað er viðhorf til samstarfs um starfshætti milli skólastiga segir Gerður G. 

Óskarsdóttir (2012, bls. 41) að sjá megi að jákvæðni og vilji er fyrir hendi um faglegt 

samstarf milli þessara tveggja skólastofnana. Þrátt fyrir þessa jákvæðu afstöðu þá virðist 

það í raun ekki hafa stuðlað að samstarfi eða tryggt samfellu í starfsháttum. Þó að 

kennarar telja það ákjósanlegt er sjaldgæft að lögð sé áhersla á samfellu í 

hugmyndafræði, kennslufræði og skipulagi leik- og grunnskólans. Leikskólakennarar eru  

áhugasamari um samvinnu en grunnskólakennarar vilja frekar fá upplýsingar um einstök 

börn frá leikskólunum en að vinna í því að samþætta hugmyndir og aðferðir milli 

skólastiga (Jóhanna Einarsdóttir, 2004b, bls. 222). Þetta samræmist því sem fram kemur í 

aðalnámskrám skólanna þar sem meiri áhersla á samstarf er í Aðalnámskrá leikskóla. Það 

virðist vera svo að leikskólakennarar hafa meiri vilja og meiri áhuga á samstarfi, 

samþættingu og því að börnin upplifi þáttaskilin á jákvæðan hátt. Grunnskólakennararnir 

hafa ef til vill ekki þekkinguna sem til þarf til að samþætta kennsluhætti, vita til dæmis 

ekki hvernig þeir geta notað leik í kennslu sinni til að samræma kennsluaðferðir sínar og 

þá reynslu sem börnin upplifðu í leikskólanum. 

 Dockett og Perry (2007a, bls. 127–129, 150) fjalla einnig um viðhorf kennara til 

flutningsins frá leikskóla yfir í grunnskóla. Þau segja kennara gegna lykilhlutverki í því að 

skapa samfellu í þessum flutningi. Þau lýsa hvernig viðhorf, áherslur, sýn kennara á nám 

barna og aðferðir þeirra móta upplifun barnanna af flutningnum. Þessir áhrifaþættir geta 

verið mjög mismunandi milli kennara og skólastiga og því þarf að samræma þá til að skapa 

samfellu. Þetta getur verið flókið og umfangsmikið verkefni og því þarf að koma af stað 

umræðum og faglegri samvinnu milli skólastiganna og komast að einhverri sameiginlegri 

niðurstöðu. Vartuli (1999, 493, 510–511) komst að svipaðri niðurstöðu en hún gerði 

rannsókn þar sem skoðaðar voru aðferðir og viðhorf kennara í leikskóla og í fyrsta, öðrum 

og þriðja bekk í grunnskóla. Niðurstöður hennar sýndu fram á mikinn mun á viðhorfum og 

aðferðum kennara. Þessi mismunur hefur áhrif á börnin og þurfa þau að aðlagast að nýju 

við upphaf hvers skólastigs/bekks. Börnin tileinka sér viðhorf, skoðanir, aðferðir og 

áherslur hjá hverjum kennara fyrir sig en lítil samfella virðist vera þar á milli. Þetta tengist 

einnig rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur hér á Íslandi um skil skólastiganna. Markmiðið 

hennar var að draga upp skýra mynd af skilunum milli skólastiganna og af samfellu í námi 

nemenda við þessi þáttaskil. Niðurstöðurnar sýndu einnig nokkrar breytingar milli 

skólastiganna þegar kom að starfsháttum kennara. Börnin fundu fyrir meiri stýringu 
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kennara, meiri áherslu á skipulagt nám og námsgreinar í grunnskólanum en meiri áhersla 

var á leik, val og frelsi í leikskólanum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 151). 

 Afleiðingar þess að leik- og grunnskólakennarar áttu ekki faglegt samstarf sín á 

milli um nám og kennslu voru þær að kennarar vissu lítið um starfshætti á hinu 

skólastiginu. Þetta hafði þær afleiðingar í för með sér að börnin upplifðu oft ranga mynd 

af grunnskólanum. Skortur á fé og tíma virðist áhrifavaldur og einnig virðist menntun og 

bakgrunnur kennara hafa áhrif á það hvernig og hvort samstarf eigi sér stað milli þessara 

skólastofnana (Broström, 2002, bls. 8). 

 Af þessari umfjöllun má sjá að sú þekking, sem barn öðlast í leik- og 

grunnskólanum, byggir mikið á starfsháttum kennara. Hvort samfella verður í 

kennsluaðferðum kennara og hvernig flutningurinn gengur fyrir sig mótast að miklu leyti 

af viðhorfum og vilja þeirra til þess að koma af stað faglegu samstarfi og því er þetta 

lykilþáttur þegar kemur að farsælum flutningi. 

 

5.3    Samfella í skipulagi 

Gerður G. Óskarsdóttir (2012, bls. 17) fjallar um og skilgreinir skipulag skóla sem vísun í 

umgjörð um starfsemi skólans. Skipulaginu má skipta í ytri umgjörð og innri umgjörð. Með 

ytri umgjörð er átt við þau lög og reglur sem gilda um skólastarf, það regluverk og 

framkvæmd sem er ákveðin af Alþingi, mennta- og menningarmálaráðuneyti og 

sveitarfélögum. Innri umgjörð er það skipulag sem mótað er af stjórn skólans innan 

þeirrar ytri umgjarðar, sem skólanum er sköpuð, svo sem skipulag skóladagsins, 

niðurröðun nemenda í hópa, verkaskipting starfsmanna og nýting húsnæðis.  

 Alls 97,7% barna á Íslandi á aldrinum tveggja til fimm ára voru í leikskólum landsins 

árið 2012 sem sýnir að langflest börn hafa dvalið í einhvern tíma í leikskóla þegar þau 

hefja nám í grunnskóla (Hagstofa Íslands, e.d). Upphaf grunnskólagöngunnar er oft tími 

mikilla breytinga í lífi barns og fjölskyldu þess. Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að börn gera 

ráð fyrir því að fyrirkomulag og skipulag grunnskólans sé mjög frábrugðið leikskólanum. 

Staðalmynd barna af því hvað er gert í grunnskólanum virðist einkennast af því að þau séu 

látin sitja kyrr við borð og læri að lesa, skrifa og reikna. Þau gera ráð fyrir að fá ekki að 

leika sér eins mikið og í leikskólanum heldur þurfi að takast á við alvarlegt nám (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007, bls. 128–129). 

 Þættirnir sem skilja að leikskólann og grunnskólann hafa verið flokkaðir í þrjá 

flokka: (1) ytri umgjörð grunnskólans er frábrugðin því sem börn þekkja úr leikskólanum. 

Byggingarnar eru mismunandi og skipulagið sjálft er ekki eins og í leikskólanum.               
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(2) Félagslegt umhverfi barnanna er nýtt og þurfa þau að aðlagast nýjum vinahópi, hafa 

samskipti við fleiri börn og hvernig samskiptunum er háttað breytist einnig. Samskiptin við 

fullorðna breytast og er samskiptamátinn ólíkur því sem var í leikskólanum.                       

(3) Námskröfur og væntingar breytast eftir flutninginn. Formlegt nám og bein kennsla 

hefst og minna er um skapandi starf (Dockett og Perry, 2007a, bls. 54–55; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008, bls. 9–10). 

 Ef horft er á þætti eins og stærðir skólanna, fyrirkomulag innan skólastofunnar, 

hópastærðir og verkaskiptingu kennara má sjá nokkurn mun. Grunnskólinn er mun stærri 

stofnun, þar er stærra rými, fleira starfsfólk og meira umfang. Skólalóðin er stærri en 

leikskólalóðin, lóðin er ekki girt af og færra starfsfólk í útiveru á hvert barn. Skipulag 

skólastofanna er yfirleitt með öðrum hætti en í leikskólanum. Borð og stólar eru 

einkennandi í skólastofu grunnskólanna en meira er um leikefni og autt gólfpláss inni í 

leikskólastofunum. Yfirleitt er fleira starfsfólk á hvert barn í leikskólanum heldur en í 

grunnskólanum þar sem einn kennari er með stærri barnahóp. Því verða miklar breytingar 

á ytra umhverfi barnanna þegar kemur að flutningi frá leikskóla í grunnskóla; oft upplifa 

börnin ótta vegna stærðar og umfangs grunnskólanna og fjölda barna sem þar stunda 

nám.  

 Ytri umgjörð skólanna, lög og reglur mótast að miklu leyti af sögu þeirra. Leik- og 

grunnskólastig þróuðust óháð hvort öðru mestalla síðustu öld og án samræmis í sýn og 

markmiðum, ásamt því að fagfólk sótti menntun sína hvort í sinni menntastofnun. Síðustu 

tvo áratugi hefur blaðinu verið snúið við og er ytri umgjörð skólanna orðin frekar lík 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 146). Með tilkomu nýrrar aðalnámskrá fyrir bæði 

skólastiginn árið 2011 er komin enn meiri samfella í ytra skipulag og umgjörð skólanna. 

Gerður G. Óskarsdóttir (2012, bls. 146–147) setti fram töflu þar sem sjá má samanburð á 

ytri umgjörð leik- og grunnskóla. Þar kemur fram að lög um leikskóla hafi ekki verið sett 

fyrr en 1991 en lög um fræðslu barna í grunnskóla voru samþykkt árið 1907. Lítill munur 

er á þessum lögum þar sem fyrstu leikskólalögin voru samin með hliðsjón af 

grunnskólalögunum sem þá voru í gildi; eini munurinn fólst í markmiðum skólanna. 

Meginmunurinn í ytri umgjörð leik- og grunnskóla felst í tveimur þáttum: skólaskyldunni 

og aðalnámskrám. Leikskólinn er ekki skólaskyldur en grunnskólinn er það. Þar til ný 

aðalnámskrá kom út árið 2011 hafa námskrár leik- og grunnskóla byggt á ólíkum hefðum. 

Uppbygging þeirra hefur verið ólík og áherslur og markmið mismunandi. 

 Ef rýnt er í lög og reglugerðir um ytri ramma skólanna, sem tóku gildi árið 2008, 

má sjá að markmið beggja skólastiga er að veita börnum menntun og stuðla að alhliða 

þroska þeirra. Einnig segir að búa eigi nemendur undir þátttöku í lýðræðissamfélagi, efla 
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eigi færni í námsgreinum og veita gott uppeldisumhverfi ásamt því að veita börnunum 

menntun og leggja grunn að sjálfstæði þeirra (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, Lög um 

leikskóla nr. 90/2008). Eins og sjá má á þessu er lítill munur á markmiðum skólanna og 

virðist mikið lagt upp úr því hjá yfirvöldum að koma á samfellu milli þessara tveggja 

skólastiga. Mikið af sömu orðunum eru notuð í báðum lagatextunum og ef þessu væri 

fylgt eftir til fulls ætti samfellan að vera mjög góð milli skólastiganna. Að minnsta kosti 

væri ekki ósamræmi milli ytra skipulags skólanna þó svo að framkvæmdin geti verið ólík. 

Hvernig námskráin, lög og reglugerðir eru svo túlkaðar kemur fram í kennsluaðferðum og 

áherslum skólanna. 

 Allir þessir þættir í ytra og innra skipulagi skólanna hafa áhrif á flutning barna úr 

leikskóla yfir í grunnskóla. Meiri samfella og samræmi á milli þessa umgjarða myndi gera 

þáttaskilin eðlilegri og börnin ættu auðveldara með að fóta sig í nýju og breyttu umhverfi 

grunnskólans. Einhverjir þættir eru þó líkir og má þá til dæmis nefna að börnin eru áfram í 

stórum hópum þrátt fyrir að yfirleitt eru færri kennarar séu með þeim í grunnskóla en var 

í leikskólanum. Þó að dagsskipulagið sé í eðli sínu ólíkt byggir það á ákveðnu skipulagi og 

reglum sem börnin þurfa að fara eftir bæði í leik- og grunnskóla. Leikrýmið í 

grunnskólabyggingunni er lítið svo að börnin finna áreiðanlega fyrir mun á því miðað við 

hvernig var í leikskólanum og meira er um borð og stóla inni í skólastofunni í 

grunnskólanum. Bæði innra og ytra skipulag skólanna hafa áhrif á hvernig börnin upplifa 

flutning milli skólastiga. Ef gott samræmi er á milli skipulags þessara skólastiga ætti að 

vera um samfellu að ræða og börnin upplifa flutninginn farsælan. Ef mikið ósamræmi er á 

milli skipulags leikskólans og grunnskólans getur það skapað kvíða, ótta og hræðslu hjá 

barninu.  

 Til þess að koma í veg fyrir að barnið upplifi ósamræmi þegar kemur að flutningi 

frá leikskóla til grunnskóla ber að hafa nokkra þætti í huga. Stig Broström (2002, bls. 3–4) 

lagði fram fimm lykilatriði sem snúa að barninu sjálfu. Fyrst talar hann um hversu vel 

barnið er tilbúið, það er að segja hversu þroskað það er vitsmunalega og félagslega. Börn, 

sem ekki falla undir þann flokk að vera tilbúin, eru líklegri til að eiga erfiðara uppdráttar í 

skóla. Stuðning frá foreldrum, fjölskyldu og samfélagi nefnir hann einnig sem mikilvægan 

þátt í flutningnum. Þessir aðilar verða að styðja við barnið í ferlinu bæði félagslega, 

námslega og sálfræðilega. Þriðji þátturinn er góður leikskóli sem veitir góðan undirbúning 

og ýtir undir nám og þroska barnanna. Þarfir, áhugi, hagsmunir og sjónarhorn barnsins eru 

þættir sem leikskólakennarar þurfa að hafa í huga þegar kemur að því að undirbúa barnið 

undir grunnskóla. Umhverfið þarf að vera skipulagt þannig að það styðji við ytri þætti, svo 

sem leikefni, en einnig innri þætti svo sem vellíðan og tilfinningar, að barninu finnist það 
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passa inn í aðstæðurnar og eigi þannig auðveldara með að aðlagast nýju umhverfi. 

Fimmta og síðasta þáttinn segir Broström vera nálgun skólans til að hjálpa börnunum við 

þáttaskilin. Það felur í sér samfellu í námskrá beggja skóla, samskiptum skólanna á milli og 

milli skóla og heimilis og að skapa heildrænt umhverfi sem styður við barnið og fjölskyldu 

þess. Allir þessir þættir eru tengdir og sýna þá stefnu sem gott er að hafa í huga þegar 

kemur að flutningsferlinu. Þessir þættir eru til þess gerðir að hjálpa barninu og veita því 

farsæla grunnskólabyrjun sem er undirstaða í áframhaldandi námi. 

6    Möguleikar í skólastarfi 

Þegar kemur að því að stuðla að tengingu skólastiganna eru nokkrir möguleikar fyrir 

hendi. Þjóðfélagið tekur sífelldum breytingum og samfélagið verður æ upplýstara um 

mikilvægi samfellu í námi barna. Viðleitni til að tengja skólastigin hefur verið nokkur og 

má þá helst nefna þróunarverkefni sem hafa verið sett á laggirnar af hálfu hins opinbera 

eða að frumkvæði einstakra sveitafélaga. Einnig hafa verið stofnaðir skólar hér á 

höfuðborgarsvæðinu með það markmið að stuðla að samfellu með því að samþætta leik- 

og grunnskóla.  

 

6.1    Þróunarverkefni – tengsl skólastiga 

Mikil vakning hefur orðið síðustu ár á Íslandi varðandi tengsl skólastiganna og hvað sé 

hægt að gera til að skapa samfellu í námi barna. Unnin hafa verið þróunarverkefni á 

undanförnum árum í tengslum við flutning elstu barna í leikskóla yfir í grunnskóla. Hér 

verður stuttlega gerð grein fyrir þremur þróunarverkefnum: „Trítlað yfir brúna“, 

„Heildarskipulag kennsluhátta og samfella milli skólastiga“ og „Leikum og lærum saman“ 

en þessi verkefni voru unnin á árunum 2003–2013. 

 Markmið þessara þróunarverkefna tengist samstarfi leik- og grunnskóla og að 

styrkja sambandið sem þar er á milli. Þróunarverkefnið „Trítlað yfir brúna“ beindi sjónum 

sínum að því að nemendur leikskólans kynntust húsnæði, nemendum, starfsfólki og starfi 

áður en þeir hæfu grunnskólagöngu sína, að nemendur á fyrsta ári í grunnskóla fengju 

tækifæri til að fara í heimsókn í leikskólann, auka samstarf milli leik- og 

grunnskólakennara og efla tengsl nemenda beggja skólastiga (Anna Kristín Arnarsdóttir, 

Rannveig Oddsdóttir, Svava Þórhildur Hjaltalín, Kristín Sigurðardóttir og Katrín 

Benjamínsdóttir, 2008, bls. 6). Svipuð markmið voru hjá verkefnahópnum sem stýrði 

þróunarverkefninu „Heildarskipulag kennsluhátta og samfella milli skólastiga“ en hann 
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setti sér það markmið að styrkja enn frekar samstarfsáætlun milli leik- og grunnskóla 

þannig að betri samfella myndist milli skólastiga (Arnheiður Ösp Hjálmarsdóttir, 

Gunnhildur Grétarsdóttir og Ragna Jóhannsdóttir, 2008, bls. 8). Þróunarverkefnið „Leikum 

og lærum saman“ snerist um að skapa aukna samfellu milli leik- og grunnskóla. 

Meginmarkmiðið var að auðvelda börnum flutning milli leik- og grunnskóla til að stuðla að 

betri líðan þeirra og námsárangri. Auk þess var áhersla lögð á að skapa samhengi í 

hugmyndafræði, kennslufræði og skipulagi skólanna ásamt því að efla tengsl starfsfólks og 

virkja og efla tengsl foreldra í flutningi milli skólastiga (Hólmfríður Björk Pétursdóttir, 

2013, bls. 30). Eins og sjá má var sameiginlegt markmið þessara verkefna að koma á betra 

samstarfi milli leik- og grunnskóla og þannig auðvelda börnum flutning milli skólastiga.  

 Verkefnin gengu öll vel og segja skýrsluhöfundar verkefnisins „Trítlað yfir brúna“ 

að þeir sem tóku þátt í verkefninu væru vissir um að nýr flötur hafi fundist á samstarfi 

skólanna. Börnin kynntust því hvernig grunnskólastarfið fer fram og glímdu við verkefni 

sem gerði tengsl þeirra við grunnskólann enn betri. Rætt var um nauðsyn þess að 

samræma vinnuaðferðir skólanna og það verði best gert með faglegu samstarfi milli þeirra 

kennara sem þar starfa (Anna Kristín Arnarsdóttir ofl., 2008, bls. 20–21). Í sama streng 

taka þau sem unnu að þróunarverkefninu „Heildarskipulag kennsluhátta og samfella milli 

skólastiga“ en þar segir að verkefnið hafi gengið vel. Segja höfundar skýrslunnar frá því að 

þeim finnist vel unnið að tengslum skólastiganna í þessum tveimur skólum sem heimsóttir 

voru. Þar var markvisst unnið að því að nemendum liði vel, samstarf og samvinna sé góð 

og reynt er að koma til móts við þarfir einstaklingsins og miða viðfangsefnin við getu og 

þroska hvers og eins. Samvinna milli skólastiga hefur mótað heildarskipulag kennsluhátta 

og betri samvinna er á milli kennara leik- og grunnskóla (Arnheiður Ösp Hjálmarsdóttir 

ofl., 2008, bls. 8–10). Í verkefninu „Leikum og lærum saman“ segir í mati á verkefninu að 

kannanir hafi sýnt að börnin hafi almennt verið mjög ánægð með samstarfið sem skólarnir 

buðu upp á í tengslum við þróunarverkefnið. Einnig kom fram að þeim börnum, sem tóku 

fullan þátt í þemaverkefninu, leið betur í grunnskólanum og voru ekki eins kvíðin og börn 

sem fædd voru árinu áður og tóku ekki þátt í þróunarverkefninu. Mikil ánægja og áhugi 

var hjá kennurum á þróunarverkefninu og samvinnan gekk vel. Mat kennara á 

markmiðum sýndi að mjög vel hefði tekist til með að auðvelda flutning barna milli 

skólastiga og efla tengsl kennara á skólastigunum. Skýrsluhöfundar greina frá því að finna 

þurfi leiðir til áframhaldandi samstarfs því að könnun um viðhorf kennara, stjórnenda og 

foreldra sýndi að einn mikilvægasti þátturinn í að efla samfellu í námi barna milli 

skólastiga væri að stuðla að öflugri samvinnu kennara skólastiganna. Verkefnahópurinn, 

sem stýrði þessu þróunarverkefni, lagði fram þá tillögu að skapa yrði aðstæður til þess að 

kennarar fengju að fylgjast með kennsluháttum hvers annars svo að betri samgangur og 
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faglegar samræður gætu átt sér stað sem myndi svo stuðla að meiri samfellu í námi barna 

(Hólmfríður Björk Pétursdóttir, 2013, bls. 31–33).  

 Þegar skýrslurnar um þróunarverkefnin eru skoðaðar má sjá að ekki er mikið 

skrifað um mat á verkefninu og eru skýrslurnar frekar stuttar og ná ekki að lýsa nógu vel 

því sem fram fór í verkefninu. Í mati á verkefnunum kemur fram að allt hafi gengið vel og 

vonast er til þess að áfram náist að vinna að tengingu skólastiganna og auka þannig 

samfelluna enn betur. Einnig kemur fram í öllum skýrslunum að fjármagn hafi ekki verið 

nóg til þess að gera allt sem þurfti að gera. Dæmi voru um að þeir sem unnu að 

verkefninu þurftu að borga úr eigin vasa til þess að fjármagna til dæmis fyrirlestra og 

ferðir út á land til að kynna verkefnin. Í öllum verkefnunum kom fram að allir sem tóku 

þátt voru mjög áhugasamir en enn og aftur komu tími og skortur á fjármagni í veg fyrir að 

ekki var hægt að þróa verkefnið áfram. Þessa þætti þarf að skoða vel og yfirvöld þurfa að 

veita meira fjármagn í sambærileg þróunarverkefni til þess að hægt sé að finna leiðir til að 

tengja skólastigin betur og skapa samfellu í námi barna. Það stendur skýrt í aðalnámskrám 

beggja skólastiga að skapa eigi samfellu í námi barna og góð tengsl skulu vera á milli leik- 

og grunnskóla en auðvitað þarf tíma, mannskap og fjármagn til þess að framkvæma slíkt.  

Ef þessi þróunarverkefni eru skoðuð út frá rannsóknarspurningunni má sjá að 

hugmyndafræði, kennsluaðferðir og skipulag eru áhrifaþættir þegar kemur að flutningi 

barna frá leikskóla í grunnskóla. Það að börnin fái að kynnast grunnskólaumhverfinu vel, 

áður en þau flytjast yfir, skiptir einnig máli þegar kemur að því að efla tengsl 

skólastiganna. Gott væri ef leik- og grunnskólarnir gerðu með sér samstarfsáætlun sem 

væri sérstaklega til þess sniðin að auðvelda börnum flutning milli þessara skólastiga og sjá 

til þess að hugmyndafræði, kennsluaðferðir og skipulag væru samrýmd og faglegar 

umræður ættu sér stað milli kennara þessara skóla. Sameiginleg sýn á nám barna er stór 

áhrifaþáttur í því að skapa samfellu í námi þeirra og tengja skólastigin betur. Allir þessir 

þættir eru til þess gerðir að stuðla að og ýta undir alhliða þroska barna og nám þeirra og 

því er mikilvægt að kennarar og starfsfólk beggja skólastiga sé meðvitað og vel upplýst. 

 

6.2    Ný sýn í skólahaldi 

Undanfarin ár hafa nokkrar breytingar átt sér stað í skólahaldi hér á Íslandi varðandi 

tengingu skólastiga og viðhorfi til þess að skapa samfellu í námi barna. Mikil viðleitni og 

áhugi hefur skapast um koma leik- og grunnskóla undir eitt þak og mynda þannig eina 

heild. Börnin þurfa þá ekki að flytjast í annað húsnæði þegar þau ná grunnskólaaldri 

heldur fara þau einungis í aðra kennslustofu. Með þessu er reynt að auðvelda börnum 
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þessa miklu breytingu sem vill oft verða þegar þau hefja grunnskólagöngu. Markmiðið 

með skólum, sem hýsa bæði leik- og grunnskóla, er að skapa samfellu í hugmyndafræði, 

kennsluaðferðum og skipulagi svo að börnin upplifi farsælan flutning. 

 Tveir skólar á höfuðborgarsvæðinu hafa tekið þetta skref, Dalskóli og Krikaskóli, en 

þeir voru byggðir með það í huga að leggja sérstaka áherslu á samfellu í námi með því að 

hafa leik- og grunnskólann undir sama þaki og undir sömu stjórn. Dalskóli er staðsettur í 

Úlfarsdal og hóf starfsemi sína árið 2010 og Krikaskóli tók til starfa árið 2008 og er í 

Mosfellsbæ. 

 Markmið beggja skólanna eru mjög svipuð og vinna þeir báðir að því að mynda 

samfellu í námi barna og að leik- og grunnskólinn myndi ákveðna heild. Báðir skólarnir 

vinna eftir hugsmíðahyggju Piagets þar sem barnið fær tækifæri til þess að byggja ofan á 

fyrri reynslu og þekkingu í námi. Þekking er afurð þess hvernig einstaklingar skapa 

merkingu úr reynslu sinni. Báðir skólarnir leggja mikla áherslu á samvinnu nemenda, 

sveigjanlega kennsluhætti, samkennslu árganga og samfellu í leik og námi. Krikaskóli 

leggur áherslu á að námsumhverfið sé opið og sem líkast raunverulegum aðstæðum, að 

nemandinn sé virkur í að byggja upp eigin þekkingu og að námsumhverfið stuðli að virkri 

uppbyggingu þekkingar hjá hverju barni. Við skipulagningu á námi er áhersla lögð á að 

tengja nýja þekkingu fyrri reynslu barnsins, einnig á samvinnu barna í verki og að tengja 

viðfangsefni við nærsamfélagið. Dalskóli leggur áherslu á samþættingu námsgreina og 

þemabundið nám ásamt því að styðjast við uppeldisaðferð sem kennd er við Reggio Emilia 

á Ítalíu og nefnist Könnunaraðferð (e.project approach) en aðferðarfræðin byggir í 

megináherslum á frumkvæði, þátttöku og stjórnun barnanna auk þekkingarleitar 

(Mosfellsbær, e.d.; Reykjavík, e.d.). Báðir skólarnir vinna að því að breyta viðhorfum fólks 

um skólahald og hvernig best sé að standa að tengingu skólastiganna hér á landi. 

7    Umræða 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar var að skoða þá þætti sem hafa áhrif á farsælan flutning 

barna úr leikskóla í grunnskóla og hvernig þessir þættir endurspeglast í tengslum 

skólastiganna. Sá þáttur, sem virðist hafa ein mestu áhrifin á farsælan flutning, er samfella 

í námi barna. Þegar talað er um samfellu skipta þrír lykilþættir mestu máli: samfella í 

hugmyndafræði, sameiginleg sýn á kennslufræði og samfella í skipulagi milli skólastiga. 

Ólíkur bakgrunnur leik- og grunnskólans virðist hafa áhrif á hvernig tengsl þessara 

skólastiga eru í dag og hvort samfella er í hugmyndafræði, starfsháttum og skipulagi 
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skólanna. Mismunandi menning og hefðir einkenna hvort skólastigið fyrir sig og virðast 

hafa áhrif á hversu vel er hugað að samfellu í námi barna. Það að leikskólinn hafi 

upphaflega verið í umönnunarhlutverki og grunnskólinn í menntahlutverki virðist enn lifa í 

huga margra, bæði skólastjórnenda og kennara. Fræðimenn, sem hafa á síðustu árum 

skoðað samfellu í námi barna og tengsl skólastiganna, hafa vakið upp nýja hugsun um það 

hvernig haga skal kennslunni bæði í leik- og grunnskólanum og hvernig best sé staðið að 

flutningi barnanna. Rannsóknir hafa sýnt að samfella í námi og góð tengsl milli þessara 

skólastiga hafi áhrif á gengi barna í námi í framtíðinni og því er farið að veita þessu 

viðfangsefni meiri athygli. 

Vygotsky sett fram félagsmenningarkenningu sem vel er hægt að tengja við 

flutninginn milli leik- og grunnskóla. Samkvæmt þeirri kenningu er menning mikilvæg í 

námi og þroska barna. Að börnin byggi upp þekkingu í samskiptum við umhverfi sitt og að 

börn læri í samvinnu við aðra eru lykilþættir félagsmenningarkenningarinnar og þeir sem 

aðhyllast síðtímahugmyndir segja svipaða sögu: að börnin læri í því félags- og 

menningarlega samfélagi sem þau alast upp í og að umhverfið, sem barnið býr í, hafi 

mikið að segja um nám þess og þroska. Viðhorf og hugmyndir kennara um hvernig börn 

læra hafa því mikið að segja þegar kemur að því hvernig kennt er og hvernig kennarinn 

umgengst börnin. Hlutverk kennara er mikilvægt þegar kemur að námi barna og segir 

Vygotsky vinnupallaaðferðina vera besta til þess fallna að ýta undir þroska. Kennarinn á 

að halda barninu á þroskasvæði sínu og þannig byggja upp nýja hæfni, þekkingu og 

hámarka getu þess. Þetta snýst um að móta skilning barnsins með því að fylgjast vel með 

og bregðast við barninu í leit þess að nýrri þekkingu.  

Farsæll flutningur milli skólastiga felur í sér að börnunum finnist þau örugg og þeim 

líði vel í nýja umhverfinu í grunnskólanum. Til þess að ná þessu fram hafa fræðimenn bent 

á að mikilvægt sé að börnin geti tengt reynslu sína úr leikskólanum við þá nýju reynslu 

sem þau öðlast í grunnskólanum. Samfella felur í sér samhengi milli viðhorfa, 

hugmyndafræði kennara og stjórnenda og kennsluaðferða og á menntakerfið í raun að 

mynda eina samfellda heild þar sem er eðlilegt flæði milli leik- og grunnskóla. Ef skoða á 

farsælan flutning og samfellu í aðalnámskrám má sjá að markmið beggja skólastiga sé að 

skapa samfellu í námi barna og koma skuli á tengslum og samstarfi þar á milli. Vandamálið 

er ekki það sem stendur í námskránum heldur hvort og hvernig því er framfylgt. Reynsla 

mín af starfi í leikskólum er sú að undirbúningur og faglegar umræður milli kennara á 

báðum skólastigum er lítill og eru heimsóknir leikskólabarna í grunnskólann algengastar 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 109). Þar sem ég hef starfað eru faglegar samræður og 

fundir á milli kennaranna fáir sem engir og ef einhver samskipti eru þarna á milli er það 
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yfirleitt vegna barna sem þurfa á sérúrræðum að halda. Því má velta vöngum yfir því hvort 

opinber stefna, sem birtist í aðalnámskrám, sé komin lengra en starfsvettvangurinn hvað 

þetta varðar. Ef til vill eru einhverjar breytingar á þessu á döfinni og sem dæmi má nefna 

skóla sem ég heimsótti, Salaskóli í Kópavogi (Salaskoli.is, e.d). Þar er formlegt samstarf 

milli tveggja leikskóla í hverfinu og grunnskólans Salaskóla. Því er þannig háttað að 

leikskólabörnin koma í margar heimsóknir í grunnskólann. Leikskólabörnin fá að sitja í 

kennslustundum, spjalla við kennara og starfsfólk grunnskólans, vera með í matartíma og 

fara í frímínútur. En þetta er ekki eini undirbúningurinn sem þau fá heldur eru síðustu 

tveir mánuðirnir, sem börnin eru í leikskólanum, hýstir og kenndir í Salaskóla. Börn, sem 

eru að fara saman í grunnskóla, geta kynnst og einnig kynnast þau húsnæði skólans vel. 

Þetta er gert á meðan grunnskólabörnin eru í sumarfríi og hefur reynst vel að sögn 

grunnskólakennara við Salaskóla. Þessar breytingar eru mjög jákvæðar og mættu fleiri 

leik- og grunnskólar taka sér þetta til fyrirmyndar. Stundum koma upp umræður þessa 

efnis en oft virðist vanta mannskap og fjármagn til að hægt sé að framkvæma 

hugmyndirnar. Mikilvægt er því að stjórnendur beggja skólastiga hugi að þessum 

mikilvæga undirbúningi og einnig þarf að koma af stað faglegum samræðum milli kennara 

beggja skóla til að samþætta og samræma starfhætti, hugmyndafræði og skipulag. 

 Samfella í hugmyndafræði, kennsluaðferðum og skipulagi er mjög mikilvæg þegar 

kemur að farsælum flutningi barna frá leikskóla í grunnskóla. Hugmyndafræðin byggir á 

því hver sýn á nám og þroska barna er og hvaða hefðir ríkja innan skólanna. Mikilvægt er 

að tengja þessa hugmyndafræði beggja skólanna og er hægt að gera það meðal annars 

með samræðum og fundum milli kennara og stjórnenda. Þá væri hægt að koma á 

einhvers konar samfellu með því að samþætta hugmyndir leikskólakennara og hugmyndir 

grunnskólakennara. Þannig væri hægt að skapa grundvöll fyrir því að börnin gætu upplifað 

hugmyndafræðilega samfellu í námi sínu en starfshættir kennara endurspegla 

hugmyndafræði þeirra. Sameiginleg sýn á kennslufræði byggir á svipuðum aðferðum, 

viðhorfi og áherslum í námi barna. Sýn kennarans á nám skiptir þarna höfuðmáli en það 

endurspeglast í því hvernig hann kennir, viðfangsefnunum, sem hann velur, og hvernig 

hann bregst við nemendum sínum. Mikilvægt er að börnin upplifi samfellu þegar kemur 

að kennsluaðferðum til að flutningurinn gangi sem farsælast fyrir sig. Einnig skiptir 

skipulag skólanna miklu máli þegar kemur að þáttaskilunum en skipulagið er sá þáttur 

sem börnin eru meðvituðust um þegar þau hefja grunnskólagöngu sína. Þau vita að þau 

eru að fara í stærra umhverfi, stærra húsnæði og stærri skólalóð en gera sér jafnframt 

grein fyrir að nú eigi þau að byrja á að sitja við skrifborð og læra. Ytra skipulag skólanna 

tengist lögum og reglugerðum um skólahald og mótast þessir þættir mikið af sögu 

skólanna. Eftir samþykkt nýrrar aðalnámskrár árið 2011 er komin meiri samfella í ytra 
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skipulag skólanna og eru lög og reglur svipaðar fyrir bæði skólastigin þótt einhver munur 

sé enn þar á.  

 Mismunandi skoðanir hafa komið fram á síðustu árum sem lúta að flutningi barna 

milli skólastiga og rannsóknarsviðið tengt þessu stækkar ört. Rannsóknir virðast flestar 

snúa að því hvernig best er að stuðla að flutningi barnanna, hvaða þættir eru í umhverfi 

þess sem skipta máli þegar kemur að því að gera þessi þáttskil sem eðlilegust fyrir barnið 

og hvernig tengsl skólastiganna eru. Mikilvægt er að rannsaka þetta viðfangefni, samfellu í 

námi barna og tengsl skólastiganna, og því er áhugavert að fylgjast með nýjum 

rannsóknum og fræðigreinum um efnið. Einnig er forvitnilegt að fylgjast sérstaklega með 

þróuninni hér á Íslandi og hvort fleiri kennarar og leikskólar séu að verða meðvitaðri um 

þessi málefni og mikilvægi þess að skoða þessi mál. Kannski hefur þetta ekki verið mikið 

áhyggjuefni hjá stjórnendum því að mönnum hefur alltaf fundist þetta vera svo venjulegt, 

það er að segja börn hafa alltaf þurft að ganga í gegnum þessar breytingar og flestir koma 

nokkuð heilir út úr grunnskólagöngu sinni. Fólk telur ef til vill ekki að þetta sé mikið 

áhyggjuefni en alltaf má betur gera. Allir vilja að börnum þeirra líði vel hvar sem þau eru, 

að þau þroskist vel og að þeim gangi vel í námi. 

Á Íslandi hafa verið unnin þróunarverkefni á undanförnum árum með það markmið að 

stuðla að samfellu í námi barna þegar þau flytjast úr leikskóla í grunnskóla. Einnig hafa 

fáeinir skólar tekið það skref að sameina þessi tvö skólastig undir einu þaki í þeim tilgangi 

að stuðla að samfellu í hugmyndafræði, kennsluaðferðum og skipulagi. Það að börnin 

finna fyrir að sýn kennara á nám þeirra er sambærileg og kennsluaðferðirnar endurspegla 

það, hefur áhrif á hvernig þau upplifa flutninginn. Að hafa skipulagið svipað, það er að 

segja sama húsnæði og sömu skólalóð, á að veita samfellu í ytra skipulagi skólans. Að mati 

stjórnenda skólanna, sem hafa sameinað þessi tvö skólastig, á þetta að veita samfellu í 

námi þar sem börnin eiga ekki að upplifa miklar breytingar við það að byrja í grunnskóla.  

8    Lokaorð  

Ég gerði mér fljótt grein fyrir brennandi áhuga mínum á samstarfi leik- og grunnskóla og 

þeim tengslum sem þar eru á milli. Mér finnst forvitnilegt að skoða hvernig þessu 

samstarfi er háttað og hvort samfella er í námi ungra barna hér á Íslandi. Að mínu mati er 

þetta mjög mikilvægt viðfangsefni og er þetta, eins og rannsóknir hafa sýnt, áhrifaþáttur í 

áframhaldandi námi barna. Kennarar eru án efa allir að vilja gerðir til að gera flutninginn 

milli leik- og grunnskóla sem auðveldastan og eðlilegastan fyrir börnin en oft skortir 

fjármagn, mannskap og ef til vill þekkingu á þessu sviði. Því er mikilvægt að allir kennarar, 
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bæði í leik- og grunnskóla, og stjórnendur séu vel upplýstir um mikilvægi samfellu í námi 

barna.  

 Það sem ég vildi helst sjá í framhaldinu væri að samstarfsgrundvöllurinn fyrir leik- 

og grunnskólakennara væri sterkari. Áhugavert væri að gera sameiginlega námskrá fyrir 

börn á aldrinum fimm til átta ára þar sem bæði skólastigin ynnu að sameiginlegum 

markmiðum og þá myndi skapast meiri samræming í hugmyndafræði, kennsluaðferðum 

og skipulagi milli skólanna og áætla má að það skapi meiri samfellu í námi barna á þessum 

aldri. Tilhneigingin er oft sú að hugmyndir grunnskólans séu framar hugmyndum 

leikskólans þegar koma á samstarfi milli þessara skólastiga. Gæta verður að því að 

grunnskólahefðin verði ekki ofan á eins og skýrslan frá OECD bendir á. 

 Sú þekking sem ég öðlaðist við ritun þessarar ritgerðar mun eflaus koma mér til 

góða í verðandi starfi mínu sem leikskólakennari. Fróðlegt var að rýna í efnið og komast 

að því hvað þarf að gera til þess að börnin upplifi samfellu í námi sínu. Allir leik- og 

grunnskólakennarar eiga í raun að athuga og ígrunda með sjálfum sér hvort þeir geti gert 

betur hvað varðar tengingu skólastiganna og þurfa að vera meðvitaðri um að 

flutningurinn verði sem auðveldastur fyrir börnin.  
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