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Ágrip 

Samfella við skil skólastiga er talin hafa afgerandi áhrif á upplifun barns af 

grunnskólagöngu sinni. Það er því eftir miklu að slægjast að byggja upp 

skólakerfi sem leggur áherslu á samfellu við skil leik- og grunnskóla. Hér 

verður nokkru ljósi varpað á hvernig samfellu við skólaskil í leik- og 

grunnskólum í Kópavogi er háttað. Margt hefur verið rætt og ritað um þetta 

efni á síðustu árum og því eru niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar í ljósi 

niðurstaðna fyrri rannsókna auk þess sem horft er til kenninga Dewey og 

Bronfenbrenner. Lög, námskrár og stefna sveitarfélagsins í skólamálum 

mynda ytri umgjörð um skólastarf og litið verður til áhrifa þessara þátta á 

samfellu við skólaskil. 

Rannsóknin er eigindleg og gagna var aflað með viðtölum við fulltrúa 

fræðsluyfirvalda í Kópavogi og fulltrúa tveggja skólahverfa: stjórnendur 

beggja skólastiga og mæður barna í 1. árgangi grunnskóla. Viðmælendur eru 

sammála um mikilvægi þess að hafa samfellu milli þessara skólastiga og 

markmið hennar sé að standa saman að því að byggja upp umhverfi og 
aðstæður sem stuðla að alhliða þroska  og menntun hvers barns. 

Niðurstöður sýna að margt er gert í Kópavogi til að stuðla að samfellu við 

skólaskil milli leik- og grunnskóla. Greina má af svörum viðmælenda að 

samfella hefur aukist síðustu ár og margt gott verið unnið á því sviði. Fleira 

er í undirbúningi sem vænta má að leiði til aukinnar samfellu. Þó er ljóst að 

betur má ef duga skal. Ýmislegt er enn óunnið enda að mörgu að hyggja í 

svo viðamiklu verkefni. Margt sem lýtur að skipulagi og rekstri hefur ákveðin 

hamlandi áhrif og enn vantar nokkuð upp á að nógu skilvirk samræða eigi 
sér stað milli skólastiganna.  
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Abstract 

„Next step up the ladder“:  
Continuity in Transition from Preschool to Elementary School 

Continuity during the transition from preschool to elementary school is 

perceived as having a significant effect on how a child experiences his years 

of primary education. There is, therefore, much to gain from a school 

system that emphasizes continuity throughout this transitional phase. This 

paper will attempt to shed light on the current practices of continuity 

during the transition from preschool to elementary school in the 

municipality of Kópavogur. The topic of continuity has been much discussed 

in recent years. To give context to the findings of this research, it shall be 

compared to earlier research on the matter, as well as measured against 

the theories of Dewey and Bronfenbrenner. The impact of external factors, 

such as law, national curriculum guides and the educational agenda set by 
the municipality, will be evaluated. 

The paper is based on qualitative research. Information was gathered 

through interviews with employees of the school office in Kópavogur, head 

teachers of preschools and elementary schools, as well as groups of 

mothers to children in the first grade of elementary school. Interviewees 

agreed on the importance of continuity during transition between the two 

stages of education. Furthermore, they agreed that the main goal of such 

continuity should lie in the construction of an environment that promotes 
each child’s development and education. 

The research concludes that much is already being done to enhance the 

continuity of learning between different institutions in Kópavogur. As is 

evident from the interviews, important steps have been taken in recent 

years towards increased continuity. In addition, various measures are being 

prepared to implement further practices of continuity. Even so, there still is 

much to be done and many things need to be considered in such an 

important issue. Organizational and financial issues obstruct progress, and 
so does lack of successful discourse between institutions. 
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1 Inngangur 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er samfella við skólaskil í leik- og 

grunnskólum í Kópavogi. Reynt er að varpa ljósi á hvernig þessum skilum er 

háttað, hvort skólafólki og/eða foreldrum þyki þörf á samræmdri sýn allra 

hlutaðeigandi aðila og hvort slík samræming er framkvæmanleg. 

Skólaheimsóknir í einhverri mynd eru eflaust það form á tengslum 

skólastiganna sem er hvað algengast. Þess vegna er vert að huga að því 

hvert markmið þeirra er og hvaða gildi þær hafa fyrir samfellu milli 

skólastiganna. Leitast er við að greina hver séu markmiðin með samfellu 

leik- og grunnskóla við skólaskil; hvort mikilvægt sé að stuðla að samfellu og 

þá hvernig og hversu langt eigi að ganga í þeim málum. Ef vilji er til að skapa 

samfellu, hvað er þá vænlegt til að stuðla að henni? Eins verður leitast við 

að fá fram hver framtíðarsýn sveitarfélagsins er. Í stóru sveitarfélagi með 

níu skólahverfum er að mörgu að hyggja í uppbyggingu á samfellu milli 

skólastiga. Það er flókið að skipuleggja og samræma skil skólastiganna og 

mynda samfellu í starfinu. Hagsmunir sveitarfélagsins felast í að þessi skil 

séu farsæl fyrir öll börn í sveitarfélaginu og að allir hlutaðeigandi séu sáttir 

við fyrirkomulagið. Hugmyndir fræðsluyfirvalda og skólafólks á báðum 

skólastigum eru eflaust margar og ekki endilega allir á sama máli um að 

hverju skuli stefnt. Þá er forvitnilegt að kanna viðhorf foreldra barna, sem 

hafa nýlega gengið í gegnum þessi þáttaskil, til þessara mála og hvaða gildi 

þau telji að samfella milli skólastiganna hafi fyrir börnin. Þetta verður 

kannað með eigindlegri rannsókn í hálfstöðluðum viðtölum. Þess er vænst 

að niðurstöður nýtist til að varpa ljósi á hver samfellan er við skólaskil í 
Kópavogi og verði hvati til aukinnar umræðu um þetta mikilvæga málefni. 

Lagaleg umgjörð og ytra umhverfi er þáttur sem hefur afgerandi áhrif á 

kerfisbreytingar og því er mikilvægt að skoða hvað felst í lögum og 

reglugerðum sem lúta að skólaskilum, námskrám beggja skólastiga og 

stefnu sveitarfélagsins. Þessir þættir hafa allir áhrif þegar lagður er grunnur 

að breytingaferli og línur dregnar um vilja yfirvalda í málefnum leik- og 

grunnskóla. Forvitnilegt er að skoða hvort útfærsla lagalegra þátta og ytri 
umgjarðar um samstarf skólastiganna leiði til samfellu milli þeirra. 

Ekki verður lagt í mikla rannsóknarvinnu án þess að hafa í bakgrunni 

fræðilegar kenningar sem snerta viðfangsefnið. Kenningar tveggja 

bandarískra fræðimanna, þeirra John Dewey (1859-1952) og Urie 

Bronfenbrenner (1917-2005) eru lagðar til grundvallar þegar settar eru fram 
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hugmyndir um samfellu í skólastarfi og flutning barna milli leik- og 

grunnskóla. Þetta eru þær kenningar sem ég vel til að styðja við túlkun á 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Eins er nauðsynlegt að rýna í fyrri rannsóknir 

á viðfangsefninu, en margar slíkar hafa verið gerðar bæði hérlendis og 

erlendis. Af íslenskum fræðimönnum fara fremstar í flokki Jóhanna 

Einarsdóttir og Gerður G. Óskarsdóttir. Jóhanna hefur gert nokkrar 

rannsóknir, bæði ein og með öðrum, þar sem skil skólastiga hafa verið í 

brennidepli, en Gerður vann viðamikla rannsókn á árunum 2006-2007 sem 

rakin er í bókinni Skil skólastiga. Fjölmargir erlendir fræðimenn hafa einnig 

rannsakað og skrifað um samfellu leik- og grunnskóla. Danski 

menntunarfræðingurinn Stig Brostrøm hefur unnið þónokkrar rannsóknir 

um efnið. Sama má segja um Bob Perry og Sue Dockett frá Ástralíu. Auk 

þess hefur þýskur rannsóknarhópur sem Wilfried Griebel og Renate Neisel 

starfa með að menntarannsóknum gert rannsókn þar sem m.a. var rætt við 

foreldra og börn um þessi þáttaskil. Áhugavert er að sjá hvort niðurstöður 

þessara innlendu og erlendu rannsókna endurspegli þær hugmyndir sem 

fram koma hjá viðmælendum þessarar rannsóknar. 

1.1 Hvati að rannsókn 

Mér finnst samfella í starfi leik- og grunnskóla afar áhugavert viðfangsefni 

og nokkuð sem vert er að beina sjónum að. Fjölmargar 

rannsóknarniðurstöður sem ég hef kynnt mér benda á að samfella milli 

leikskóla og grunnskóla er mjög mikilvæg og að nauðsynlegt er að vel takist 

til við að brúa þetta bil milli skólastiga (Dokett og Perry, 2006; Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2012; Jóhanna Einarsdóttir, 2007; OECD, 2001; OECD, 2006). 

Mikil umræða hefur verið undanfarin ár um samfellu skólastiga og margt 

ritað og rannsakað í þeim efnum. Nokkur þróunarverkefni hafa verið unnin 

þar sem lögð er áhersla á samfellu milli leikskóla og grunnskóla. Vilji fagfólks 

á báðum skólastigum virðist vera til staðar, eins og sjá má í niðurstöðum 

rannsókna Jóhönnu Einarsdóttur (2004) og Gerðar G. Óskarsdóttur (2012). 

Gerður G. Óskarsdóttir komst reyndar að því í rannsókn sinni að samfella 

skólastiganna væri vanmetin og hugmyndir kennara um starfshætti hins 

skólastigsins oft á tíðum úreltar. Kennarar beggja skólastiga virtust hafa 

takmarkaða þekkingu á starfsháttum hins stigsins og leiddi það oft á tíðum 

til meira rofs milli skólastiga en ástæða væri til. Gerður telur að skortur á 

faglegum tengslum kennara geti verið ein ástæða þess að þessar úreltu 

hugmyndir um hitt skólastigið lifi og „[þ]annig [geti] einhverskonar 
ranghugmyndir dregið úr samfellunni […] – að óþörfu“ (2012: bls.166). 
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Af rannsóknum Jóhönnu Einarsdóttur og fleiri fræðimanna má sjá að 

hugmyndir barna og foreldra, um að í grunnskólanum sitji allir við sitt borð 

með bók og ritföng í hönd, eru ef til vill ekki í takt við raunveruleikann. 

Þessar hugmyndir gætu átt ágætlega við um eldri nemendur grunnskólans 

en ég leyfi mér að efast um að sú sé raunin í 1. árgangi grunnskóla. 

Hugmyndir barna og foreldra byggja hugsanlega á reynslu eldri barna, eða 

ef til vill reynslu foreldra af sinni skólagöngu, og oft er það svo að þegar 

horft eru um öxl þá man fólk minna frá fyrstu árum skólagöngu sinnar en frá 

þeim sem síðar koma. Eins er vert að hafa í huga að skólastarf bæði í 

leikskólum og grunnskólum er í sífelldri framþróun og áherslur í fyrstu 

bekkjum grunnskóla hafa án efa breyst töluvert hin síðari ár. 

Þegar horft er til tengsla skólastiganna eru skólaheimsóknir það form 

samskipta sem flestir þekkja. Í starfi mínu sem deildarstjóri yngsta stigs í 

grunnskóla hef ég rekið mig á að hugmyndir fólks um tilgang heimsókna 

leikskólabarna í grunnskólann eru ekki alltaf þær sömu. Tvö sjónarmið 

virðast við fyrstu sýn vera ráðandi. Annars vegar er það sjónarmið að 

leikskólabörn kynnist þeim grunnskóla sem þau eru að fara í, læri að rata 

um húsnæðið, verði öruggari í umhverfinu, kynnist jafnvel starfsfólki sem 

kemur til með að sinna þeim og þekki lítillega innra starf skólans. Hitt 

sjónarmiðið er það að tilgangurinn sé fyrst og fremst sá að leikskólabörn 

kynnist því hvað það felur í sér að fara í grunnskóla og við hverju þau megi 

búast á nýju skólastigi. Í fljótu bragði virðist sem þetta sé nokkuð áþekk 

nálgun. Framkvæmdin er ekki ólík en munurinn liggur í hverjir fara í 

heimsóknirnar og hvert grunnmarkmið þeirra er. Ef hugmyndin er að 

kynnast „sínum“ skóla vakna spurningar um hlutskipti þeirra barna sem eru 

ekki að fara í grunnskólann í hverfinu og hvernig samfella er milli skólastiga 

hjá þeim. Er hægt að láta öll börn fara í heimsókn í „sinn“ grunnskóla? Ef 

ekki, hvernig er þá best að bregðast við út frá jöfnum rétti barnanna? Er 

raunhæft að hver grunnskóli sé í samstarfi við alla leikskóla sem senda börn 

í viðkomandi skóla? Er hægt að samræma skipulag innan sveitarfélagsins 

þannig að ekkert barn verði útundan? Hvað þarf til, svo að það geti orðið? 

Er raunveruleikinn í takt við hugmyndir um hvernig samfellu milli 

skólastiganna er háttað? Í þessu sambandi er ekki síst mikilvægt að 

skilgreina í hverju samfella leik- og grunnskóla yfir skólaárið er fólgin – og á 

hvern hátt hún er tengd/ótengd „vorskóla“ þar sem innritaðir nemendur 

koma í skólann með foreldrum sínum. 

Í rannsókninni verður spurt út í heimsóknir milli skólanna, leitað eftir 

upplýsingum um hvernig þessum heimsóknum er háttað og hverjar 

áherslurnar eru í því starfi. Auk þess verður skoðað hvort skólarnir eru með 

vorskóla og hverjir koma að því samstarfi og hvernig framkvæmd hans er. 
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Þetta er gert til að varpa ljósi á hvernig fyrirkomulag þessa samstarfs er og 

hvernig það tengist samfellu milli skólastiganna.  

1.2 Hugtök 

Hugtakið samfella í skólastarfi er lykilhugtak í þessari rannsókn og því er 

mikilvægt að átta sig á hvað felst í orðinu. Samfella (e. continuity) er eitt 

grundvallarhugtaka heimspekingsins John Dewey, sem tengir hugtakið við 

reynsluna og áhrif hennar á þá stefnu sem menntun og þroski 

einstaklingsins getur tekið. Samfella lýsir því hvernig óslitinn þráður 

reynslunnar sem einstaklingur upplifir í einum aðstæðum færist yfir í nýjar 

aðstæður. Þannig lifi sérhver reynsla áfram í nýrri reynslu (Dewey, 

1910/2000a). Samheiti orðsins eru, samkvæmt íslenskri samheitaorðabók, 

samhengi og sífella (Svavar Sigmundsson, 2002) sem hvort tveggja vísar til 

órofinna tengsla. Rof er síðan andstæða samfellunnar. Samstarf og tengsl 

eru orð sem oft eru notuð þegar rætt er um skil milli leik- og grunnskóla. Í 

þessari umfjöllun er gerður greinarmunur á þessu orðalagi og samfellu. 

Samstarf og tengsl skólastiga stuðla að samfellu, en eru ekki samfella; 

þannig getur verið samstarf og/eða tengsl milli skólastiga án þess að milli 
þeirra sé samfella. 

Annað hugtak sem gjarna er notað í umfjöllun um skil skólastiganna er 

þáttaskil og/eða umskipti (e. transition) sem vísa til þeirra breytinga sem 

verða á högum einstaklinga við skipti úr einum stað yfir í annan, af einu 

skólastigi yfir á annað (Dockett og Perry, 2006). Gerður G. Óskarsdóttir 

(2012) talar einnig um að samfella og rof séu hugtök sem notuð eru til að 

lýsa því hvað einkenni þáttaskil milli skólastiganna. Í rannsókninni og 

umfjöllun um hana verða orðin þáttaskil og umskipti notuð jöfnum 
höndum. 

1.3 Markmið rannsóknarinnar 

Rannsóknin er hagnýt og miðar að því að auka þekkingu og skilning á 

samfellu við skil skólastiga í Kópavogi. Helsta markmið hennar er að kanna 

hvort samfella er milli leik- og grunnskólanna við skólaskil, og ef svo er, 

hvernig henni er þá háttað. Leitast er við að varpa ljósi á sýn skólafólks, 

foreldra og fræðsluyfirvalda. Sjónum er líka beint að því hvað er gert til að 

vinna að slíkri samfellu, bæði á vettvangi skólanna en ekki síður af hálfu 

fræðsluyfirvalda í sveitarfélaginu. Hvar eru tækifæri til aukinnar samfellu og 

hvar eru hindranir? Eitt af því sem er mikilvægt að kanna er það hvaða 

markmið liggja til grundvallar þegar unnið er að samfellu skólastiganna og 

þá einnig hver setur þau markmið og hver sér um að framfylgja þeim. 
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Fræðimenn hafa bent á að sameiginleg sýn skólasamfélagsins alls sé afar 

mikilvæg fyrir framþróun þess (Sergiovanni, 2006; Ubben og Hughes, 1997). 

Því tel ég afar mikilvægt að átta sig á hverjir geta haft áhrif á stöðu mála, 

hvernig hægt er að styrkja það starf sem í gangi er og auka gæði þeirrar 

vinnu. Í stóru sveitarfélagi er að mörgu að hyggja við skipulagningu og 

samræmingu þegar stuðla á að samfellu við skil skólastiga. Þá er gott að 

horfa til þess að kenningar um þroska, nám og menntun barna styðja við 

þær hugmyndir að samfella sé mikilvæg fyrir farsæla skólagöngu 

(Bronfenbrenner, 1977; Bronfenbrenner og Morris, 1998; Dewey, 
1910/2000a, 1938/2000b).  

Kenningar um breytingarstarf hafa um nokkurt skeið byggt á því að hver 

skóli sé samverkandi heild þar sem allir starfsmenn vinna saman að 

breytingum (Rúnar Sigþórsson, 1999). Í hugmyndum um heiltæka nálgun er 

gengið skrefinu lengra og lítið á skólakerfið allt sem samverkandi heild. Hver 

skóli er þar hluti af mennta- og félagskerfi þar sem allir þurfa að vinna 

saman og stefna að sama marki ef árangur á að nást. Samstarfsaðilar eru þá 

m.a. aðrar skólastofnanir, félagasamtök sem vinna að hagsmunum barna og 

sveitarstjórnir (Hargreaves og Shirley, 2012). Þegar horft er til þessa má 

telja mikilvægt að hvert sveitarfélag hafi frumkvæði að þróunarstarfi, sem í 

þessu tilviki snýr að því að finna leiðir til að stuðla að samfellu leik- og 

grunnskóla í umdæminu. 

Rannsókninni er ætlað að skýra hver staðan er í dag og hvers ber að 

vænta. Hvaða hugmyndir eru ríkjandi og að hverju skuli stefnt. Þannig 

standa vonir til að gildi rannsóknarinnar felist í því að kveikja nýjar 

hugmyndir, efla orðræðu um viðfangsefnið og stuðla að árangursríku 

vinnuferli. Á þann hátt verði hún gagnlegt innlegg í umræðu skólafólks og 

fræðsluyfirvalda í sveitarfélaginu um samfellu skólastiganna og hvati til að 
vinna af aukum þunga að þessu málefni. 
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1.4 Rannsóknarspurningar 

Í grunninn var lagt upp með eina aðalspurningu en henni fylgdu nokkrar 
undirspurningar. 

Rannsóknarspurning:  

 Hvernig er stuðlað að samfellu við skólaskil milli leik- og grunnskóla í 
Kópavogi? 

Undirspurningar: 

 Hver eru markmiðin með samfellu milli skólastiganna? 

 Hvar eru tækifæri til aukinnar samfellu og hvar eru hindranir? 

 Hverjar eru hugmyndir og framtíðarsýn varðandi samfellu við 
skólaskil leik- og grunnskóla í sveitarfélaginu? 

1.5 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin samanstendur af sex köflum auk formála, ágrips, heimildaskrár og 

viðauka. Í inngangskafla er viðfangsefnið kynnt, lykilhugtök kynnt og 

skilgreind, gerð grein fyrir markmiði rannsóknar og rannsóknarspurningar 

lagðar fram, auk þess sem uppbyggingu ritgerðarinnar er lýst. Í öðrum kafla 

er rannsóknin tengd fræðilegu samhengi, auk þess sem kannað er hvaða 

áhrif ytra umhverfi og stefnumótun á sviði menntamála hefur á samfellu við 

skil skólastiganna. Þar er fjallað um kenningar Dewey og Bronfenbrenner og 

rýnt er í rannsóknarniðurstöður fræðimanna. Í þriðja kafla er fjallað um 

rannsóknaraðferðina, undirbúning, val á þátttakendum, gagnaöflun, 

skráningu, úrvinnslu og flokkun gagna. Einnig er þar rætt um réttmæti 

rannsóknarniðurstaðna og túlkun. Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar og varpað ljósi á mikilvægustu þætti sem stuðla að 

samfellu að mati viðmælenda. Niðurstöður verða greindar niður í nokkur 

þemu. Þar á eftir kemur umræðukafli, þar sem dregin eru saman svör við 

rannsóknarspurningunum um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær 

ályktanir sem draga má af þeim. Í sjötta kafla er svo að finna lokaorð og 

samantekt. Ritgerðinni fylgja þrír viðaukar með viðtalsramma og bréfum 

sem send voru út vegna rannsóknarinnar. 
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2 Bakgrunnur rannsóknarinnar 

Straumar og stefnur í menntamálum markast af bæði innra og ytra 

skipulagi. Lög, reglur og stefnumörkun mynda ytri ramma og því er 

nauðsynlegt að horfa til þeirra þátta við rannsóknir á viðfangsefnum sem 

tengjast menntamálum. Annar mikilvægur liður í rannsóknarvinnu er að 

rýna í kenningar fræðimanna á því sviði sem rannsóknin fjallar um, í því 

skyni að sjá hvort settar hafa verið fram ígrundaðar kenningar sem lúta að 

viðfangsefninu. Eins er gott að kynna sér viðurkenndar rannsóknir um efnið. 

Tilgangur alls þessa er að fá innsýn í viðfangsefnið og afla þekkingar til að 

geta sett fram rannsóknarspurningar byggðar á traustum grunni. Fjallað er 

um hugmyndir um samfellu í námi barna út frá kenningum Dewey. 

Kenningar Bronfenbrenner um þróun menntakerfa eru skoðaðar út frá 

hugmyndum um samfellu skólastiganna og hlutverks heimila barnanna í því 

samhengi. Rýnt er í rannsóknarniðurstöður og skrif Jóhönnu Einarsdóttur, 

Gerðar G. Óskarsdóttur, Stig Brostrøm, Bob Perry og Sue Dockett, Wilfried 
Griebel og Renate Niesel.  

2.1 Lagaleg umgjörð og ytra skipulag 

Allar kerfisbreytingar í skólastarfi eru gerðar á grundvelli þess lagaumhverfis 

sem málaflokknum er búinn. Hin lagalega umgjörð, sem einkum felst í 

lögum um leik- og grunnskóla, myndar grunnstoðir ytra skipulags. Ofan á 

þann grunn er byggt með nánari reglusetningu í formi aðalnámskráa beggja 

skólastiga, auk stefnumörkunar sveitarfélaga í málefnum leik- og 

grunnskóla. Það er því nauðsynlegt að skoða hvað lög, námskrár og 

stefnumörkun segja um samfellu á skilum skólastiga, til að byggja upp 
heilsteypta mynd af viðfangsefninu. 

2.1.1 Lög um leik- og grunnskóla 

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 og lögum um grunnskóla nr. 9/2008 er 

kveðið á um eftirlit mennta- og menningarmálaráðuneytis með því að 

sveitarfélög uppfylli þær skyldur sem á þeim hvíla lögum samkvæmt. 

Sveitarfélög skuli til að mynda koma á samstarfi leikskóla og grunnskóla (Lög 

um leikskóla nr. 90/2008, 16. gr; Lög um grunnskóla nr. 9/2008, 5. gr). 

Þannig leggur löggjafinn grunn að tengslum skólastiganna. Það er aftur á 
móti óljóst hvort þau tengsl leiða til samfellu í námi barnanna. 
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2.1.2 Aðalnámskrár leik- og grunnskóla 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið gefur út aðalnámskrár leik- og 

grunnskóla á grundvelli laga um viðkomandi skólastig. Aðalnámskrár eru 

ígildi reglugerða og kveða nánar á um útfærslu laganna og annarra 

reglugerða sem sækja stoð til þeirra. Námskrár mynda ramma um starfið á 

hvoru skólastigi fyrir sig og veita leiðsögn um tilgang þess og markmið. Í 

nýjum aðalnámskrám leik- og grunnskóla frá árinu 2011 er skýrt kveðið á 

um samfellu milli skólastiganna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011a, 2011b). Námskrár leik- og grunnskóla eru að mestu samhljóða um 

þetta atriði. Talað er um að skil skólastiga séu samstarfsverkefni þar sem 

börn, foreldrar og skólafólk vinni saman að því að auka þroska og menntun 

barna með velferð þeirra að leiðarljósi. Lögð er áhersla á að kennarar 

beggja skólastiga kynni sér nám og starfsaðferðir hver annarra. Þá skuli þeir 

leita leiða til að móta samstarf og skapa samfellu í námi barna í því 

augnamiði að auka sjálfstraust barna og styðja við nám þeirra. Jafnframt 

segir að í skólanámskrá hvers skóla eigi að gera grein fyrir markmiðum, 

fyrirkomulagi og uppbyggingu þessarar vinnu. Til að tryggja að þau markmið 

nái fram að ganga er kennurum ætlað að vinna áætlun sem felur í sér 

sameiginlegar áherslur skólastiganna. Áætlunina á síðan að birta í 

skólanámskrám beggja samstarfsskóla, grunnskólans og leikskólans 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, 2011b). Með þessari vinnu 

eru lagðar línur um samfellu skólastiganna og kveðið mun fastar að orði um 

samstarf og samfellu í námi en áður hefur sést í námskrám þessara 

skólastiga. Í aðalnámskránum eru settir fram sex grunnþættir menntunar: 

heilbrigði og velferð, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, læsi, sjálfbærni og 
sköpun, sem er ætlað að mynda grunnstoðir skólakerfisins. 

2.1.3 Skólastefna sveitarfélags 

Í handbókinni Skólastefna sveitarfélaga kemur fram að skólastefna myndi 

mikilvægan grundvöll fyrir ytra mat á skólastarfi. Í stefnunni eru sett fram 

helstu markmið sem sveitarfélagið ætlar skólunum að vinna að. Þar segir 

m.a. að: 

Tilgangur með að setja fram skýra stefnu og meta framgang 

hennar er að stuðla að umbótum í skólastarfi. Þannig er 

stefnumótun ekki verkefni sem á sér endapunkt heldur er hún 

síendurtekið ferli markmiðssetningar, mats og umbóta (Björk 

Ólafsdóttir, 2010, bls. 5). 
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Eins og hér kemur fram er skólastefnu ætlað það hlutverk að móta starf 

skólanna til næstu framtíðar og skilgreina hvaða árangri skuli stefnt að. Í 

henni þarf að koma fram hvaða leiðir eigi að fara til að ná settum 

markmiðum. Þannig verður skólastefna líkt og leiðarvísir um skólastarf 

sveitarfélagsins. Gerð skólastefnu snýst um að skilgreina leiðir og mynda 

grundvöll fyrir ákvarðanatöku. Það gefur sveitarstjórnarfólki, skólafólki og 

öðrum hagsmunaaðilum möguleika til að vinna saman að þeirri 

framtíðarsýn sem stefnt er að (Björk Ólafsdóttir, 2010). 

Kópavogur vann að mótun nýrrar grunnskólastefnu árið 2010. Haft var 

víðtækt samráð við hagsmunaaðila skólasamfélagsins, skólafólk, foreldra og 

sveitarstjórnarfólk. Framtíðarsýn skólastefnunnar byggir á sex efnisþáttum: 

nám við allra hæfi, fjölbreytni og samstarf, skapandi skólastarf, mat og 

árangur, líðan og velferð nemenda og lýðræði. Eins og sjá má er samstarf 

einn þáttur framtíðarsýnarinnar. Ef rýnt er nánar í hvað það þýðir fyrir 

samfellu milli skólastiganna tveggja þá segir: „Samstarf milli skólastiga er 

fastur liður í starfi skóla“ (Skólastefna Kópavogsbæjar, e.d.). Í 

framkvæmdaáætlun sem gildir til ársins 2015 er talað um að skoðuð verði 

samfella í námi nemenda milli skólastiga og sveigjanleiki í námi. Auk þess er 

kveðið á um að í skólanámskrá hvers grunnskóla komi fram áætlun um 

samstarf við leikskóla og móttökuáætlun (Skólastefna Kópavogsbæjar, e.d.). 

Í riti um sérfræðiþjónustu Kópavogsbæjar er sagt að leikskóla- og 

grunnskóladeild vinni saman að því markmiði að bæta upplýsingaflæði milli 

skólastiganna, þannig að upplýsingar um stöðu nemenda sem þurfa á 

sérfræðiþjónustu að halda komist vel til skila milli skólastiga. Þar segir 
meðal annars: 

[G]óð tengsl leikskóla [og] grunnskóla eru mikilvæg með 

samfellu og heildarsýn í skólastarfi að leiðarljósi 

(Sérfræðiþjónusta og stuðningur við nemendur með sérþarfir í 

grunnskólum Kópavogs, án árs, bls. 3). 

Í Stefnu og framtíðarsýn leikskóla í Kópavogi frá árinu 2007 kemur fram að 

Kópavogsbær leggur áherslu á samvinnu leikskóla og samfélags, meðal 

annars með því að efla samstarf við grunnskóla og aðrar stofnanir í nágrenni 

leikskóla. Á árinu 2011 kom síðan út Námskrá leikskóla Kópavogs og þar 
segir: 

Formlegt samstarf er á milli leik- og grunnskóla Kópavogs. 

Skólaganga barna á að mynda samfellda heild þannig að sú 

þekking og viðfangsefni sem börnin eru að fást við í 
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leikskólanum verði sá grunnur sem grunnskólanámið byggir á. 

Tengsl leikskóla og grunnskóla er samstarfsverkefni barna, 

foreldra, og kennara, þar sem velferð, þroski og menntun 

barnanna er í brennidepli (Námskrá leikskóla Kópavogs, 2011, 

bls. 8). 

Námskráin er samvinnuverkefni leikskólasviðs og leikskólastjóra 

Kópavogsbæjar. Auk þessa er í námskránni tekið fram að við skólaskil sé 

hlutverk leikskólastjóra að sjá til þess að allar nauðsynlegar upplýsingar fylgi 

börnunum og eins er fjallað um mikilvægi foreldra sem tengiliða við skil milli 

skólastiga (Námskrá leikskóla Kópavogs, 2011). Af þessu öllu má sjá að 

samkvæmt skólastefnu Kópavogsbæjar og Námskrá leikskóla í Kópavogi er 
stefna og framtíðarsýn skýr hvað varðar samfellu milli skólastiganna. 

2.1.4 Áhrif ytra skipulags 

Í skýrslum OECD frá 2001 Starting strong: Early education and care og 2006, 

Starting strong II: Early childhood education and care er lögð áhersla á 

samfellu og samvinnu milli leik- og grunnskóla. Talið er að slík samvinna gefi 

möguleika á að tengja ólíkar hugmyndir og aðferðir skólastiganna og nýti 

styrkleika beggja skólastiga. Hugmyndir eru settar fram um að skapa 

samfellu í menntun starfsfólks, stjórnun og ekki síst í stefnumótun í bæði 

leikskólum og grunnskólum (OECD, 2001; OECD, 2006; Jóhanna Einarsdóttir, 

2007). Áherslur í nýjum aðalnámskrám eru því í samræmi við þessa stefnu. 

Á Menntavísindasviði Háskóla Íslands er í síauknum mæli stuðlað að 

samfellu í námi leik- og grunnskólakennara. Kennaranemar sem sérhæfa sig 

í námi yngri barna í grunnskóla og kennaranemar í leikskólakennarafræðum 

sitja að hluta til sömu námskeið og boðið er upp á námsleiðina Menntun 

ungra barna í leik- og grunnskóla í grunnnámi kennaradeildar (Háskóli 

Íslands, 2014). Sjá má vísi að sameiginlegum áherslum skólastjórnenda 

skólastiganna, þar má nefna að haldin var sameiginleg Námsstefna 

Skólastjórafélags Íslands og Félags stjórnenda leikskóla, á haustdögum 2013 
(Kennarasamband Íslands, 2013). 

Nánast öll börn fara í leikskóla og litið er á hann sem fyrstu 

menntastofnun hvers einstaklings. Bæði skólastigin eru rekin af 

hlutaðeigandi sveitarfélögum, sem ætti að auðvelda það að skapa vettvang 

fyrir samfellu milli skólastiga. Ytri umgjörð skólastiganna er um margt lík, að 

undanskilinni skólaskyldunni og þeim markmiðum sem sett eru fram fyrir 

námsgreinar í grunnskólanum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Margt er gert 

til að auðvelda börnum að ljúka leikskóla og takast á við fyrstu skrefin í 
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grunnskóla. Þær aðferðir byggja á þeim hugmyndum að viðbrigðin við að 

fara úr leikskóla í grunnskóla verði minni ef börnin þekkja til þeirra 

aðstæðna sem þau eru að koma í, en auk þess að mikilvægt sé að foreldrar 

fái upplýsingar um nýja skólann og skólinn fái upplýsingar um börnin og 

fyrra nám þeirra. Síðast en ekki síst er lögð áhersla á að byggt sé á fyrri 

reynslu barnanna (Dockett og Perry, 2004, 2006; Jóhanna Einarsdóttir, 
2007; Kagan og Neuman, 1998).  

Þrátt fyrir það er mat margra að samfella milli skólastiganna sé ekki 

nægileg. Mikilvægt sé að sú þekking sem barn hefur tileinkað sér á leikskóla 

tengist nýrri þekkingu sem kynnt er og kennd í grunnskóla, þannig að byggt 

sé ofan á leikskólanámið. Mörgum finnst þar ekki nóg að gert eins og 

Jóhanna Einarsdóttir (2010) bendir á. Þannig sé ekki nóg að leikskólabörn 

viti hvers þau mega vænta við upphaf grunnskólagöngu. Skólagangan þurfi 

að mynda samfellda heild þar sem reynsla og nám barnanna úr 

leikskólanum nýtist þeim þegar í grunnskólann er komið (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010). Þessi áhersla er ekki ný af nálinni. Árið 1991 skrifaði 

Kagan að ákveðið samhengi eða samfella þyrfti að vera í hugmyndafræði, 

kennslufræði og skipulagi leik- og grunnskóla. Samfella í hugmyndafræði 

vísar til gildismats og þeirra hugmynda sem liggja að baki starfi þessara 

stofnana. Þar koma fram þær hugmyndir sem ríkja um börn, uppeldi, nám 

og kennslu. Einnig þurfa áherslur í námskrám og ríkjandi kennsluaðferðum 

að skapa samfellu svo þær reglur og reglugerðir sem móta það skipulag sem 

unnið er eftir. Þessir þættir: gildismat, hugmyndafræði, kennslufræði og 

ytra skipulag eru samofnir og mynda heild í lífi og starfi barna (Kagan, 1991; 
Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  

Það er að mörgu að hyggja þegar horft er til breytingastarfs og 

stefnumótunar í skólamálum. Hargreaves (2000) bendir á að fagleg forysta 

snúi ekki eingöngu að stjórnendum skóla heldur ekki síður að þeim 

einstaklingum sem vinna að stefnumótun. Fræðsluyfirvöld hvers 

sveitarfélags séu þar lykilaðilar. Hargreaves og Shirley (2012) segja að allar 

kenningar um framkvæmd breytinga byggi á því að sett séu fram markmið 

sem þurfi að ná, fundin verkfæri sem þurfi til að vinna að þeim markmiðum 

og kortlagðar leiðir til að ná þeim markmiðum á einhvern hátt. Farið sé eftir 
ákveðnu ferli sem skýri framvindu verksins.  

Áhrif fræðsluyfirvalda í hverju sveitarfélagi eru mikil þegar kemur að 

breytingastarfi, sérstaklega þegar það starf snýr að þeim skólastigum sem 

lúta stjórn sveitarfélagsins. Breytingar með valdboði ofan frá eru ekki taldar 

farsælar. Það hefur heldur ekki gefist vel að ætla skólunum sjálfum að sjá 

alfarið um breytingavinnu. Jafnvægi þarf að vera á milli miðstýringar og 
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dreifistýringar, því slík uppbygging eykur líkur á að verkefni séu leyst með 

samstarfi, umræðum og samningum (Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 

1998). Fullan, Bertani og Quinn (2004) styðja þessar hugmyndir og segja að 

sveigjanleiki og samstarf séu lykilatriði þegar unnið er að breytingum. Þeir 

telja mikilvægt að fræðsluumdæmi og skólar innan þeirra vinni saman að 

umbótum. Þá segja þeir að skilyrði fyrir skólaþróun þurfi að vera til staðar 

hjá öllum þremur stigum stjórnkerfisins til að árangur umbóta verði 

viðvarandi. Jafn yfirgripsmikið viðfangsefni og samfella í námi barna milli 

skólastiga kallar því á samvinnu stjórnkerfa innan sveitarfélagsins, 

fræðsluyfirvalda og skólafólks, en þriðja stjórnkerfið felst svo í 

lagaumhverfinu sem skapar skilyrði og ramma um viðfangsefnið. 

2.2 Kenningar 

Allar hugmyndir um breytingar og framþróun í menntamálum eiga að 

standa á fræðilegum grunni. Hæpið væri að byggja slíka umræðu á 

tilfinningu eða hugdettum sem engin haldbær rök væru fyrir. Því leitum við í 

kenningar til að styðja mál okkar og byggja upp rök. Þeir kenningasmiðir 

sem hér verður stuðst við eru þeir J. Dewey og U. Bronfenbrenner enda eru 

kenningar þeirra vel þekktar í menntarannsóknum. Dewey lagði áherslu á 

að nám þyrfti að byggja á fyrri reynslu og taldi samfellu (e. continuity) 

nauðsynlega í reynslu barna (Dewey, 1910/2000a; 1938/2000b) 

Bronfenbrenner þróaði líkan sem var byggt á fjórum kerfum sem lýsa 

tengslum einstaklingsins við umhverfi sitt, svokallaða vistfræðikenningu (e. 

ecological theory) (Bronfenbrenner, 1977; Bronfenbrenner og Morris, 
1998).  

2.2.1 John Dewey 

John Dewey var fæddur á síðari hluta 19. aldar. Hann var heimspekingur, 

sálfræðingur og frumkvöðull í menntamálum. Einkennandi í kennslufræði 

hans er áhersla á þroska, áhuga, virkni, reynslu, könnun, eigin athuganir og 

samfellu í vinnubrögðum (Dewey, 1910/2000a). Árið 1938 kom út bók þar 

sem hann setti fram kenningu sem leggur áherslu á samfellu í námi. Hún 

gengur út á að hafi einstaklingurinn tileiknað sér ákveðna þekkingu og færni 

í einum aðstæðum þá verði hún tæki til að skilja og fást við aðstæður sem 

hann lendir í síðar. Lykilhugtök í kenningum hans eru samfella og reynsla og 

hversu nauðsynlegt sé að þessir þættir tvinnist saman í órofa heild. 

Mikilvægt sé að taka það sem barnið hefur fengist við áður og tengja það 

nýrri reynslu. Dewey taldi að menntun ætti sér stað með persónulegri 

reynslu einstaklingsins en ekki væri öll reynsla jafn menntandi. Hann sagði 
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reynslu einstaklingsins háða því umhverfi sem hann væri í og því væri 

nauðsynlegt að taka tillit til uppeldis og menntunargildis umhverfisins og 

nýta það þegar byggja ætti upp nýja þekkingu í kennslu. Dewey lagði 

áherslu á frjóa og skapandi hugsun og að einstaklingurinn læri með því að 

framkvæma (e. learning by doing). Hann fjallaði líka um nauðsyn þess að 

hafa jafnvægi milli þess þekkta og hins óþekkta og að halda jafnvægi milli 

auðveldra hluta og erfiðra. Þá stæði einstaklingurinn frammi fyrir hæfilegri 

ögrun til að efla þroska sinn og þann þroska byggði hann á áður fenginni 

reynslu. Áhrifa kenninga Dewey á skólastarf gætir víða, ekki hvað síst í 

leikskólum og á yngri stigum grunnskólans. Þegar horft er til þess hvernig 

kenningar Dewey tengjast skólaskilum þá byggja þær á því að taka þurfi mið 

af þeirri reynslu sem barnið hefur úr leiknum og námsumhverfi leikskólans. 

Hlutverk kennara sé að vera meðvitaður um fyrri reynslu barnsins og 

skipuleggja námið þannig að það nái að yfirfæra, byggja á fyrri þekkingu og 
skapa tengsl við nýja þekkingu og færni (Dewey, 1910/2000a, 1938/2000b). 

2.2.2 Urie Bronfenbrenner 

Sálfræðingurinn Bronfenbrenner (1977) setti fram kenningar um þróun 

einstaklingsins út frá heildrænu samhengi. Rannsóknir sem fjalla um þroska 

mannsins sýna fram á að stigvaxandi aðlögun er í gegnum æviskeiðið milli 

einstaklingsins og þess umhverfis sem hann lifir í. Bronfenbrenner lagði 

áherslu á að horfa á einstaklinginn út frá heildrænu samhengi sem byggir á 

samspili félagslegra, sögulegra, menningarlegra og umhverfislegra þátta. 

Með þessi tengsl í huga hefur Bronfenbrenner þróað vistkerfislíkan sem 

byggir á fjórum kerfum. Það fyrsta, nærkerfi (míkrókerfi), stendur barninu 

næst og vísar til heimilis, skóla og nærsamfélags. Því næst er millikerfi 

(mesókerfi), sem byggir á tengslum og samskiptum tveggja nærkerfa, s.s. 

samskiptum heimilis og skóla. Millikerfið er þannig í raun mörg nærkerfi. 

Það þriðja er stofnanakerfi (exókerfi) en það vísar til annarra samfélagslegra 

stofnana, þar má nefna atvinnu foreldra, opinbera menntastefnu og 

heilbrigðisþjónustu. Það fjórða er lýðkerfi (makrókerfi) sem lýtur að 

þjóðmenningunni og þeim gildum sem ríkja í samfélaginu (Bronfenbrenner, 

1977). Hann staðsetur barnið í miðjunni og kerfin í sístækkandi hringjum í 

kringum það. Hann segir kerfin samofin barninu og að þau hafi öll áhrif á 

það. Bronfenbrenner (1977) talar um að vistfræðileg yfirfærsla eigi sér stað 

þegar breytingar verða í lífi barnsins, líkt og gerist við upphaf 

grunnskólagöngu. Slík yfirfærsla feli í sér að hlutverk, staða og tengsl 

einstaklingsins/barnsins breytist (Dunlop og Fabian, 2002). Jóhanna 

Einarsdóttir (2007) talar um að þeir sem aðhyllist kenningar Bronfenbrenner 

telji reynslu barns af nærkerfinu, þ.e.a.s. af heimilinu og skólanum, vera 



 

24 

mikilvæga, því að tengsl milli þessara kerfa skipti miklu máli þegar horft er 

til þess hvernig tekst til við flutning frá leikskóla yfir í grunnskóla. Þetta sé 

sérstaklega mikilvægt fyrir þau börn sem eigi í erfiðleikum með 

umbreytingu. Samfella á skólaskilum byggir að hluta á þessum kenningum 

því þar er lagt til grundvallar að skapa tengsl til að byggja upp traust og 

jákvætt samband því að á þann hátt stuðlum við að sem bestri líðan og 
góðum árangri hjá barninu. 

2.2.3 Gildi kenninga fyrir hugmyndir um samfellu í skólastarfi 

Gildi kenninga fyrir framþróun í menntamálum er óumdeild, til þeirra er 

horft þegar vinna á að breytingum. Ég held að á engan sé hallað þó ég haldi 

því fram að kenningar Dewey séu einar þær mikilvægustu sem fram hafa 

komið þegar rætt er um nám ungra barna. Þær hugmyndir sem skólafólk 

hefur um gildi samfellu í skólastarfi byggja að miklu leyti á hugmyndum 

Dewey um að samfella í reynslu barns stuðli að menntun þess. Kenningar 

Dewey hafa afgerandi þýðingu fyrir þá sem láta sig þessi mál varða og eru sá 

bakgrunnur sem leitað er í til að rökstyðja og sýna fram á mikilvægi samfellu 

á skilum skólastiga. Umræðan um samfellu í námi vísar til tveggja 

reynsluheima og ef að um samfellu sé að ræða þá tengist þessir heimar og 

séu á einhvern hátt líkir (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Kenningar 

Bronfenbrenner um heildrænt samhengi og vistfræði líkan hans hafa 

verulegt gildi fyrir hugmyndir manna um samfellu milli skólastiga. Þær sýna 

fram á hversu nauðsynlegt er að tengsl skólastiganna séu mikil og góð og 
myndi þannig grundvöll þess að skapa samfellu milli leik- og grunnskóla.  

2.3 Niðurstöður eldri rannsókna 

Farsæl skil milli leikskóla og grunnskóla hafa lengi verð mönnum hugleikin. 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið framkvæmdar sem skoða viðhorf barna, 

foreldra og starfsfólks beggja skólastiga. Mikilvægt er að skoða nýlegar 

rannsóknir, bæði íslenskar og erlendar, skoða hvað má af þeim læra og bera 

þær saman við þessa rannsókn. Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknir 

nokkurra fræðimanna sem hafa beint kröftum sínum að menntunarfræðum 
yngri barna á undanförnum árum.  

Fyrsta ber að nefna Jóhönnu Einarsdóttur, prófessor í 

menntunarfræðum við kennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. 

Hún hefur unnið ötullega að rannsóknum á málefnum ungra barna og árið 

2007 stofnaði hún Rannsóknarstofu í menntunarfræðum ungra barna, 

RannUng (http://uni.hi.is/joein/). Jóhanna hefur gert allnokkrar rannsóknir 

þar sem skil skólastiga hafa verið í brennidepli. Annar íslenskur fræðimaður, 

http://uni.hi.is/joein/
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Gerður G. Óskarsdóttir, er forstöðumaður Rannsóknastofu um þróun 

skólastarfs á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Hún vann rannsókn á 

árunum 2006-2007 sem rakin er í bókinni Skil skólastiga. Frá leikskóla til 

grunnskóla og grunnskóla til framhaldsskóla. Þar beindi hún athygli sinni að 

skilum milli skólastiga. Hún setti fram spurningar byggðar á kenningum 

Dewey (1910/2000a) um hvernig samfelld reynsla stuðlar að menntun. 

Sjónum var beint að þremur meginþáttum: umgjörð starfsins, starfsháttum 

og tengslum skólastiga (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). 

Af erlendum fræðimönnum má tiltaka Stig Brostrøm, sem er prófessor í 

menntunarfræðum ungra barna við danska Kennaraháskólann. Hans 

rannsóknarsvið lítur að þeim þáttaskilum (e. transition) sem verða hjá 

börnum við skil milli leikskóla og grunnskóla. Sue Dockett og Bob Perry hafa 

gert viðamiklar rannsóknir á tengslum skólastiganna í Ástralíu, en Wilfried 

Griebel og Renate Niesel vinna í teymi rannsakenda að þýskum 

menntarannsóknum. Í umfjöllun hér á eftir verður að stórum hluta byggt á 

niðurstöðum þessara fræðimanna. Fyrst er fjallað um 

rannsóknarniðurstöður þar sem rætt var við börn, því næst um niðurstöður 

rannsókna þar sem viðmælendur voru foreldrar og loks eru 

rannsóknarniðurstöður þar sem rætt var við skólafólk (Brostrøm, 2002, 

2003; Dockett og Perry, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007; Griebel og Niesel, 

2002). 

2.3.1 Viðhorf barna 

Undanfarin ár hefur aukist áhugi á að leita eftir viðhorfum barnanna sjálfra 

um málefni er þau varða. Við skólaskil eru börnin í brennidepli og því 

eðlilegt að fræðimenn vilji heyra hvað börnin sjálf hafa að segja um þetta 
málefni (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Brostrøm (2002, 2003) gerði rannsókn á viðhorfum og sýn sex ára 

leikskólabarna til væntanlegar grunnskólagöngu þeirra og síðan hvernig þær 

væntingar og hugmyndir stóðust eftir að í skólann var komið. Rannsóknin 

byggðist að mestu á viðtölum sem tekin voru við börnin. Niðurstöður hans 

sýndu að væntingar barnanna fyrir skólagöngu voru að í skólanum myndu 

þau læra. Þar væru hefðbundnar greinar eins og lestur, skrift og stærðfræði 

efstar á blaði. Sum barnanna höfðu væntingar um blöndu þessa 

bókalærdóms og leiks. Þegar Brostrøm ræddi við börnin eftir að þau höfðu 

hafið skólagöngu kom í ljós að þau voru nokkuð ánægð með skólann og 

fannst þau vera að gera það sem þau reiknuðu með, þó komu fram óskir um 
að fá að leika sér meira (Brostrøm, 2002). 
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Jóhanna Einarsdóttir (2003) hóf rannsókn sumarið 2001 sem byggðist á 

upplifun barna. Tekin voru hópviðtöl við 5 ára leikskólabörn og viðhorf 

þeirra til leikskólans og grunnskólans skoðuð. Í ljós kom að börnin gerðu 

skýran greinarmun á starfsemi skóla á þessum tveimur skólastigum. 

Áberandi var að allt sem var nýtt og ólíkt leikskólanum var það sem var 

börnunum efst í huga, s.s. íþróttir, sund, stærð skólans og frímínútur. Þótti 

það bæði mest heillandi, en einnig það sem skapaði mesta óöryggið 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2003). Jóhanna fylgdi börnunum eftir og ræddi aftur 

við þau eftir að þau hófu skólagöngu í grunnskólanum. Niðurstöður þeirra 

viðtala benda til þess að börnin telji lestur og stærðfræði mikilvægustu 

viðfangsefnin þegar komið er í grunnskólann og kennarinn eigi fyrst og 
fremst að kenna þessar námsgreinar (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Dockett og Perry (2004, 2007) unnu rannsókn þar sem m.a. voru tekin 

viðtöl við börn sem höfðu nýlega hafið grunnskólagöngu. Í viðtölum við 

börnin kom fram að þau voru mjög upptekin af reglum. Þannig töldu þau 

það vera forsendu þess að þeim gengi vel í skólanum að þekkja allar reglur 

vel. Í skólanum ætti að læra og nám væri eitthvað sem kennarinn 

skipulegði. Í ljós kom að börnin töldu muninn á skólastigunum helst vera 

þann að í leikskólanum gætu þau valið hvað þau vildu gera en í 

grunnskólanum væri þeim sagt hvað þau ættu að gera og yrðu að fara eftir 

því. Rannsóknarniðurstöður sýndu fram á mikilvægi þess að kynna 

grunnskólann vel fyrir leikskólabörnunum og fara með þau í heimsóknir 

þangað. Það skilaði raunsærri væntingum barnanna til grunnskólans. Eins 

kom í ljós að börn sem þekktu einhvern í grunnskólanum eða hófu 

skólagöngu með vinum voru jákvæðari og aðlöguðust betur nýjum 
aðstæðum (Dockett og Perry, 2007). 

Griebel og Niesel (2002) gerðu rannsókn þar sem skoðað var hvernig 

börn tókust á við grunnskólabyrjun. Í svörum barnanna kom fram, líkt og í 

rannsóknum þeirra Dockett og Perry (2007), að þau færu úr því að geta 

valið sér viðfangsefni í leikskólanum yfir í að vera sagt fyrir verkum í 

grunnskólanum: þar yrði að gera ákveðna hluti hvort sem þau langaði eða 

ekki. 

Þegar niðurstöður þessara rannsókna eru skoðaðar má sjá að hugmyndir 

barna eru nokkuð keimlíkar í þeim öllum. Leikskólinn einkennist í þeirra 

huga af leik og frjálsræði en grunnskólinn af reglum, skipulagi og námi. 

Börnin eru upptekin af því sem er ólíkt á skólastigunum tveimur, bæði í 

skipulagi og umhverfi og ekki síður í viðfangsefnum. Þá virðast hlutverk 

kennaranna vera nokkuð ólík í hugum þeirra. Leikskólakennarar hafa það 
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hlutverk að hjálpa og styðja á meðan grunnskólakennarar eru í hlutverkum 

stjórnenda og fræðimanna.  

Börnin virðast líta á umskiptin frá leikskóla til grunnskóla sem stórt skref, 

spennandi en jafnframt krefjandi og frekar alvarlegt. Hugmyndir barna um 

hvað er leikur og hvað er nám spila eflaust þarna inn í. Leikur er í þeirra 

huga eitthvað sem þau stjórna sjálf og þar fari ekki fram nám. Hinsvegar 

snúist nám um kennslu, vinnu, kröfur og þekkingu. Eitthvað sem sé 

eftirsóknarvert í þroskaferlinu en jafnframt dálítið ógnvænlegt (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007). Í rannsókn Brostrøm (2002) kemur fram að börnin eru 

nokkuð sátt við skólann þrátt fyrir að hafa búist við auknum kröfum, meira 

námi og minni leik og að það hafi gengið eftir. Jóhanna Einarsdóttir (2008) 

bendir á að niðurstöður íslensku rannsóknanna sýni ákveðna staðalmynd 

sem börnin geri sér af grunnskólanum. Þar eigi að sitja við borð, þegja og 

vera prúð og læra lestur, skrift og stærðfræði. Það má velta fyrir sér hvaðan 

þessi staðalímynd er sprottin og hversu nærri eða fjærri hún er 

raunveruleikanum í íslenskum skólum í dag. Þannig bentu Griebel og Niesel 

(2002) á að viðhorf barnanna í þeirra rannsókn hefðu mótast af væntingum 

og frásögnum foreldra þeirra. Þrátt fyrir allt þá virðast flest börn tilbúin fyrir 

þessi þáttaskil í lífi sínu og eru spennt að takast á við nýja hluti. Þó er alltaf 

einhver hópur barna sem kvíðir umskiptunum og hræðist hið ókunna 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Rannsóknir Griebel og Niesel (2002) og 

Dockett og Perry (2007) sýna líka þessi viðhorf barnanna til þessara 
þáttaskila. 

Það sýnir sig að félagslegir þættir hafa mikil áhrif á viðhorf og væntingar 

barnanna. Þau börn sem sögðust kvíða umskiptunum töluðu helst um eldri 

börn sem gætu meitt og strítt og síðan um vini og félaga af leikskóla sem 

þeir myndu missa tengslin við. Rannsóknir Dockett og Perry (2004, 2007) 

benda einmitt til að stuðningur félagahópsins sé mjög mikilvægur við þessi 

umskipti milli skólastiga. Þá kom fram hjá Jóhönnu Einarsdóttur (2007) að 

börnin hefðu talað um systkini og félaga og lýst yfir hversu gaman yrði að 

fara í grunnskóla til að geta umgengist þá. Þessar rannsóknir benda allar til 

þess að félagsleg tengsl og það að börnin séu vel stödd félagslega sé sterkur 

áhrifaþáttur í hversu vel þeim gengur við umskiptin milli leik- og grunnskóla 

(Brostrøm, 2002; Dockett og Perry; 2007; Griebel og Niesel, 2002; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2003). 

2.3.2 Álit foreldra 

Þegar börn hefja grunnskólagöngu verða víðtækari breytingar en bara hjá 

barninu sjálfu. Þessi umskipti hafa áhrif á foreldra þeirra og nánasta 
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umhverfi. Nokkrar ofangreindra rannsókna hafa kannað hug foreldra til 

þessara þáttaskila í lífi fjölskyldunnar.  

Griebel og Niesel (2002) unnu að rannsókn á viðhorfum þýskra foreldra 

til þessara þáttaskila. Í svörum foreldranna kom helst fram að þeim fannst 

mikil breyting á sjálfræði barnanna. Einnig breyttust tengsl foreldra við aðra 

foreldra. Þá töluðu foreldrar um að tengsl þeirra við kennara barnanna 

væru minni en í leikskólanum. Eins breytist margt í skipulagi fjölskyldunnar, 

stundvísi varð mikilvægari, það þurfti að aðstoða við heimanám og 

þrýstingur varð á að börnin sinntu öllu námi, ekki bara því sem hugur þeirra 

stóð til. Þannig breyttust kröfur til barnanna mikið. Eins og áður segir kom 

fram í rannsókn þeirra Griebel og Niesel að viðhorf og væntingar foreldra 

hafi áhrif á börnin.  

Niðurstöður Dockett og Perry (2004, 2006, 2007) sýna að foreldrar hafa 

ekki endilega sömu sýn og skólafólk á hvað er mikilvægt fyrir börn við 

upphaf skólagöngu. Þau settu saman lista yfir þau atriði sem algengast var 

að foreldrar veltu fyrir sér við þessi þáttaskil. Ýmis hagnýt atriði sem snéru 

að umönnun og öryggi voru foreldrum ofarlega í huga, s.s. hvort þess yrði 

gætt að barnið mataðist, sýndi hreinlæti við salernisferðir, hvort barnið yrði 

öruggt, hver liti eftir því í skólanum og hvernig gæslu væri háttað eftir skóla. 

Eins veltu foreldrar fyrir sér félagslegum þáttum, eins og því hvort barnið 

gæti orðið fyrir einelti. Hvað skólaþroska varðaði veltu foreldrar fyrir sér 

hvort barnið væri tilbúið fyrir skólagönguna, hvað það þyrfti að vita áður en 

það hæfi hana og hvernig heimavinnu væri háttað, hvort yrði að sinna henni 
strax fyrsta árið. 

Jóhanna Einarsdóttir (2004) kannaði viðhorf foreldra leikskólabarna til 

þeirra umskipta sem börn þeirra stóðu frammi fyrir. Fram kom að foreldrar 

voru sáttir við leikskólastarfið og fannst að það skólastig ætti fyrst og fremst 

að sinna félagslegum þáttum og umönnun. Skoðanir foreldra voru samt 

nokkuð ólíkar þegar kom að vangaveltum um hvort heppilegt væri að kenna 

lestur í leikskóla. Sumir vildu sjá unnið að því í leikskólanum, aðrir ekki. 

Foreldrar virtust upplifa þessi þáttaskil í lífi barna sinna sem mikla breytingu 

og nokkuð bar á kvíða vegna þeirra. Töluðu foreldrar þar um stærra 

húsnæði, færra starfsfólk miðað við barnafjölda og frímínútur þar sem 

börnin væru yngst í hópunum. Sömu áhersluþættir komu fram í þessari 

rannsókn og hjá Dockett og Perry (2004, 2006, 2007), að hagnýt atriði sem 

lúta að umönnun og öryggi barnanna voru foreldrum ofarlega í huga. 

Foreldrar ræddu líka um félagslega þætti og fram kom að þeir töldu mikinn 

styrk fyrir börnin að hafa eldri systkini í skólanum og/eða félaga af leikskóla 

í sama bekk. Þá skapaðist umræða um skólaheimsóknir og kynningar á 
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grunnskólanum til leikskólabarnanna. Almennt voru foreldrar ánægðir með 

þessi samskipti. Þó kom fram að sumum foreldrum fannst vanta samfellu 

milli skólastiganna. Þannig sagði ein móðir að sér þættu heimsóknir ekki 

nóg, mikil vinna standi eftir við að brúa bilið þrátt fyrir þær (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007). Eitt af því sem kom fram var að væntingar umhverfisins 

gætu magnað upp kvíða hjá börnunum: alltaf væri verið að spyrja út í það 

hvort þau væru að byrja í skóla, hvort þau væru ekki spennt og fleira í þeim 

dúr. Allir teldu fullvíst að börnin væru full tilhlökkunar og ýttu undir þá 

hugsun að nú væru börnin að fara að læra fyrir alvöru (Jóhanna Einarsdóttir, 
2004, 2007). 

Í byrjun árs 2007 gerðu Jóhanna Einarsdóttir og Sigurborg Sturludóttir 

rannsókn um reynslu foreldra af grunnskólabyrjun barna sinna. Niðurstöður 

þeirrar rannsóknar bentu til þess að menntun og búseta foreldra væru 

áhrifsþættir þegar horft var til þess hvort skólabyrjun barnsins leiddi af sér 

breytingar fyrir fjölskylduna og daglegt líf hennar. Foreldrar voru almennt 

með jákvæða reynslu af þessum tímamótum í lífi barnsins en höfðu að sögn 

margir kviðið þeim. Menntun foreldra virtist þar hafa áhrif á þá leið að 

foreldrar með mikla menntun kviðu minnst grunnskólabyrjun barna sinna 

en foreldrar með litla menntun kviðu henni mest. Einnig kom fram að 

samskipti heimilis og skóla barnsins breyttust töluvert og almennt var 

þátttaka foreldra í skólastarfinu ekki mikil eftir að barnið var byrjað í 

grunnskóla. (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Það 

samræmist niðurstöðum Griebel og Niesel (2002) sem sáu líka merki þess 

að foreldrar væru ekki eins virkir í skólastarfi barna sinna eftir að 

grunnskólaganga hófst. Svo virtist sem menntun foreldranna hefði mest 

áhrif á viðhorf þeirra til mikilvægis samskipta heimilis og skóla (Sigurborg 

Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008).  

Sammerkt með þessum rannsóknum á skoðunum foreldra er að þeir 

upplifa mikinn mun á þessum skólakerfum, leikskóla og grunnskóla, og hafa 

einnig ólíkar væntingar til þeirra. Erlendu rannsóknirnar benda til að 

foreldrar geri kröfur um námsframmistöðu barna sinna eftir að þau koma í 

grunnskóla, en það sjónarmið kemur ekki eins sterkt fram í íslenskum 

rannsóknum. Þá horfa foreldrar mikið til ytri þátta skólastarfsins, eins og 

húsnæðis og aðbúnaðar, auk þess sem umönnun og öryggi barnanna er 

þeim ofarlega í huga. Fram kom að tengsl foreldra við starfsfólk og innviði 

stofnunar virðast mun meira í leikskóla en í grunnskóla og sjálfstæði 

barnanna að sama skapi meira. Einnig leggja foreldrar áherslu á félagsleg 

samskipti barnanna og að vel sé hugað að þeim við umskiptin frá leikskóla 
til grunnskóla. 
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2.3.3 Sýn skólafólks 

Í skólakerfinu starfar fólk sem vinnur að hagsmunum barna alla daga. Margt 

hefur verið gert á síðustu árum til að efla tengsl leik- og grunnskóla. 

Forvitnilegt er að skoða hvað rannsóknarniðurstöður segja um þá vinnu og 
hvort þau tengsl leiði til samfellu í námi barna milli skólastiganna. 

Jóhanna Einarsdóttir (2004) vann rannsókn sem nefndist Frá leikskóla til 

grunnskóla, aðferðir til að tengja skólastigin. Upplýsingar voru fengnar frá 

skólafólki í Reykjavík sem kenndi börnum á þessum skólaskilum, þ.e. elsta 

árgangi leikskóla og yngsta árgangi grunnskóla. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar sýndu að yfirleitt var um einhverja samvinnu að ræða milli 

skólastiganna. Þær aðferðir sem helst voru notaðar í þeirri vinnu voru að 

leikskólakennarar heimsóttu grunnskólann með börnunum áður en skóli 

hófst og að grunnskólinn bauð elstu leikskólabörnunum að taka þátt í 

atburðum í skólanum. Við upphaf skólagöngu kom í ljós að takmörkuð 

áhersla virtist lögð á að byggja á fyrri reynslu barnanna og á fyrri 

félagstengslum. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að lítið var unnið að samfellu 

hvað varðar hugmyndafræði og kennslufræði skólastiganna þrátt fyrir að 

margir þátttakendur rannsóknarinnar teldu það ákjósanlegt. Samstarf 

skólastiganna virtist því fyrst og fremst leggja áherslu á að leikskólar 

undirbyggju nemendur sína fyrir væntanlega grunnskólagöngu (Jóhanna 
Einarsdóttir, 2004).  

Brostrøm (2003) kannaði einnig hvaða leiðir leik- og grunnskólakennarar 

notuðu til að vinna að tengslum skólastiganna. Kennarar í fyrstu árgöngum 

og leikskólakennarar voru spurðir um hvaða aðferðum þeir beittu til að 

tengja skólastigin. Þar kom í ljós að flestir töldu æskilegt að börnunum væri 

boðið í heimsókn í grunnskólann, að leikskólakennarar kæmu með börnin í 

heimsókn í grunnskólann og að grunnskólakennarinn kæmi í leikskólann og 
kenndi einhverja tíma þar (Brostrøm, 2003). 

Í rannsókn Dockett og Perry (2004) voru viðhorf kennara líka skoðuð. 

Eins og áður hefur komið fram lögðu kennarar áherslu á aðra þætti í 

aðlögun barnanna en foreldrar. Kennurum fannst skipta máli að börnin 

gætu unnið í hóp, farið eftir fyrirmælum og sýnt sjálfstæði, þeir mátu þessa 

aðlögunarþætti mikilvægasta. Þannig voru aðrir þættir eins og þekking, 

hæfni og reglur ekki eins mikilvægir í þeirra huga.  

Dockett og Perry (2001) hafa einnig kynnt árangursrík umskipti milli 

skólastiga sem byggði eru á rannsóknarverkefni sem nefnt var 

Rannsóknarverkefni um upphaf skólagöngu (e. Starting School Research 

Project). Þar segja þau að ekki sé raunhæft að allir skólar séu með sama 

skipulag á umskiptum milli skólastiganna heldur sé mikilvægt að hópur fólks 
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sem starfar saman sammælist um hvaða leiðir skuli farið. Þó skipti miklu 

máli að hafa ákveðinn ramma sem gefur leiðbeiningar um hvernig á að þróa 

og meta skipulagið, nokkurs konar viðmiðunarreglur (Howard, Dockett, og 

Perry, 2000). Þar sem fyrri rannsóknir leiddu í ljós að félagsleg tengsl væru 

mikilvæg fyrir börnin, þá höfðu sumir skólar komið upp vinaverkefni þar 

sem börn á elstu deildum leikskóla voru pöruð við yngstu börn í grunnskóla 

vorið áður en grunnskólaganga þeirra yngri hófst. Á fyrstu vikunum í 

grunnskólanum að hausti vörðu þessi börn miklum tíma saman, bæði í 

frímínútum og í tímum. Tengsl milli kennaranna á þessum skólaskilum 

reyndust líka mikilvæg, þar benda Dockett og Perry (2001) á að miklu máli 

skipti að skólastjórnendur styðji það starf. Fram kom að mörgum 

grunnskólakennurum er umhugað um að finna út hvað börnin geta til að 

byggja kennsluáætlanir á því. Samstarfsfundir milli kennara beggja 

skólastiga styðja við þetta og auka samfellu milli skólastiganna. Þá kom í ljós 

að á nokkrum svæðum var markvisst unnið að því að kennarar kynntust 

verðandi nemendum og fjölskyldum þeirra áður en skóli hófst. Það var t.d. 

gert með grillveislu eða með heimsóknum í leikskólann. Eitt af því sem 

Dockett og Perry (2001) vöktu athygli á var að mikilvægt sé að gera ráð fyrir 

tíma og fjármagni þegar áætlun um aukna samfellu milli skólastiganna er 

sett fram. Það sé ekki farsælt að kennarar upplifi að þeir eigi einir að vinna 

að þessum umskiptum milli skólastiganna. Fundir, áætlanir og skýrslugerð 

taki tíma og mikilvægt sé að kennarar finni að þeir hafi stuðning og að þessi 

vinna sé metin, bæði í launum og að tími sé ætlaður til þessara starfa. 

Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) töluðu grunnskólakennarar 

um að tímaskortur hamlaði því að þeir kynntu sér leikskólastigið. Eins töldu 

viðmælendur það sem hindrun að börnin kæmu ekki eingöngu af 

hverfisleikskólum, þannig að ekki væri nóg að kynna sér bara þá leikskóla. 

Rannsóknin leiddi reyndar í ljós að munur milli leikskólanna væri ekki svo 

mikill að þessi þáttur ætti að skipta miklu. Í niðurstöðum þess hluta 

rannsóknarinnar sem laut að skilum leik- og grunnskóla dró Gerður þá 
ályktun:  

[A]ð hugmyndir Dewey (1938/2000) um „óslitinn þráð 

reynslunnar“ eða samfellu í reynslu barnsins séu í heiðri hafðar 

að mörgu leyti við þessi þáttaskil í umræddum skólum (Gerður 

G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 170). 

Viðamikil starfendarannsókn var gerð á árunum 2009-2011 sem nefndist 

Á sömu leið, þar sem ætlunin var að stuðla að samstarfi kennara í leik- og 

grunnskólum, auka tengsl skólastiganna og skapa samfellu í námi ungra 



 

32 

barna. Jóhanna Einarsdóttir stýrði rannsókninni, sem unnin var af nokkrum 

kennurum af Menntavísindasviði Háskóla Íslands ásamt meistaranemum, 

auk þess sem kennarar og deildarstjórar af báðum skólastigum tóku þátt. 

Rannsóknin var unnin á vegum RannUng í samstarfi við leikskólasvið og 

Menntasvið Reykjavíkurborgar. Í rannsókninni voru sex skólar á 

höfðuborgarsvæðinu, eða þrjú skólapör: þrír leikskólar og þrír grunnskólar. 

Þeir þættir sem beitt var til að auka samfellu milli skólastiganna voru: að 

nota leik í stærðfræðinámi (m.a. byggingarleik), að vinna með leik og læsi, 

og að nota útiumhverfi barna til náms. Þátttakendur í rannsókninni voru 

sammála um að rannsóknarvinnan hefði verið áskorun en jafnframt dýrmæt 

reynsla. Samstarf skólanna hafði fyrir rannsókn einkum byggst á 

heimsóknum milli skólastiganna, en rannsóknin hafi gefið kennurunum kost 

á annarri nálgun og aukinni samvinnu, sem þeim fannst styrkja samstarfið. 

Fram kom að þeir hefðu gjarna viljað enn meira samráð og samstarf, en 

tímaskortur hefði hamlað því (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2013). Það rímar við niðurstöður rannsóknar Gerðar G. 

Óskarsdóttur (2012), þar sem kennarar töldu tímaskort eina helstu 
hindrunin í samstarfi milli skólastiganna. 

Í rannsóknum á viðhorfum kennara, bæði í leik- og grunnskólum, kemur 

fram að töluverður vilji er til aukins samstarfs, en til þess þurfi aukið 

svigrúm: að gefinn sé tími til samráðs og að kennarar fái stuðning til að 

sinna verkefninu. Bæði skólastigin vinni að því að auka tengsl sín á milli, en 

þau tengsl byggi í dag að mestu á ytri þáttum skólastarfsins, kynningu á 

grunnskólanum og aðstæðum þar. Samfella í námi barnanna virðist ekki 

mikil og það sama eigi við um samráð milli kennara um hugmyndafræði og 

kennslufræði (Brostrøm, 2003; Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007). Það kemur hinsvegar fram í rannsóknarverkefni þeirra 

Dockett og Perry (2001) að þar er margt komið til framkvæmda til að stuðla 

að aukinni samfellu í námi barnanna við umskipti frá leikskóla til grunnskóla, 

bæði í ytra og innra starfi skólanna.  

Jóhanna Einarsdóttir (2007) talar um að samskiptin virðist nokkuð 

einhliða. Þannig sé leitast við að kynna leikskólabörnum og -kennurum starf 

grunnskólans en grunnskólakennarar leiti ekki eftir upplýsingum um starf 

leikskólans. Í rannsóknarniðurstöðum þeirra Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) 

og Jóhönnu Einarsdóttur (2004) fjalla þær báðar um að mikilvægt sé að 

horfa ekki á leikskólann sem undirbúning fyrir grunnskólann, heldur sem 

sjálfstætt skólastig. Það geri kröfur til grunnskólans að hann sé tilbúinn að 

horfa á einstaklinginn og taka á móti hverju barni á forsendum þess, 

burtséð frá skólaþroska. Auk þessa telja þær mikilvægt að grunnskólinn 
kynni sér betur starf leikskóla til að tryggja samfellu í námi barnanna.  
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Gerður G. Óskarsdóttir (2012) skoðaði líka hverjar væru helstu hindranir 

og áskoranir við skil leik- og grunnskóla. Fram kom að leikskólakennarar 

óttuðust að með auknum tengslum skólastiganna kæmi fram meiri krafa um 

formlegri kennslu í leikskólum. OECD (2001) benti einmitt á þessar 

áherslubreytingar og varaði við þeim. Síðan kom í ljós 2006, þegar ný OECD 

rannsókn fór fram, að þessi þróun hafði átt sér stað. Elín G. Ólafsdóttir, 

Guðbjartur Hannesson og Sigríður Jónsdóttir (2006) bentu líka á að svo 

virtist sem leikurinn hafi vikið fyrir formlegri kennslu í námi yngstu 

barnanna í grunnskólanum og sú áherslubreyting hafi átt sér stað með 
tilkomu skólaskyldu 6 ára barna. 

2.3.4 Mikilvægi samfellu 

Það kemur í ljós í rannsóknum Brostrøm (2003), Dockett og Perry (2007) og 

Jóhönnu Einarsdóttur (2004) að farsæl skil skólastiga hafa áhrif á 

námsframvindu barna. Ef börn hafa jákvæða upplifun af umskiptum milli 

leik- og grunnskóla virðast auknar líkur á að þau séu jákvæð gagnvart námi 

sínu og mikilvægi grunnskólans (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2013). Þegar horft er til þessa má halda fram að afar mikilvægt 

sé að stuðla að samfellu í námi barna við skólaskil og það sé verkefni sem 
allir hlutaðeigandi þyrftu að sammælast um að vinna að.  

Rannsóknarniðurstöður þeirra Dockett og Perry leiddu í ljós tíu atriði 

sem þau telja að sýnt hafi verið fram á að skipti miklu máli við að mynda 

samfellu við skil skólastiga. Þau eru: 

 Að byggja upp jákvætt samband milli barna, foreldra, og kennara á 
báðum stigum. 

 Að efla hvert barn með því að byggja á og hlúa að þeirri hæfni sem 
börnin búa yfir. 

 Að greina á milli annars vegar kynningar á grunnskólanum og 
hinsvegar tengsla skólastiganna sem ná yfir lengra tímabil.  

 Að gera sér grein fyrir að það krefst tíma, fjármuna og mannafla að 
vinna að samfellu milli skólastiginna  

 Að gera sér grein fyrir að tengsl skólastiganna varða fleiri en börn, 
foreldra og kennara. Má þar nefna starfsfólk dagvistunar 
grunnskólans og annað starfsfólk grunnskólans.  

 Að leggja áherslu á gott skipulag með skýrum markmiðum sem þróuð 
eru í samvinnu allra hlutaðeigandi. 

 Að byggja upp sveigjanleg tengsl þar sem tekið er tillit til þarfa og 
áhuga allra hlutaðeigandi. 
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 Að byggja á gagnkvæmu trausti og virðingu. 

 Að byggja upp góð samskipti og samvinnu allra, þar sem velferð 
barnanna er í fyrirrúmi. 

 Að taka tillit til félagsleg samhengis (Dockett og Perry, 2001, 2006; 
Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Í rannsóknarniðurstöðum er oft rætt um tengsl skólastiganna og 

samstarf milli þeirra. Vert er að hafa í huga að þó aukin tengsl og gott 

samstarf séu vissulega af hinu góða og hjálpi börnunum við umskiptin milli 

skólastiga þá er þar með ekki endilega sjálfgefið að þau tengsl eða samstarf 

leiði til samfellu milli skólastiganna. Samfella milli skólastiganna næst þegar 

skólakerfið myndar eina heild, þar sem hvert skólastig byggir á því sem á 

undan er komið, byggir á þeirri reynslu og þekkingu sem börnin hafa þegar 
tileinkað sér og nýtir hana til áframhaldandi uppbyggingar. 

2.4 Samantekt 

Þær rannsóknir sem hér voru til skoðunar könnuðu væntingar, sýn, reynslu 

og viðhorf barna, foreldra og skólafólks til tengsla skólastiganna við þessi 

skil. Niðurstöður rannsóknanna eru að mestu samhljóða. Börnin virðast 

uppteknust af því sem er ólíkt með skólastigunum: reglum, leik og námi, 

sum kvíða umskiptunum en flest hlakka til þeirra. Þá virðast félagslegir 

þættir hafa mikil áhrif á viðhorf og væntingar barnanna. Foreldrar upplifa 

mikinn mun á þessum skólakerfum. Þeirra áherslur snúa að ytri þáttum 

skólastarfs, félagslegum þáttum, umönnun og öryggi barnanna. Skólafólk 

leggur áherslu á aukin samskipti milli skólastiganna, aukið svigrúm og tíma 

til að sinna þeim samskiptum.  

Dewey (1910/2000a, 1938/2000b) og Bronfenbrenner (1977) komu fram 

með sínar kenningar löngu áður en umræða um mikilvægi samfellu við skil 

skólastiga varð mikilvægur þáttur í menntamálum. Þær mynda engu að 

síður grunnstoðir sem hugmyndir manna um mikilvægi samfellu eru 

byggðar á. Dewey talaði um samfellu í reynslu og mikilvægi þess að yfirfæra 

þekktar aðstæður og þekkingu á nýjar aðstæður og Bronfenbrenner lagði 

áherslu á heildrænt samhengi og mikilvægi nærkerfisins fyrir barnið. Í 

rannsóknarniðurstöðum kemur fram áhersla á að hvort skólastig sé 

sjálfstætt, á þann hátt að leikskólinn eigi ekki að gera börnin tilbúin fyrir 

grunnskólann, heldur eigi hann að vinna út frá sínum markmiðum og stuðla 

að þroska barnanna í þeim viðfangsefnum sem henta þeirra þroska. 

Grunnskólinn taki síðan við og hans hlutverk sé að taka á móti ólíkum hópi 
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barna og byggja á fyrri reynslu þeirra líkt og kenningar Dewey (1910/2000a) 

byggja á. 

Svo virðist sem algengustu aðferðir sem beitt er í dag til að tengja 

skólastigin séu að kynna leikskólabörnum grunnskólann með 

skólaheimsóknum veturinn fyrir skólabyrjun. Þetta er jákvætt samstarf og 

virðist hjálpa börnunum við aðlögun að grunnskólanum. Þrátt fyrir það eru 

þessar heimsóknir ekki taldar skapa samfellu milli skólastiganna. Til þess að 

svo verði þurfi mun meira faglegt starf að fara fram milli skólastiganna. Líkt 

og fram kemur í kenningum Dewey (1938/2000b) þá skiptir miklu að tengja 

þekkingu og færni milli skólastiganna þannig að yfirfærsla verði. Í 

rannsóknarniðurstöðum er þannig bent á að kennarar beggja skólastiga 

þurfi að kynna sér starf hins skólastigsins, bæði með heimsóknum og 

samræðum sín á milli. Fleira kemur fram sem styðja megi við aukna 

samfellu leik- og grunnskóla þannig benda þau Dockett og Perry (2001, 

2006) og Jóhanna Einarsdóttir (2007) á tíu atriði sem niðurstöður rannsókna 

þeirra sýna að eru mikilvæg í þessu sambandi. Þar er m.a. rætt um 

mikilvægi góðrar samvinnu allra sem málum koma. Eins tala þau um 

foreldra og mikilvægi samskipta þeirra við skólasamfélagið. Þessar 

hugmyndir tengjast kenningum Bronfenbrenner (1977) sem leggur áherslu á 
heildrænt samhengi. 

Áhrif ytra skipulags á samfellu við skólaskil er umtalsvert. Samvinna 

stjórnkerfa er ein þeirra grunnstoða sem þarf að byggja starfið á. Mikilvægt 

er að huga að þeim upplýsingum sem koma fram hjá skólafólki, að 

tímaskortur sé helsti þrándur í götu þegar horft er til samfellu 

skólastiganna. Þar þurfa yfirmenn fræðslumála og skólastofnana að koma 

að málum og styðja við starfsfólk sitt til að gera því kleift að sinna þeim 

verkefnum sem stuðlað geta að aukinni samfellu í námi barnanna við 
skólaskil. 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Vinna við rannsóknina hófst í september 2013 og lauk í apríl 2014. Hér á 

eftir verður gerð grein fyrir undirbúningi og framkvæmd hennar. Fyrst er 

rannsóknarsniðið kynnt, fjallað um aðferðir við gagnaöflun og val 

þátttakenda. Síðan er sagt frá greiningu og úrvinnslu gagna. Loks er 
umfjöllun um leyfi, siðferðileg atriði og réttmæti rannsóknarinnar. 

3.1 Rannsóknarsnið og aðferð 

Í þessari rannsókn er eigindlegri (e. qualitative) rannsóknaraðferð beitt við 

gagnaöflun. Í því felst að ákveðin tilvik eru skoðuð sem hluti af stærri heild. 

Eigindlegum aðferðum er oft beitt þegar markmiðið er að leita eftir 

skoðunum fólks. Er þá byggt á opnum eða hálfstöðluðum viðtölum við 

einstaklinga og/eða hópa um ákveðið málefni. Mikilvægt er að hafa í huga 

að slíkum rannsóknum er ekki ætlað að sanna eða afsanna neitt heldur er 

markmið rannsakandans að öðlast þekkingu og skilning á því viðfangsefni 

sem verið er að skoða. Það gerir rannsakandi með því að afla lýsandi gagna 

sem hann svo skipuleggur, setur fram og túlkar (Lichtman, 2013). 

Rannsakandinn gegnir lykilhlutverki, því hans aðkoma og úrvinnsla hefur 
bein áhrif á framsetningu rannsóknarinnar. 

Í rannsókninni er stuðst við rannsóknarsnið tilviksrannsókna (e. case 

study) þar sem tilvikin eru tvö skólahverfi af þeim níu sem eru í Kópavogi. 

Tilgangur tilviksrannsóknar er að rannsaka eitt eða fleiri tilvik og lýsa þeim 

eins vel og unnt er út frá rannsóknargögnum, til að fá eins ítarlegan skilning 

og mögulegt er á tilvikinu. Ákveðin tilvik eru skoðuð sem hluti af stærri 

heild. Leitast er við að viðhalda heildarmynd, einingu og innra samhengi 

tilvika, með því að leggja fram rannsóknarspurningar (Lichtman, 2013). Auk 

þessara tveggja tilvika er rætt við við tvo fulltrúa fræðsluyfirvalda í 

sveitarfélaginu. Þau viðtöl falla ekki innan tilvikanna tveggja en flokkast sem 
önnur tvö tilvik óháð hinum.  

Spurningar og svör í viðtölunum eru ekki á stöðluðu formi heldur er 

byggt á ákveðnum spurningagrunni sem samanstendur af 

rannsóknarspurningu og undirspurningum. Rannsóknin er hagnýt í þeim 

skilningi að hún varpar ljósi á viðfangsefnið, eflir þekkingu rannsakanda og 

dýpkar skilning hans á efninu. Það er einkenni eigindlegra 

rannsóknaraðferða að ekki er hægt að alhæfa um stærri hóp út frá 
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niðurstöðum þeirra en niðurstöður gefa aftur á móti innsýn í viðfangsefnið 

og geta varpað ljósi á þætti sem rannsakandi hafði ekki hugleitt fyrir fram. Í 

besta falli geta slíkar niðurstöður jafnframt gefið vísbendingar um skoðanir 
stærri hóps (Lichtman, 2013). 

Viðtölin eru ekki að öllu leyti stöðluð, heldur þróaðist hvert viðtal eftir 

viðmælanda og atriði sem upp komu í hverju viðtali fyrir sig leiddu gjarna af 

sér ýmsar aðrar spurningar. Í slíkum tilvikum er gjarna talað um hálfstöðluð 

viðtöl, þar sem byggt er á stöðluðum grunni spurninga en viðmælanda veitt 

svigrúm til að leiða viðtalið inn á þær brautir sem honum þykja mikilvægar 
og/eða áhugaverðar. 

Telja má að eigindleg aðferð með hálfopnum spurningum þjóni vel þeim 

tilgangi að safna upplýsingum um hvernig skipulagi milli skólastiganna er 

háttað og ekki síður til að fá fram sýn þess fólks sem vinnur alla daga með 

hagsmuni barnanna að leiðarljósi. Takmörkun rannsóknarsniðsins er helst 

sú að fáar raddir fá að njóta sín, en á móti kemur að rætt er ítarlega við þá 

einstaklinga sem mest mæðir á varðandi þessa vinnu. Þeir standa að 

skipulagi á samvinnu skólastiganna og hafa því mikilvægum skoðunum og 

reynslu að deila. Því telur rannsakandi vænlegt að beita þessari 
aðferðafræði til gagnaöflunar. 

3.2 Undirbúningur 

Í september 2013 hófst undirbúningur rannsóknarinnar með öflun lesefnis 

um rannsóknir og skrif fræðimanna sem lúta að samfellu milli skólastiganna, 

leikskóla og grunnskóla. Í kjölfar þess voru rannsóknarspurning og 

undirspurningar mótaðar og unnið að rannsóknaráætlun. Í desember var 

sent bréf til skólanefndar og leikskólanefndar Kópavogsbæjar til að afla 

leyfa fyrir að vinna rannsóknina í skólum sveitarfélagsins – sjá viðauka A. Í 

framhaldinu var haft samband símleiðis við þá aðila innan skólakerfisins 

sem talið var heppilegt að taka viðtal við. Leyfi var fengið hjá skólastjórum 

viðkomandi skóla til að hafa samband í tölvupósti við foreldra. 

Bekkjarfulltrúum var síðan sendur tölvupóstur – sjá viðauka B. Allir sem 
leitað var til tóku erindinu vel og voru fúsir til samstarfs. 

3.3 Þátttakendur 

Kópavogur er stórt sveitarfélag með um 32.000 íbúa og fjöldi barna sem fer 

milli þessara skólastiga ár hvert er um fjögur til fimm hundruð. Í 

bæjarfélaginu eru tíu grunnskólar og 23 leikskólar, þar af rekur 

Kópavogsbær níu grunnskóla og 20 leikskóla. Oftast eru tveir til þrír 

leikskólar í hverju skólahverfi í bænum. Í rannsókninni var valið að skoða tvö 
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skólahverfi, auk þess sem rætt var við fulltrúa fræðsluyfirvalda í 

sveitarfélaginu. Þó Kópavogur sé fjölmennt bæjarfélag eru ákveðnar líkur á 

að allir sem til þekkja geti greint hverjir þátttakendur eru, þrátt fyrir að 

nöfnum þeirra sé breytt og reynt að greina hlutlaust frá. Viðfangsefni 

skólanna eru þess eðlis að þau geta verið greinanleg þeim sem upplýstir eru 

um málefni skóla í Kópavogi. Þátttakendum var bent á þetta og þeir því 
meðvitaðir um gegnsæi rannsóknarinnar.  

3.3.1 Skólahverfin tvö 

Skólahverfin sem valin voru eru hér eftir nefnd hverfi A og B. Annarsvegar 

er gamalgróið hverfi í eldri hluta bæjarins, hverfi A, hinsvegar eitt af yngri 

hverfunum í bænum, hverfi B. Ákveðið var að haga vali á hverfum með 

þessum hætti þar sem fjögur skólahverfi teljast til nýrri hluta bæjarins en 

fimm teljast til eldri hluta hans. Þessi hverfi eru því nokkurskonar fulltrúar 

gamla og nýja Kópavogs, þess sveitarfélags sem varð til um 1940 og síðan 

þess hluta sem orðið hefur til á síðustu 15 til 20 árum. 

Viðmælendur voru valdir með rannsóknarefnið í huga og telst þetta því 

vera markmiðsúrtak (e. purposive sampling). Í hvoru skólahverfi fyrir sig 

voru tekin þrjú viðtöl. Einstaklingsviðtöl við leikskólastjóra eins leikskóla og 

aðstoðarskólastjóra grunnskólans í hverfinu og síðan hópviðtöl við einn 

foreldrahóp í hvoru skólahverfi. Sá foreldrahópur var valinn þannig að óskað 

var eftir hópviðtali við þá bekkjarfulltrúa 1. árgangs sem hefðu tök á og vilja 

til að koma í viðtal, eða einhverja aðra áhugasama foreldra sem 
bekkjarfulltrúar vissu af í foreldrahópunum. 

Vonir standa til að með þessu fáist nokkuð heildstæð mynd af samfellu 

milli skólastiganna í hverfunum eins og hún er í dag. Leikskólastjórar og 

aðstoðarskólastjórar eru þeir aðilar skólanna sem hafa forgöngu um að 

byggja upp samskipti milli skólanna í hverfinu og eru því lykilpersónur í 

skilum skólastiganna. Mikilvægt má telja að ræða við foreldra til að fá ekki 

einungis fram skoðanir þeirra sem skipuleggja starfið heldur einnig þeirra 

sem þjónustuna þiggja. Foreldrar eru aðilar í samstarfi heimilis og skóla og 

þeirra þátt í samfellu milli skólastiganna má ekki vanmeta. Væntingar þeirra 

og viðhorf skipta miklu og því aðeins hálf saga sögð ef þeirra rödd heyrist 

ekki. Auk þess má gera sér vonir um að fá örlitla innsýn í upplifun barnanna í 
gegnum foreldrana. 

Viðmælendur voru: 

 Áslaug, aðstoðarskólastjóri í grunnskólanum Aflaskóla í hverfi A. Hún 
er jafnframt deildarstjóri yngri barna í skólanum og sér um samskipti 
við leikskólana í hverfinu. Viðtal við hana var tekið 30.11.2013. 
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 Ágústa, leikskólastjóri í leikskólanum Akurbæ í hverfi A. Hún hefur 
yfirumsjón með samskiptum við grunnskólann í hverfinu. Viðtal við 
hana var tekið 16.01.2014. 

Fjórir tóku þátt í hópviðtali foreldra barna í Aflaskóla, samanber töflu 1. 

Viðtal við hópinn var tekið 04.04.2014. 

Tafla 1. Foreldrar í Aflaskóla. 

Foreldrar 
kyn 

barns 
hvar var barnið            

síðasta vetur 
staða barns í 
systkinahópi 

Aldís kk í einkareknum grunnskóla elsta barn viðmælanda 

Arna kk í leikskóla utan hverfis elsta barn viðmælanda 

Alda kk í leikskólanum Akurbæ þriðja barn viðmælanda 

Anna kk í leikskóla utan hverfis elsta barn viðmælanda 

 

 Dagrún, aðstoðarskólastjóri í grunnskólanum Bitruskóla í hverfi B. 
Hún sér um samskipti við leikskólana í hverfinu. Viðtal við hana var 
tekið 03.02.2014. 

 Diljá, leikskólastjóri í leikskólanum Brekkubæ í hverfi B. Hún hefur 
yfirumsjón með samskiptum við grunnskólann í hverfinu. Viðtal við 
hana var tekið 20.02.2014. 

Fjórir tóku þátt í hópviðtali foreldra barna í Bitruskóla, samanber töflu 2. 
Viðtal við hópinn var tekið 02.04.2014. 

Tafla 2. Foreldrar í Bitruskóla 

Foreldrar 
kyn 

barns 
hvar var barnið            

síðasta vetur 
staða barns í systkinahópi 

Brynja kk í leikskólanum Brúnabæ annað barn viðmælanda 

Björg kvk í leikskólanum Brúnabæ annað barn viðmælanda 

Bára kvk í leikskólanum Brúnabæ þriðja barn viðmælanda 

Bergdís kvk í leikskólanum Brúnabæ annað barn viðmælanda 
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3.3.2 Fræðsluyfirvöld 

Til að skoða aðkomu fræðsluyfirvalda í sveitarfélaginu voru tekin tvö viðtöl 

við fulltrúa þeirra; deildarstjóra leikskóladeildar og deildarstjóra 

grunnskóladeildar. Aðkoma, viðhorf og framtíðarsýn fræðsluyfirvalda eru 

afar þýðingarmikil þegar kemur að því að skoða samfellu milli skólastiganna 

þar sem þáttur þeirra er mikilvægur fyrir breytingar innan stofnana eins og 

skólakerfið er. Því má telja að deildarstjórar beggja skóladeilda gegni 

lykilhlutverki þegar kemur að umræðum um samfellu á skilum þessara 

skólastiga og því er afar mikilvægt að fá fram þeirra sýn á viðfangsefnið. 

Viðmælendur voru: 

 Fjóla, deildarstjóri grunnskóladeildar Menntasviðs Kópavogsbæjar, 
viðtal við hana var tekið 19.02.2014. 

 Fanney, deildarstjóri leikskóladeildar Menntasviðs Kópavogsbæjar, 
viðtal við hana var tekið 29.01.2014. 

3.4 Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram á tímabilinu frá nóvember 2013 til mars 2014, þegar 

tekin voru samtals átta einstaklingsviðtöl og hópviðtöl við þátttakendur. 

Haft var að leiðarljósi að byggja viðtalsrammann upp á spurningum sem 

höfðu vaknað við lestur fræðigreina og annarra rannsókna um samfellu við 

skólaskil og þau þáttaskil sem verða á þessum tímamótum í lífi barna. 

Lichtman (2013) bendir á að tilgangur viðtala, bæði staðlaðra og óstaðlaðra, 

sé að afla upplýsinga. Sömuleiðis að mikilvægt sé að rannsakandi gæti 

hlutleysis. Það var haft að leiðarljósi í viðtölunum. Lagt var upp með 

spurningalista sem hafður var til hliðsjónar en síðan reyndi rannsakandi að 

halda sig til hlés og leyfa viðmælendum að tjá sig sem mest án inngripa. Þó 

var leitast við að dýpka sum umfjöllunarefni með því að spyrja nánar út í 
þau. 

3.4.1 Einstaklingsviðtöl 

Í rannsókninni eru tekin hálfstöðluð einstaklingsviðtöl við sex aðila, tvo 

leikskólastjóra, tvo aðstoðarskólastjóra í grunnskólum, deildarstjóra 

grunnskóladeildar og deildarstjóra leikskóladeildar á Menntasviði 

Kópavogsbæjar. Viðtölin voru tekin á tímabilinu frá nóvember 2013 til 

febrúar 2014 og þau fóru í öllum tilvikum fram á vinnustað viðmælanda. 

Lengd viðtalanna var frá rúmum hálftíma upp í tæpan klukkutíma. Til 

samans voru viðtölin um 4,5 klukkustundir að lengd. Stuðst var við 

viðtalsramma - sjá viðauka C - sem saminn var með hliðsjón af 
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rannsóknarspurningum verkefnisins. Hann þjónaði þeim tilgangi að tryggja 

að farið væri yfir þau efnisatriði sem rannsakandi vildi ná fram. 

Viðmælendur fengu að líta yfir viðtalsramman í upphafi viðtals og síðan var 

hann hafður til hliðsjónar. Lagt var upp með það að viðmælendur fengju að 

segja frá ótruflað og inngrip spyrjanda væru í lágmarki. Áhersla var lögð á að 

láta hvert viðtal flæða þannig að þeim upplýsingum sem hver viðmælandi 

lét í té væri fylgt eftir jafnóðum. Lichtman (2013) bendir á að mikilvægt sé 

að rannsakandi hvetji viðmælendur til að tala um rannsóknarefnið og spyrji 

síðan spurninga í þeim tilgangi að kafa dýpra í það sem viðmælandi hefur 
tjáð sig um. Þessar aðferðir leitaðist rannsakandi við að nota í viðtölunum. 

3.4.2 Hópviðtöl 

Síðustu tvö viðtölin voru tekin í apríl 2014, við tvo foreldrahópa, einn úr 

hvoru skólahverfi. Hóparnir voru valdir þannig að óskað var eftir því við 

skólastjóra viðkomandi skóla að fá að taka hópviðtal við bekkjarfulltrúa  

1. árgangs. Í framhaldinu var haft samband við bekkjarfulltrúa í tölvupósti, 

rannsóknin kynnt og óskað eftir viðtali. Bekkjarfulltrúar settu sig í samband 

við fleiri foreldra og hluti þátttakenda er úr þeirra röðum. Þátttakendur 

voru þeir foreldrar sem gáfu kost á viðtali og áttu heimangegnt, fjórar 

mæður úr hvoru skólahverfi. Ákveðinn var viðtalstími með þeim sem gáfu 

kost á sér. Annað viðtalið fór fram í grunnskóla hverfisins en hitt á heimili 

eins viðmælanda. Samtals voru þessi viðtöl um 3,2 klukkustundir að lengd. 

Sjónum var beint að því hver væri skoðun viðmælenda á því hvernig staðið 

er að skólaskilum og hvernig þeir sem foreldrar – og börn þeirra – upplifðu 

þáttaskilin milli leikskóla og grunnskóla. Spurningar í þessum viðtölum 

byggðu að hluta til á þeim upplýsingum sem þegar höfðu komið fram í 
einstaklingsviðtölum.  

3.5 Gagnagreining 

Við gagnagreiningu var stuðst við inntaksgreiningu (e. qualitative content 
analysis) þar sem viðtölin voru flokkuð niður og litakóðuð (Lichtman, 2013). 

Allir viðmælendur gáfu leyfi fyrir að viðtölin væru hljóðrituð og var það 

gert með stafrænu upptökutæki. Þar sem viðtölin voru tekin yfir nokkurra 

mánaða tímabil og gróf flokkuð og frumkóðuð á meðan á gagnaöflun stóð 

voru sumar spurningar í seinni viðtölunum byggðar á upplýsingum úr fyrri 

viðtölunum. Lichtman (2013) talar raunar um að slíkt geti verið mjög 

gagnlegt í ferlinu: að oft komi upp spurningar í einu viðtali sem nýtist í því 

næsta – og sú var raunin. Viðtölin voru skrifuð upp, marglesin yfir og 
flokkuð niður í sex aðalþemu sem tóku mið af rannsóknarefninu. Þau voru: 
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1. Samfella milli leik- og grunnskóla 

2. Skólaheimsóknir 

3. Vorskóli 

4. Hvað er mikilvægt fyrir börnin? 

5. Aðkoma foreldra 

6. Framtíðarsýn 

Við þemagreininguna var leitað eftir hugmyndakerfi og samhengi, textanum 

var skipt niður í einingar og þær litakóðaðar og síðan flokkaðar undir 

ákveðin þemu (Lichtman 2013). Fyrst voru gögnin greind fyrir hvern 

viðmælanda, síðan út frá skólahverfi og loks voru þau skoðuð saman, 

flokkuð og greind sem ein heild. Áhersla var lögð á að lýsa gögnum, greina 

þau og túlka. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að fá fram viðhorf, stöðu og framtíðarsýn 

viðmælenda um samfellu við skólaskil leik- og grunnskóla í Kópavogi. Í ljósi 

þess var rýnt í viðtölin við foreldra og skólafólk en ekki síst í viðtölin við 

fulltrúa fræðsluyfirvalda. Niðurstöður þarf því að skoða í samhengi og túlka 

saman, til að fá fram heildarmynd. Eins er mikilvægt að sjá hvort 

viðmælendur vilja breytingar – og hverju þeir vilja þá breyta – til að stuðla 

að aukinni samfellu skólastiganna. Niðurstöður eru síðan bornar saman við 
fyrri rannsóknir um skil milli skólastiga og kenningar fræðimanna. 

3.6 Réttmæti og trúverðugleiki 

Eitt það mikilvægasta sem rannsakendur þurfa að hafa í huga er að 

réttmætis (e. validity) og trúverðugleika (e. credibility) sé gætt við 

rannsóknir og úrvinnslu þeirra. Hafa verður í huga að ef rannsakandi er of 

tengdur rannsóknarefninu getur það ógnað réttmæti hennar. Algjört 

hlutleysi er óraunhæft, því rannsakandi hefur alltaf skoðun á rannsóknarefni 

sínu. Það er þáttur sem þarf að taka inn í myndina þegar hugað er að 

réttmæti rannsókna (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Kópavogur er heimabær 

rannsakanda, hann sem starfar sem stjórnandi í grunnskóla í sveitarfélaginu, 

þannig að hann er vissulega tengdur viðfangsefninu. Reynt var að halda 

ákveðinni fjarlægð við viðfangsefnið með því að velja hverfi þar sem 

rannsakandi hefur ekki starfað.  

Trúverðugleiki byggist á upplýsingum rannsakanda um rannsóknina. 

Hann þarf að sýna fram á að þær aðferðir sem hann beitir séu áreiðanlegar 

og leiði af sér réttmætar niðurstöður (Lichtman, 2013). Til að niðurstöður 

séu réttmætar er mikilvægt að þáttur viðmælenda í úrvinnslunni sé 
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sýnilegur og vitnað sé til þeirra bæði beint og óbeint. Eins er mikilvægur 

þáttur í réttmæti og trúverðugleika að viðmælendur séu hæfilega margir og 

leitast sé við að fá fram ólík sjónarhorn á viðfangsefnið. Þá er samanburður 

við aðrar rannsóknir heppileg leið til að styðja við réttmæti og því mikilvægt 

að spegla rannsóknina í fyrri rannsóknum um sama efni. Þessum aðferðum 
er leitast við að beita til að auka trúverðugleika niðurstaðna. 

3.7 Siðferðileg atriði 

Siðferðilegar kröfur í rannsóknum eru afar mikilvægar, ekki síður mikilvægar 

en aðferðafræði þeirra. Lichtman (2013) leggur áherslu á að upplýsingar til 

viðmælenda um tilgang, birtingu og notkun rannsóknarniðurstaðna þurfa að 

vera skýrar. Hún bendir einnig á að þátttakendur séu jafn mikilvægir og 

rannsóknin sjálf. Þátttakendur voru upplýstir um það út á hvað rannsóknin 

gengi, gerð grein fyrir gegnsæi hennar og því að erfitt væri að tryggja að 

nafnleynd nægði til að halda upplýsingum leynilegum. Fengið var skriflegt 

og upplýst samþykki allra viðmælenda, sem snéri að því að heimilt væri að 

nota þau gögn, sem þeir létu í té, við vinnslu rannsóknarinnar og í 

ritgerðinni eins og hún verður birt. Í rannsókninni voru viðmælendum og 
skólum gefin ný nöfn í því skyni að vernda viðmælendur eins og hægt er. 

Skriflegt leyfi liggur fyrir frá leikskóladeild og grunnskóladeild 

Menntasviðs Kópavogsbæjar til að framkvæma rannsóknina í skólum 

bæjarins. Eins var haft samband við skólastjóra þátttökuskóla, þeir upplýstir 

um rannsóknina og fengin leyfi til að taka viðtöl innan skólanna. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum átta viðtala. 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var: Hvernig er stuðlað að 

samfellu við skólaskil milli leik- og grunnskóla í Kópavogi? Fyrst eru viðtöl 

við fulltrúa fræðsluyfirvalda skoðuð. Síðan koma tveir kaflar sem fjalla um 

hvort skólahverfi fyrir sig. Því næst eru svör viðmælenda dregin saman og 

skoðuð sem ein heild og að lokum eru helstu niðurstöður teknar saman. Í 

hverjum hluta fyrir sig eru viðtölin greind eftir þeim þemum sem lagt var 
upp með í gagnagreiningunni og vísa fyrirsagnir undirkafla til þeirra. 

Nöfnum skóla og viðmælenda er breytt. Í skólahverfi A eru 

viðmælendur: Áslaug aðstoðarskólastjóri í Aflaskóla, Ágústa leikskólastjóri í 

Akurbæ og síðan Anna, Alda, Aldís og Arna, mæður barna í 1. árgangi í 
Alfaskóla. Aðrir leikskólar í hverfi A eru nefndir Arabær og Andrabær.  

Í skólahverfi B eru viðmælendur: Dagrún aðstoðarskólastjóri Bitruskóla, 

Diljá leikskólastjóri í Brekkubæ og þær Bára, Bergdís, Björg og Brynja, 

mæður barna í 1. árgangi í Bitruskóla. Annar leikskóli í hverfi B er nefndur 
Brúnabær. 

Fulltrúar fræðsluyfirvalda bera nöfnin Fjóla deildarstjóri 

grunnskóladeildar og Fanney deildarstjóri leikskóladeildar. Þar sem allir 

viðmælendur í foreldrahópnum eru mæður þá þótti rétt að tala um mæður 

í umfjölluninni, en ekki foreldra. Annað sem rétt er að taka fram er að til að 

gera texta liprari er orðið foreldrar notað þegar rætt er um foreldra eða 

forráðmenn barna. 

Áhersla er lögð á að gefa röddum viðmælenda mikið vægi í umfjölluninni 

til að varpa skýru ljósi á þeirra sýn á viðfangsefni rannsóknarinnar. 

4.1 Fræðsluyfirvöld 

Menntasvið Kópavogsbæjar ber meðal annars ábyrgð á rekstri og eftirliti 

með faglegu starfi grunnskóla og leikskóla auk sérúrræða fyrir grunnskóla. 

Eftirlit með þjónustureknum leikskólum er líka á ábyrgð sviðsins. Innan 

Menntasviðs eru bæði grunnskóladeild og leikskóladeild (Kópavogsbær, 

2014). Viðmælendur eru deildarstjórar þessara deilda. 
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4.1.1 Samfella milli leik- og grunnskóla 

Viðmælendur voru spurðir hvað sé gert til að stuðla að samfellu milli leik- 

og grunnskóla í Kópavogi og hvort sjá megi rof við þessi umskipti. 

Fanney deildarstjóri leikskóladeildar segir að ekki hafi verið sett niður 

nein markmið eða heildstæð áætlun fyrir allan Kópavog um samfellu milli 

skólastiganna. Hún telur að fræðsluyfirvöld mættu leggja einhverjar línur, 

þó finnst henni mjög mikilvægt að frumkvæði að aukinni samfellu komi frá 

skólunum sjálfum. Fanney bendir á að grunnskólinn og leikskólinn hafi í 

gegnum tíðina byggt á mjög ólíkum hefðum. Þó megi greina vissa þróun og 

breytingar, eins og t.d. það að grunnskólinn leggi orðið meiri áherslu á 

lærdóm/kennslu í gegnum leik með yngstu börnin og hún fagnar því. 

Fanney og Fjóla eru sammála um að samræða milli starfsmanna 

skólastiganna sé forsenda fyrir samfellu milli skólastiganna. Fjóla segist 

reyndar alls ekki viss um að það samtal eigi sér alltaf stað. Þar þurfi að opna 

dyrnar báðu megin: að leikskólinn taki á móti grunnskólanum ekkert síður 

en grunnskólinn á móti leikskólanum. Markmiðið ætti fyrst og fremst að 

vera „að börnunum líði betur, að grunnskólinn sé eðlilegt framhald af 

leikskólanum, að það séu ekki þessi skörpu skil“. Fanney telur mikilvægt að 

líta á leikskólann sem fyrsta skólastigið og að í honum sé verið að „undirbúa 

þau fyrir lífið og styrkja þau sem einstaklinga … þannig teljum við þau best 

undir grunnskólagöngu búin“. Fanney segir mikilvægt fyrir samfellu í námi 

barnanna að grunnskólinn kynni sér vel hvað námskrá leikskólans felur í sér, 

svo hægt sé að byggja ofan á hana. Hún bindur líka miklar vonir við nýjar 
aðalnámskrár, sem byggja á sömu grunnstoðum fyrir alla. 

Hún talar um þróunarverkefni í leikskólanum Brúnabæ í skólahverfi B, 

þar sem öll starfsemi elstu deildar leikskólans var færð yfir í grunnskólann í 

byrjun júní. Börnin mættu beint í Bitruskóla að morgni, undu þar við leik og 

störf allan daginn og voru sótt þangað aftur. Þau fengu meira að segja 

sendan mat af Brúnabæ. Hún telur reynsluna af þessu verkefni vera mjög 

góða. Hún segir starfsfólk hafa verið í skýjunum með þetta verkefni og því 

finnist þetta hafa gert börnunum mjög gott: „Það hafi verið örvandi fyrir 

þau, náttúrulega mjög spennandi, gott fyrir þau að vera búin að aðlagast 

skólanum áður en allt skólastarfið skall á og allt fylltist. Þekkja húsnæðið og 

bara svo margt sem þeim fannst vinnast með krakkana. Þannig að það var 

mjög áhugavert verkefni“. Fanney talar líka um þetta þróunarverkefni, telur 

það mjög jákvætt og segir að vonandi verði hægt að gera þetta í fleiri 

skólum. Hún vonar að starfsfólk dægradvalar grunnskólanna geti komið að 

þessari vinnu líka: „Því þá eru börnin búin að kynnast starfsmanni 

dægradvalar … og húsnæði dægradvalar, þau þurfa þá ekki að upplifa allt 
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nýtt“. Hún nefnir ýmis hagnýt atriði, s.s. matartíma, leikfangakost, ráðningar 

og fleira, sem þurfi að huga að, en telur að þetta muni létta börnunum 
yfirfærsluna. 

Fanney og Fjóla tala einnig báðar um að mjög góð eftirfylgni sé með 

börnum sem hafa fengið einhverskonar sérstuðning í leikskóla. Menntasvið 

haldi fundi með aðilum af báðum skólastigum og að þessum einstaklingum 

fylgi allar nauðsynlegar upplýsingar. Fjóla segir samt að enn megi gott bæta 

og stefnt sé að því að sálfræðingar sem starfa fyrir skólana komi líka á þessa 

fundi. Auk þess segir hún einhverja misbresti vera á því að upplýsingar fari 

milli skólastiganna um börn sem þurfa séraðstoð en séu ekki með 

sérúthlutanir. Stundum vanti samtal á milli grunnskólans og leikskólans 

varðandi þau. Fanney talar um fundi milli kennaranna í skólunum um þessi 

börn og hversu mikilvægir þeir séu: „Þar sem koma fram allskonar skilaboð 

sem ekki eru beinlínis skrifleg en sem eru […] nauðsynleg til þess að það 

gangi vel á nýjum stað“. Menntasvið óskar eftir því að skólastigin séu í 

samstarfi varðandi upplýsingar um þessi börn, en mögulega þurfi að forma 

það starf betur. Ef til vill þurfi að vera skýrara að skólarnir sjálfir beri ábyrgð 

á því að þessar upplýsingar flytjist á milli.  

Þegar talið berst að samfellu milli skólastiganna í daglegu starfi telur 

Fanney að standa mætti betur að málum. Hún telur að þó mikil breyting 

hafi orðið víða í grunnskólum komi börnin sumstaðar ennþá inn í allt annað 

kerfi: „Þá kannski bara þetta, að sitja við borð, og læra og heimanám … 

eitthvað sem ætti kannski ekki endilega heima í yngstu bekkjunum. Það er 

svona ákveðin íhaldssemi sem er sumstaðar, en svo er annarstaðar mjög 

flott“. Hún telur mikilvægt að halda sameiginleg námskeið fyrir kennara af 

báðum skólastigum. Slík námskeið hafi verið haldin, en ekki núna nýlega. 

Þar valdi ólíkir kjarasamningar kennara milli skólastiga vanda. Þessi 

námskeið gefi kost á að skapa sameiginlega sýn á ýmis viðfangsefni, auk 

þess sem það sé svo mikilvægt að kennarar þessara skólastiga tali saman 

um starf sitt. Fjóla leggur einnig áherslu á mikilvægi þessa: „Ég held að svo 

margt vinnist í þessu samstarfi í sambandi við líðan nemenda í skóla og 

vonir þeirra og væntingar […] Það er þetta samtal milli skólastiganna sem 

skiptir máli fyrir börnin“. Sjá má á orðum þeirra Fjólu og Fanneyjar að þó 

margt gott sé gert í samvinnu milli leikskóla og grunnskóla finnst þeim 

margt skorta til að samfella sé milli skólastiganna, samræðu milli fagfólks 

um innra starf skólanna þurfi að efla. Fjóla segir að það þetta sé líka 
spurning um fjármagn: 

Það sem að vantar kannski líka er … utanumhald því að á 

meðan að þetta eru alveg aðskildar stofnanir og meðan 
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kjarasamningarnir eru svona flóknir, að þá erum við líka að 

standa frammi fyrir því að sjóðirnir eru eyrnamerktir og 

auðvitað flækir það.  

Það má því heyra á báðum deildarstjórum fræðslusviðs að flóknir 

kjarasamningar kennara valdi ákveðnum vanda, auk þess sem umsýsla með 
fjármagn setji faglegu starfi skorður. 

4.1.2 Skólaheimsóknir 

Viðmælendur eru spurðir um skólaheimsóknir, gildi þeirra fyrir samfellu 
milli skólastiganna og hvernig þeim sé háttað. 

Fanney segir það vera tilmæli frá yfirvöldum að skólarnir hafi með sér 

samstarf og að þannig sé það í framkvæmd. Hún gerir þó ráð fyrir að það sé 

sjálfsagt eitthvað misjafnt en allsstaðar fari börnin í einhverjar heimsóknir. 

Hún segir að leikskóladeildin komi ekki mikið að þeim málum heldur leggi 

áherslu á að þetta samstarf skuli vera til staðar. Auk þess sé mikilvægt að 

kennarar í leikskólunum kynni fyrir grunnskólakennurunum hvað felist í 

starfinu sem unnið sé í leikskólanum þannig að þeir hafi möguleika á að 

byggja ofan á það. Þetta samstarf og samtal kennara milli skólastiga þurfi að 

vera meðal aðalmarkmiða þeirrar vinnu sem unnin er við skólaskilin. 

Fjóla segist hafa mjög mikinn áhuga á því samstarfi sem felist í 

skólaheimsóknum og reyni að hvetja skólana til að hafa það sem mest og 

best því hún hafi trú á að það geti leitt til samfellu. Hún segist vita til þess að 

á mörgum stöðum sé séu þessi samskipti mög vel skipulögð. Hún segir sína 

aðkomu að þessu þó frekar litla: hún hvetji til samvinnu og reyni að greiða 

úr málum þar sem samstarfið hefur ekki gengið nógu vel, en hafi ekki önnur 

afskipti af skipulagi og framkvæmd heimsókna milli einstakra skóla. Hún 

tekur samt sem áður fram að sér finnist þetta starf svolítið einstefnukennt: 

Þar sem ég þekki til þá er þetta meira, leikskólinn fer inn í 

grunnskólann, en ekki svo mikið að þetta sé gagnkvæmt […] 

Það er örugglega á einhverjum stöðum þar sem farið er líka í 

heimsóknir í leikskólann. Mér finnst mikilvægt að það sé […] 

gagnkvæmt, … að við […] séum með eitthvað flæði, að við 

eigum einhverja samræðu þarna. 

Báðar ræða þær Fjóla og Fanney um fyrirkomulag skólaheimsókna gagnvart 

þeim börnum sem eru ekki á hverfisleikskólum. Fjóla telur ekki nauðsynlegt 

að vera í samstarfi við allt of marga, heppilegast sé að skólar innan sama 
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hverfis vinni saman. Hún segir þó að auðvitað komi alltaf upp spurningar 

varðandi þá leikskóla sem eru á mörkum skólahverfa, en það þurfi að skoða 

í hverju tilviki fyrir sig. Hún bætir við að miðað við núverandi stöðu í 

Kópavogi, þar sem skortur er á dagvistarrýmum, þá leiði það til þess að 

aukinn fjöldi barna er ekki í leikskóla í sínu heimahverfi. Það auki vandann. 

Fanney telur nánast óvinnandi veg að ætla að fylgja hverju einasta barni 

eftir inn í sinn grunnskóla. Hún segir fyrirkomulagið oftast þannig að börn 

sem komi til með að sækja grunnskóla í öðru hverfi fari samt sem áður með 

hópnum í heimsóknir í þann skóla sem er í hverfi leikskólans þeirra. Þar fái 

þau að kynnast grunnskólastarfi að einhverju leyti. Hún telur þó æskilegast 

ef þau gætu farið í slíkar heimsóknir í sínu hverfi. Hún segir foreldra oft 

reyna að mæta þessu með því að færa börnin á milli leikskóla síðasta árið. 

Þar hafi áhrif að stundum geti verið erfitt félagslega að komast inn í hóp 

sem fer saman af leikskóla inn í grunnskólann. 

4.1.3 Vorskóli 

Viðmælendur eru spurðir út í vorskóla, hvernig skipulagi hans er háttað og 

hverjir koma að því starfi. Vorskóli er það kallað þegar verðandi fyrsti 

árgangur er boðaður í grunnskólann, sem þeir hafa verið innritaðir í, eina 
eða tvær dagstundir til að kynnast grunnskólastarfinu lítillega.  

Fanney deildarstjóri leikskóladeildar talar um að grunnskólarnir bjóði 

upp á vorskóla þar sem foreldrar mæti með börn sín. Þar telur hún að sé 

hentugur vettvangur fyrir þau börn sem sækja leikskóla utan síns 

skólahverfis að kynnast grunnskólanum sínum. Auk þess vonast hún til að 

hægt verði að vinna þróunarverkefni Brúnabæjar áfram á þann hátt að 

öllum leikskólabörnum í Kópavogi gefist kostur á að dvelja síðasta sumarið 

fyrir grunnskólabyrjun í húsnæði hverfisgrunnskólans. Þá væri hægt að 

hugsa sér að börnin færu í sinn heimaskóla það sumar og í því væri mikil 

aðlögun fólgin. Fjólu fannst vorskólinn nauðsynlegur liður í að kynna 
grunnskólann fyrir verðandi nemendum og foreldrum þeirra. 

4.1.4 Hvað er mikilvægt fyrir börnin? 

Viðmælendur eru spurðir út í hvaða þættir þeim finnist mikilvægir fyrir 

börnin við skólaskil: Hvað hjálpi þeim við þessi umskipti milli skólastiga og 
hvað geti skapað óþarfa rof hjá þeim. 

Fjóla leggur áherslu á að forsenda samfellu milli skólastiganna sé að 

fagfólk beggja skólastiga tali saman um nám barnanna og segir mikilvægt að 

börnin nái að sjá skólagönguna sem spennandi og skemmtilega göngu upp á 

við. Fanney segir að sér hafi alltaf þótt þessi yfirfærsla áhugaverð, en í þeirri 
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umræðu finnist henni mjög mikilvægt að leggja áherslu á að „hvert skólastig 

[sjái] um sín börn. Hún vísar í þeim efnum til fjölmiðlaumræðu um að færa 

skil skólastiganna niður og segir: „Maður bara sér hvernig fimm ára börn 

blómstra á leikskólanum síðasta árið sitt. Þau eru orðin svolítið gildandi, 

sérstök. … Þau fá svo ofboðslega mikið út úr þessu síðasta ári“. Henni 

finnst þessi umræða, um að færa skil skólastiganna, vera í mótsögn við 

hugmyndir um einstaklingsmiðað nám. Hún segir skólakerfið eiga að leggja 

áherslu á að sjá um sinn aldur og mæta þar hverju barni á sínum 
forsendum. 

Fanney leggur áherslu á að félagslegir þættir skipti mestu máli þegar 

horft er til þess hvernig börnin eru undirbúin undir breytingar. Það skipti 

ekki öllu máli hvort þau kunna fleiri eða færri stafi, heldur að þau séu fær 

um að standa á eigin fótum, geti sýnt frumkvæði, eignast vini og geti látið 

sér líða vel. Þannig sé mikilvægast fyrir börnin að þau hafi góðan 

félagsþroska þegar kemur að umskiptum milli skólastiga.  

4.1.5 Aðkoma foreldra 

Viðmælendur eru spurðir um aðkomu foreldra að skilum milli skólastiga og 
hver séu viðhorf þeirra til þessara tímamóta í lífi barna sinna. 

Fanney telur að foreldrar hafi orðið svolítið útundan í umræðum um 

samfellu á skilum skólastiga. Þeir séu mögulega gerðir svolítið 

ábyrgðarlausir og mörgum þeirra hafi jafnvel fundist það hlutverk ágætt. 

Hún er þó þeirrar skoðunar að þetta gæti verið þáttur sem þurfi að horfa til: 
að kalla eftir sýn foreldra á þessa samfellu. 

Fjóla segist að helst sé leitað til hennar ef eitthvað bjátar á í samskiptum 

við grunnskólann. Hún telur að foreldrar séu líklega ekki enn farnir að gera 

mikla kröfu um samfellu á skilum skólastiga. Henni finnst það að sumu leyti 

heppilegt, því að þá skapist ákveðið svigrúm fyrir skólafólk og 

fræðsluyfirvöld að þróa þessa vinnu. Fjóla segist aldrei hafa fengið kvartanir 

frá foreldrum um að skólaskilin hafi gengið illa eða haft slæm áhrif á barnið. 

Aftur á móti fái hún stundum kvartanir þegar líði á skólaárið um að námið 

sé ekki nógu krefjandi og þá vilji foreldrar jafnvel flytja barnið til um bekk. 

Hún segir að sér finnist það benda til þess að ekki sé nóg að „hafa þetta 

samtal og þessa samfellu, heldur held ég að skólinn þurfi svolítið að skoða 

sig. Þetta gerir kröfur á grunnskólann, … hann geti ekki bara haft sitt 

prógramm burtséð frá því hvaða börn eru að koma“. Þessar skoðanir ríma 

vel við hugmyndir Fanneyjar um einstaklingsmiðað nám og mikilvægi þess 

að mæta hverju barni á sínum forsendum. 
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Fanney minnist á að sér finnist vera kvíði í sumum foreldrum. Hún telur 

hann snúa annars vegar að þessum umskiptum sem verða á högum 

barnanna milli skólastiganna, en hins vegar að því hvernig foreldrar eigi að 

bregðast við sumarfríum eftir að barnið hefur grunnskólagönguna: þá verði 

sumarfríið mun lengra og fólk sjái ekki fyrir sér hvernig það leysist. Hún telur 
þetta vera streituvald hjá mörgum fjölskyldum. 

Fjóla kveðst hafa áhuga á að setja spurningar um samfellu og skil 

skólastiganna inn í foreldrakannanir sem sveitarfélagið sendir til foreldra 

annað hvert ár, í gegnum Skólapúlsinn. Hún telur að þar mætti sjá viðhorf 

foreldra til skólaskiptanna og ef til vill ábendingar, bæði um hvað vel er gert 

og hvað mætti betur fara. Þannig væri hægt að nýta niðurstöður þessara 

kannana til að auka samfellu við skil skólastiganna. 

4.1.6 Framtíðarsýn 

Viðmælendur voru spurðir hverjar væru þeirra hugmyndir og framtíðarsýn 
varðandi samfellu við skólaskil leik- og grunnskóla í Kópavogi. 

Fjólu finnst spennandi að velta fyrir sér hvort skilin milli skólastiganna 

eigi að vera eins skörp og þau eru nú. Hún vísar til Danmerkur og Finnlands 

og segir að þar séu börnin ekki endilega að fara milli skólastiga fyrr en þau 

eru talin tilbúin til þess. Hún telur afar mikilvægt að unnið sé þannig að 

starfsfólk grunnskólans viti hvað börnin hafi verið að fást við á leikskólanum 

og sé meðvitað um það; sama eigi við um starfsfólk leikskólans, að það viti 

hvað taki við í grunnskólanum. Sem lið í þeirri þróun leggur hún til að hægt 

væri að láta nemendur og starfsfólk flæða að einhverju leyti milli 

skólastiganna. Hún segir samrekstur leik- og grunnskóla vera leið sem sig 

langi að skoða og segir: „[É]g er með dálítið útópískar hugmyndir. Ég vil bara 

að það sé skóli frá 0 til 18 ára og við hugsum þetta sem heild“. Í því 

sambandi segir Fjóla að jafnvel ætti að lengja skólaskylduna, þjóðfélagið 

þurfi alveg á því að halda. Þá talar hún um mikilvægi þess að samfélagið beri 
virðingu fyrir leikskólastiginu. 

Allt samfélagið er búið að vera að spyrja þessi börn: „Já, nú ert 

þú að fara í skóla“. Það er einhvern veginn svo mikil upphefð í 

þessu […] núna ferðu að læra, þú ert sko ekkert að læra í 

leikskólanum […] meðan þetta er svona þá erum við að taka á 

móti börnum sem eru búin að læra svo margt í leikskólanum en 

við virðum það ekki í grunnskólanum.  
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Hún segir að þurfa að gæta þess að sýna gagnkvæma virðingu og eyða 

tortryggni, það sé einn af hornsteinunum þess að samfella skapist. Í því 
sambandi segir hún: 

Við þurfum svolítið að sanna það, við grunnskólafólkið, að við 

erum ekki að sækjast eftir þessari samvinnu eða þessu samtali 

milli skólastiganna vegna þess að við ætlum að yfirtaka 

leikskólann, eða að við teljum okkur eitthvað betri …. Við 

þurfum einhvern veginn verulega að sýna fram á það að við 

gerum þetta vegna þess að við getum lært hvort af öðru af því 

að þetta kemur barninu til góða. 

Fanney talar í þessu sambandi um þróunarverkefnið í leikskólanum 

Brúnabæ og hefur þá sýn að þetta starf gæti líka verið í boði fyrir yngstu 

börnin í grunnskólanum. Það myndi leysa mikinn vanda fyrir forelda þetta 

fyrsta sumar eftir upphaf grunnskólagöngu, í stað þess að þau séu send á 

„endalaus námskeið, sem fólk skráir börnin sín á til að hafa pössun“. Fjóla 

talar sömuleiðis um þennan sumartíma og þann vanda sem hann skapi 

foreldrum: „Börn eru á allavega leikjanámskeiðum þar sem er kannski 

misvel haldið utan um. Þau eru í hálfgerðu reiðileysi þar til skólinn byrjar 

aftur ... Auðvitað vildi maður geta búið þeim betri umgjörð einhvern 

veginn“. Hún minnist einnig á Brúnabæjar verkefnið og segir að það kosti 

vissulega heilmikið skipulag meðan um sé að ræða tvær aðskildar stofnanir: 

utanumhald verði óhjákvæmilega mikið, en hinsvegar hafi verið áberandi 

hvað þetta gaf öllum hlutaðeigandi mikið. Hún telur þess vegna mikilvægt 

að reyna að finna fleti þar sem hægt sé að hefja aukið samstarf: „Um leið og 

fólk er búið að prófa eitthvað eitt þá er eins og að kvikni hugmyndir að 
einhverju meiru, ef það hefur verið gefandi starf“.  

Þegar rætt er um hvernig ná megi fram aukinni samfellu í námi barnanna 

milli skólastiga segist Fjóla halda að ef grunnskólakennarar komi meira inn á 

leikskólann og sjái hvaða starf fari þar fram, að þá verði samfellan strax 

meiri. Hún sér fyrir sér að elstu börnin á leikskólanum og yngstu börnin í 

grunnskólanum gætu unnið sameiginleg verkefni í einhverjum áföngum yfir 

skólaárið. Leikskólakennarar gætu auðgað mjög starfið í grunnskólanum 
eins og grunnskólakennararnir gætu auðgað starfið í leikskólanum: 

Við getum lært svo mikið hvert af öðru […] Mér er mjög í mun 

að ná þessari samfellu í námi nemenda, ég held að það geri 

nemendum gott, [það er líka gott fyrir foreldrana, ég held að 
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foreldrasamstarf … skipti líka geysilega miklu máli í þessu og 

foreldar verða að treysta þessu samstarfi.  

Fjóla segir að unnið sé að stefnumótunarvinnu varðandi þá 

sérfræðiþjónustu sem skólunum er veitt. Stefnt sé að því að ein 

sérfræðiþjónusta verði starfrækt fyrir bæði leik- og grunnskóla og þar verði 

samfella, nú þegar sé búið að ráða einn sálfræðing sem vinni í hálfu starfi í 

leikskóla og hálfu starfi í grunnskóla og þess konar vinna skapi aukna 

samfellu fyrir þau börn sem nýta þessa þjónustu. Þannig sér Fjóla fyrir sér 

að sálfræðingar geti til dæmis sinnt barni á leikskóla og áfram upp í 

grunnskólann. Hún segir að unnið sé að því að búa til ytri ramma þessa 

starfs og verið sé að skoða hvað möguleikar eru í boði. Þannig hafi hún 
væntingar til að hægt sé að gera þessa þjónustu nokkuð persónulega: 

Mér finnst það algjör tímaskekkja að við séum með eina 

skólastefnu og leikskólinn með aðra, ... það er minn draumur 

að hér verði ein stefna og síðan útfærum við hana kannski á 

mismunandi máta eftir mismundandi aðstæðum og 

mismunandi aldri barnanna. ... Helst myndi ég vilja að væri 

bara ein skólanefnd sem væri yfir þessu málefni og hugsaði 

svolítið heildstætt.  

Framtíðarsýn þeirra Fjólu og Fanneyjar snýr að því að fræðsluyfirvöld marki 

stefnu í málefnum er varða samfellu við skil skólastiga en þær deila ef til vill 

ekki alveg sömu sýn á hversu langt skuli ganga í þeim efnum. Þær eru báðar 

mjög meðvitaðar um gildi þess að virðing sé borin fyrir fyrsta skólastiginu, 

leikskólanum, og vilja sjá aukna samfellu í námi og starfi barna við skil 
skólastiga. 

4.2 Skólahverfi A 

Í skólahverfi A er einn grunnskóli, hér kallaður Aflaskóli. Þá eru þrír 

leikskólar sem tilheyra skólahverfinu, hér nefndir Akurbær, Arabær og 

Andrabær. Viðmælendur eru Áslaug aðstoðarskólastjóri Aflaskóla, Ágústa 

leikskólastjóri í Akurbæ og mæður í 1. árgangi Aflaskóla, þær Alda, Aldís, 
Anna og Arna. 
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4.2.1 Samfella milli leik- og grunnskóla 

Viðmælendur voru spurðir um hvað sé gert til í þeirra skólahverfi til að 

stuðla að samfellu milli skólastiganna og hvort sjá megi rof við þessi 
umskipti. 

Áslaug aðstoðarskólastjóri Aflaskóla telur að samfella milli skólastiganna 

snúi mest að ytri umgjörð. Skólaheimsóknir leiði til þess að börnin þekki 

umhverfið og margt af starfsfólkinu. Þetta telur hún skapa öryggistilfinningu 

hjá börnunum. Hún greinir frá því að á heimasíðu skólans komi fram að 

markmið heimsóknanna sé að kynna leikskólabörnunum grunnskólann og 

auðvelda þeim að aðlagast þeim breytingum sem verði við skólaskiptin. Eins 

sé lögð áhersla á að samræma notkun hugtaka í kennslu milli skólastiganna. 

Áslaug segir þau líka reyna að leggja áherslu á tengsl leikskólabarnanna við 

eldri nemendur skólans. Sjötti árgangur er vinabekkur fyrstu bekkinga og 

þegar börnin koma í sína fyrstu heimsókn af leikskólanum í grunnskólann þá 

taka þessir verðandi vinabekkir á móti þeim. Hún telur þetta fyrirkomulag 

stuðla að öryggi hjá yngri börnunum: „Ég [held] að báðir árgangar græði 

svolítið á því, maður sér það líka í bara á umhyggjunni sem maður sér hjá 

þeim eldri. Þau yngri mynda tengsl. Ég þori að tala við hann, ég þekki 

hann“. Þá talar Áslaug um fyrsta skóladaginn að hausti, en þá færa 10. 
bekkingar börnum í 1. bekk rós. 

Þau eru kölluð inn á sal … 10. bekkingar raða sér upp og taka 

á móti þeim, gefa rós. ... Skólastjórinn talar við þau, býður 

krakkana velkomana og svo er það … skólarósin ... þannig að 

þau upplifa jákvæða innkomu þegar þau koma í skólann, fyrsta 

daginn sinn. 

Þetta segir Áslaug að sé markvisst gert til að koma í veg fyrir að yngstu 

börnin séu hrædd við þau elstu. Annað því tengt sé að elstu nemendurnir 

standi útivaktir með starfsfólki skólans í morgunfrímínútum og á þann hátt 
læri yngstu börnin að hægt sé að leita til þeirra eldri ef eitthvað bjáti á. 

Ágústa leikskólastjóri segir að leiðir til að stuðla að samfellu milli 

skólastiganna felist einkum í tvennu. Annars vegar snúi það að upplýsingum 

sem fari milli skólanna um börn með sérþarfir. Að auki talar hún, eins og 

Áslaug, um þetta ytra skipulag sem hjálpi börnum að takast á við hið 

óþekkta. Það skipti miklu máli, því að mörg börn séu kvíðin og þeim sé mjög 

mikilvægt að vita hvað bíður þeirra. Hún segir magn og gæði 

skólaheimsókna hafa aukist undanfarið og þakkar það meðal annars því að 

leikskólastjórar hafi aukið samráð sín á milli. Það geti þeir svo tekið með sér 
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inn í samvinnuna við grunnskólana. Hún telur hinsvegar að ekki sé samfella í 

námi barnanna milli skólastiganna. Þannig séu „upplýsingar sem fara á milli 

eingöngu um börn með sérþarfir. Ekkert um hvað hefur verið unnið með 

börnunum“. Í því sambandi talar Ágústa um Markvissa málörvun og hversu 

gott væri að skólarnir hefðu samstarf um að skipta henni upp þannig upp að 

ljóst væri hvar leikskólinn endar og grunnskólinn tekur við; þó það sé lagt 

þannig upp í bókinni upphaflega þá sé ekki sjálfgefið að því sé fylgt. Þegar 

spurt er út í tengslin milli leikskóla í hverfinu og samvinnu þeirra á milli segir 
Ágústa: 

Nei, […] við höfum samt stundum verið að ræða það að hittast 

til dæmis á skólalóðinni. … Því að oft getum við gert ýmislegt 

án þess að fara í grunnskólann, þannig að það er vilji fyrir því á 

öllum leikskólunum. 

Við erum með elstubarna verkefni, lotutengt … Mætti vera 

miklu meira, bara t.d. eins og stærðfræðiverkefnin sem 

krakkarnir byrja á í grunnskólanum … væri gott ef maður vissi, 

á hvaða stað byrja þau. Það er ekki samfella í því. 

Ágústa talar um að börnin fari í viðtöl í grunnskólanum með foreldrum 

sínum, en það væri gott að skólastigin ættu meiri bein samskipti sín á milli. 

Slíkt myndi auka líkur á að upplýsingar um hvert barn kæmust örugglega til 

skila. Hún dregur í efa að þær upplýsingar sem fylgi börnunum milli 

skólastiga berist alltaf til allra þeirra starfsmanna sem þyrftu að kynna sér 

þær, til að geta stutt sem best við viðkomandi barn. Hún telur að gott gæti 

verið að styðjast meira við stöðluð skimunarpróf sem fylgdu börnunum milli 

skólastiga. Hún talar um Hljóm-málþroskaprófið og segir að það sé 

„rosalega góð mælieining. Þú sérð það alveg eins og skot hvaða börn koma 

til með að eiga í erfiðleikum í lestrinum“. 

Talið berst að fundum sem haldnir eru á vegum Menntasviðs bæjarins 

þar sem leikskólarnir „skila af sér“ börnum til grunnskólans. Á slíkum fundi 

eru sérkennslufulltrúi leikskóladeildar og sérfræðiþjónustufulltrúi 

grunnskóladeildar, auk leikskólasérkennara viðkomandi leikskóla. Frá 

grunnskólanum koma síðan skólastjóri, deildarstjóri, hjúkrunarfræðingur og 

sérkennari. Þar er komið á framfæri upplýsingum um börn sem fengið hafa 

sérstaka aðstoð í leikskólanum og eru talin þurfa hana áfram. Áslaug talar 

um að það sé galli á þessum fundum að ekki fáist tæmandi upplýsingar. Oft 

sé það þannig að ef börn komi í skólann úr öðrum sveitarfélögum þá fylgi 

þeim ekki upplýsingar. 
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Ágústa og Áslaug ræða báðar um hversu slæmt sé hvað stuðningur við 

börn með sérþarfir skerðist þegar í grunnskólann sé komið. Þannig sé oft 

bara einn stuðningsaðili inni í bekk þar sem geta verið nokkur börn af 

mismunandi leikskólum, sem hafi hvert um sig haft stuðning á leikskóla. Um 

það segir Ágústa: 

Þau hætta ekkert að þurfa stuðning þó þau séu komin í fyrsta 

bekk. Mér finnst að þau eigi bara að fá áframhaldandi 

stuðning í grunnskólanum. … Það eru engin börn í 

leikskólanum sem fá stuðning nema þau þurfi á honum að 

halda. Við þurfum að berjast fyrir hverjum einasta 

stuðningstíma þannig að mér finnst þetta mjög mikilvægt ... 

börn sem eru með mikil frávik í þroska, það er ekki bara verið 

að skemma fyrir því barni með því að fá ekki stuðninginn 

heldur líka öllum öðrum í bekknum. 

Áslaug tjáir sig líka um þetta: 

Þetta eru börn sem eru búin að hafa sjö tíma, átta tíma, 

manninn með sér. Þau eru að koma inn í skólann, jú, það er 

stuðningsfulltrúi hjá okkur inni í 1. bekk alltaf en hann er fyrir 

allan hópinn. Það er oft þegar foreldrar heyra þetta hjá okkur 

þá náttúrulega er kvíði í þeim: hvað verður um barnið, týnist 

það bara? og þegar eru nokkur svona inni í árgangi þá getur 

þetta verið mjög erfitt og eins og niðurskurðurinn hefur verið 

þá verður þetta mjög erfitt. 

Það er auðheyrt að þetta liggur þungt á Áslaugu. Hún heldur áfram: 

Hvers vegna í ósköpunum fylgir ekki þessi aðstoð sem er í 

leikskólunum yfir í grunnskólann minnsta kosti fyrsta árið ef 

ekki fyrstu tvö? Hvað er það sem breytist svona mikið, ... að 

vera þremur mánuðum eldri? ... Ég veit að kennararnir í 

leikskólanum hafa áhyggjur af þessu alveg eins og við .... 

Þarna eru góðar tengingar. Kannski nógu erfitt að koma svona 

inn í stóran hóp, stóran skóla með stóru fólki …  

Henni finnst að þar sem að báðir skólanir eru á vegum sveitarfélaganna og 

það sé verið að tala um samfelldan skóla fyrir börnin þá ætti að huga að 

þessu. 
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Mæðrahópurinn sem rætt var við taldi sig ekki vita nægilega mikið 

um innihald námsins á hvorugu skólastiginu til að geta sagt til um hvort þar 

væri samfella á milli skólastiganna. Námslega fannst þeim hafa gengið 

ágætlega hjá börnunum sínum. Alda talar um skólahópa í Akurbæ, þar sem 

raðað var upp borðum og stólum, börnunum kennt að rétta upp hönd og 

unnin hefðu verið ýmiskonar verkefni. Hún segir að börnunum hafi fundist 

þetta spennandi og finnst jákvætt að vinna á þennan hátt með þeim. Anna 

segir: 

Varðandi það sem þau lærðu í leikskólanum, ég var búin að 

kenna mínum miklu meira […] Mér fannst það svolítið vanta í 

leikskólanum. …  Hann var bara svo áhugasamur um stafi og 

lestur og líka stærðfræðina, en ég fann alveg að það hjálpaði 

honum, hann var ekkert farinn að lesa eða neitt en þetta rúllar 

allt betur. 

Sonur Aldísar kom úr einkareknum grunnskóla, 5 ára deild, inn í Aflaskóla: 

Já, það var reyndar mjög gott … hann þurfti ekki að taka … 

neitt aftur. Ég lagði ekki mikla áherslu á lesturinn fyrir 1. bekk, 

maður hefur líka heyrt um krakka sem verða bara leið ef þau 

kunna mikið þegar þau koma, en honum gengur alveg vel. 

Þeim finnst synir sínir kappsamir, það gangi vel í náminu og að 

fyrirkomulagið á því henti þeim ágætlega fyrir utan miklar setur við 
skrifborð. Í því sambandi segir Aldís: 

Ég myndi ekki meika það að sitja svona mikið við skrifborð. Ég 

er ekki að segja að þau geri það allan tímann en þau eru rosa 

mikið við skrifborð … mér finnst stundum að það mætti vera 

meiri leikur í kringum námið, þannig að það mætti tengja þetta 

meira, ég held að það fengist bara meira út úr krökkunum. 

Þær voru hinsvegar sammála um að þessi umskipti hefðu þýtt miklar 

breytingar á daglegu lífi barnanna. Þannig bendir Aldís á: 

Ég kannski upplifði ekki þennan síðasta vetur þegar er mestur 

undirbúningur fyrir skólann ... Þegar hann byrjaði hér, þó 

hann hafi verið búinn að fara í skóla þá fannst mér ... dálítið 

stórt stökk. Þarna átti hann bara að vera tilbúinn …, í 
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sambandi við að klæða sig, og bara allt, mér fannst þeim dálítið 

kastað bara út í djúpu bara strax. 

Alda tekur undir þetta og segir að sínum syni hafi fundist þetta allt mjög 

spennandi, en eftir nokkra daga hafi hann bara viljað fara aftur í leikskólann, 

í hvíldina og leikinn. Arna segir: „Þau eru svo frjáls mér fannst alveg svaka 

stökk milli leik- og grunnskóla ég var eiginlega bara í sjokki“. Þessu er Alda 

sammála og segir: 

Það sem mér fannst erfiðast með öll þrjú þau eru í girðingu 

svo … bara næsta dag, bara á skólalóð þar sem allt er opið og 

… margt svona sem þau þurfa kannski smá aðstoð við … 

sem maður hefur áhyggjur af, en svo spjara þau sig oft betur en 

maður býst við. …] Ég er aðeins rólegri núna með þriðja barn 

… maður sér náttúrulega að þetta gengur allt upp einhvern 

veginn sko, en þetta er samt bratt. 

Þær eru allar sammála um að utanumhald og upplýsingaflæði hafi 

gjörbreyst. Þær upplifðu að börnin ættu allt í einu að taka mikla ábyrgð á 

sjálfum sér og þau hefðu verið lítil og óörugg í þessari stóru nýju veröld. Þær 

upplifðu rof við skólaskilin hvað varðaði þætti sem snéru að daglegum 

athöfnum. Þá ræddu þær mikið um skort á upplýsingaflæði og hvað það 

væru mikil viðbrigði að fara úr leikskólaumhverfinu, þar sem foreldrar hitta 

starfsfólk leikskólans daglega og eiga við það samskipti, yfir í að hitta 

kennara barnanna einungis á foreldrafundum og eiga samskipti í tölvupósti 
eða síma. 

4.2.2 Skólaheimsóknir 

Viðmælendur eru spurðir um skólaheimsóknir, gildi þeirra fyrir samfellu 
milli skólastiganna og hvernig þeim sé háttað. 

Áslaug segir að Aflaskóli sé í samstarfi við þrjá leikskóla og er Akurbær 

einn þeirra: „Það er í raun og veru að frumkvæði mínu að kalla það saman. Í 

fyrra vetur, í fyrsta skipti sem ég var í því hlutverki og þá var ég að reyna 

að fara eftir því sem hafði verið áður“. Í nóvember er haldinn fundur 

leikskólastjóra, deildarstjóra á leikskólunum, deildarstjóra yngsta stigs í 

grunnskólanum og umsjónarkennara í fyrsta árgangi. Á þeim fundi er 

ákveðið hvernig skipulag vetrarins er fyrirhugað. Áslaug ákvað að útbúa líka 

fréttabréf með upplýsingum fyrir foreldra um fyrirhugað samstarf 

skólastiganna. Heimsóknirnar hjá Aflaskóla felast í kynningarheimsókn í 

byrjun vorannar, leikskólaheimsókn á vorönn og sameiginlegri skemmtun að 
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vori þar sem leikskólabörnunum er boðið á sýningu í skólanum. Um 

kynningarheimsóknina segir Áslaug: 

Þau eru svona rúma tvo tíma, þau fá að kíkja á milli það fer eftir 

því hvað kennararnir sem taka á móti þeim bjóða upp á. Það er 

alltaf komið við hjá tónmenntakennara og þar er sungið og 

trallað, alltaf farið á bókasafnið og þar er lesin saga fyrir þau og 

svo fara þau alltaf í fyrstu bekkina og hitta þá jafnvel þar 

einhverja félaga sem voru með þeim í leikskólanum. Við 

löbbum um húsið og skoðum.  

Það kemur fram hjá Áslaugu að þau börn sem taka þátt í þessum 

heimsóknum séu öll börnin í elsta árgangi af þessum þremur leikskólum, 

burtséð frá hvort þau fara svo í Aflaskóla að hausti. Ágústa tekur undir 

þetta, hún sér fyrir sér að það gæti verið flókið að fara með eitt og eitt barn 

í aðra grunnskóla, en slíkt þurfi mögulega að skoða í hverju tilviki fyrir sig. 

Hún er ánægð með þetta fyrirkomulag en telur vanta meiri samfellu milli 

skólastiganna hvað námið varðar. 

Alda segir um þessar heimsóknir: „Mér fannst einmitt gott að þeir væru 

að fara í heimsóknir í skólann af leikskólanum, svo hefur minn auðvitað 

þetta, að hann er búin að koma með okkur á bekkjarkvöld hjá hinum 

systkinum sínum“. Áslaug segir frá því að í mars séu síðan heimsóknir til 

baka í leikskólana. Þá fari nemendur fyrstu bekkja í heimsókn í gamla 

leikskólann sinn, en þeir sem voru ekki í hverfisleikskólunum, fari með 

bekkjarfélögum á einhvern þessara þriggja leikskóla. Hún segir: „Þeir fara 

með bók sem þeir eru búnir að útbúa ... leika sér dágóða stund og … 

kveðja leikskólann sinn, þetta er voða fallegt“. Upplifun Öldu sem kemur 

með sitt barn af leikskóla utan hverfis er aðeins önnur, hún segir: 

Mér fannst skilin ágæt þannig, en heimsóknirnar voru auðvitað 

alltaf í vitlausan skóla … og það var einhvern veginn ekki 

hugsað nógu vel um það. Það væri auðvitað meiri vinna en 

þyrfti að leyfa þeim að fara í skólann sinn. … Það var farið í 

heimsókn í leikskólann en hann var bara sendur með [í 

Arabæ], … það gaf honum ekkert að fara í þessa 

leikskólaheimsókn. 

Áslaug nefnir að sýningarnar sem leikskólabörnunum er boðið á að vori séu 

oftast það seint að innritun fyrir komandi skólaár sé að mestu lokið. Þá hafi 

hún þann háttinn á að hringja út í foreldra barna sem eru ekki á 
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hverfisleikskólunum og láta vita af sýningunni, þannig að þeir hafi þá val um 

hvort þeir vilji koma með börnin sín á sýningu. 

4.2.3 Vorskóli 

Viðmælendur eru spurðir út í vorskóla, hvernig skipulagi hans er háttað og 
hverjir koma að því starfi. 

Hjá Áslaugu kemur fram að í maí er sent bréf heim til þeirra barna sem 

eiga að setjast á skólabekk í Aflaskóla á komandi hausti. Þar eru þau boðuð í 

heimsókn í skólann ásamt foreldrum. Börnin fara inn í skólastofur og dvelja 

þar í um eina klukkustund með verðandi umsjónarkennara sínum. Á meðan 

taka skólastjóri og aðstoðarskólastjóri á móti foreldrum, kynna þeim þá 

þjónustu sem í boði er innan skólans og sýna húsnæði og umhverfi skólans. 

Hún segir þetta fyrirkomulag nýtilkomið en henni líki það vel. „Við vorum 

ánægðar með þetta. Foreldrarnir voru öruggir. Kennararnir fundu það líka í 

haust þegar fólk kom þá að allir voru ánægðari“. Ágústa segir vorskólann 

ekki snúa neitt að leikskólanum. Þau viti af heimsókninni, en börnin fari í 

hana með foreldrum sínum. Mæðurnar voru ánægðar með þessa heimsókn 
og þá fræðslu sem þær fengu í henni. 

4.2.4 Hvað er mikilvægt fyrir börnin? 

Viðmælendur eru spurðir út í hvaða þættir þeim finnist mikilvægir fyrir 

börnin við skólaskil: Hvað hjálpi þeim við þessi umskipti milli skólastiga og 
hvað geti skapað óþarfa rof hjá þeim. 

Ágústa leikskólastjóri telur að félagslegi þátturinn skipti langmestu máli. 

Hún bendir á að allt samstarf og samfella í námi og daglegum athöfnum 

hjálpi til við að styrkja börnin við þessi umskipti, en börn sem standi vel 

félagslega séu einfaldlega færari um að takast á við breytingar. Áslaug er 

sömu skoðunar. Hún telur að börnunum gangi yfirleitt vel að takast á við 

þær breytingar sem fylgja skólaskiptum, þó það sé auðséð að þau séu vön 

meiri þjónustu við daglegar athafnir, matmálstíma og fleira. En henni finnst 

þau koma nokkuð roggin og keik í skólann, tilbúin til að takast á við nýjar 

áskoranir. Hún bendir samt á að alltaf séu einhverjir einstaklingar sem eigi 

erfitt við þessi umskipti. Henni þætti æskilegt að horft væri meira til þess 

hvernig Norðmenn haga málum við umskipti milli skólastiga og segir í því 

sambandi: „Þeir fara svolítið eftir skólaþroska … hjá börnunum og þau fara 

ekkert í grunnskólann fyrr en skólaþroskinn er kominn“. Þarna ríma 

hugmyndir Áslaugar við framtíðarsýn Fjólu deildarstjóra grunnskóladeildar, 
sem ræddi einmitt þessi fljótandi skil milli skólastiga.  
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Þegar mæðurnar eru spurðar hvað þeim þyki mikilvægast fyrir börnin 

tala þær fyrst um hversu mikill styrkur það sé fyrir þau að hefja 

grunnskólagöngu með vinum sínum af leikskóla. Aldís talar um að sonur 

hennar og vinir hans hafi verið mjög spenntir yfir að fara saman í nýjan 

skóla. Anna á dreng sem ekki var á leikskóla í hverfinu og hún segir í þessu 

sambandi: „Mér finnst bara ekki allir sitja við sama borð, ég hélt að þetta 

yrði ekki vandamál, en eftir á … ég hefði viljað stokka upp alla, þannig að 

allir myndu bara vera að kynnast og búa til hóp“. Upplifun hennar af því að 

eiga barn af leikskóla utan hverfis er á þann hátt neikvæð. Hún telur það 

hamlandi fyrir félagslega stöðu síns barns að einhver barnanna í bekknum 

þekkist innbyrðis og séu þegar búin að mynda hópa innan bekkjarins. Arna, 

sem líka var með sinn dreng á leikskóla utan hverfis, samsinnir þessu og 
segir: 

Það gekk ekki vel til að byrja með, hann var greinilega ekki að 

komast inn í grúppuna, en svo um leið og við fórum að vinna 

saman kennarinn og ég þá líður honum miklu betur. En það tók 

alveg tímann fram að áramótum.  

Alda reynir að samrýma þessi ólíku sjónarmið og segist halda að upplifun 

barna og foreldra sem eru að koma af hverfisleikskólum sé, hvað þetta 

varðar, mjög ólík upplifun þeirra sem koma annarsstaðar frá. Til að koma í 

veg fyrir neikvæða upplifun barna sem þekkja ekki önnur börn í bekknum 

talar Anna um að mikilvægt sé að leggja vinnu í að byggja upp vináttutengsl 

innan bekkjarins. Í framhaldi af þessari umræðu segir Aldís frá vinahópum 

sem fóru af stað í bekk sonar hennar eftir áramótin. Þar sé hist einu sinni í 

mánuði og að nýr hópur sé settur saman í hvert sinn. Markmiðið sé að sem 

flest barnanna lendi á einhverjum tíma saman í hópi. Sá háttur sé hafður á 

að börnin hittist í heimahúsi og foreldrarnir komi inn í kaffi um leið og 

börnin eru sótt. Þannig fá foreldrarnir líka tækifæri til að kynnast innbyrðis, 

en það telur hún skipta mjög miklu máli til að byggja upp gott stuðningsnet í 
kringum samskipti barnanna.  

Arna bendir á að fjarlægðin milli heimila hafi oft hamlandi áhrif á að 

byggja upp tengsl milli barna eftir að skóla lýkur á daginn. Börnin séu ekki 

farin að fara um hverfið án fylgdar og mörg fari ekki yfir umferðargötur. 

Þess vegna þurfi foreldrar að vera duglegir að hjálpa börnunum að mynda 

tengsl með því að leyfa þeim að hringjast á og skipuleggja heimsóknir. Í 

tengslum við þessa umræðu tala mæðurnar um að mikill styrkur felist í því 

að þekkja skólann og umhverfi hans vel. Í því sambandi segir Aldís: „Við 

erum oft að hjóla þarna framhjá og leika á lóðinni og svoleiðis þannig að 
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hann þekkir sig vel, það er öryggi í því“. Alda bætir við: „Minn er búinn að 

fara með okkur á bekkjarkvöld og koma oft í þennan skóla og sjá marga 

þessa kennara og heyra systkini sín tala um þá og svo er auðvitað styrkur að 
hafa stóran bróður í skólanum“. 

Mæðrunum finnast aðstæður í frímínútum og sundi valda börnunum 

mestum erfiðleikum. Hvað frímínútur snertir þykir þeim skólalóðin stór og 

mikill galli sé að hún er ekkert afmörkuð. Þær telja að erfitt sé að hafa 

yfirsýn yfir yngstu börnin á þessu svæði. Einnig finnst þeim þær hafa orðið 

varar við að fátt starfsfólk sé á útivöktum. Ein hafði þetta að segja um 

aðstæður í frímínútum: „Svolítið harkalegur staður, þið vitið, börn eru 

svolítið miskunnarlaus, það þarf svo mikið að fylgjast með þeim, sko þau er í 

rauninni bara eins og lítil villidýr, bara „survival of the fittest““. Mæðurnar 

virðast allar hafa neikvæða upplifun af aðstæðum í frímínútum og finnst 

fjöldi barna sem er saman úti mikill. Aldís segir í þessu sambandi: „Þetta er 

alveg góður skóli, hann er bara stór og það mætti kannski bara afmarka 

deildirnar meira. Bæði í frímínútum og annars staðar og þessi skólalóð er 
náttúrulega bara, það eru engar girðingar eða neitt“.  

Þegar rætt er um sundið telja þær mikið óöryggi fylgja allri umgjörð í 

kringum það. Það sé alltaf kapphlaup við tímann, stress yfir því hvort 

einhver missi af rútunni eða gleymi sér í búningsklefanum. Þá finnast þeim 

of mörg börn sett á ábyrgð eins kennara miðað við aldur og þroska 

barnanna. Ein móðirin segist hafa ætlað að undirbúa sinn dreng vel fyrir 

sundkennsluna með því að senda hann á nokkur sundnámskeið og taldi sig 

vera að gera barninu gott með þessum mikla undirbúningi, en segir: 

„Honum hálf leiðist, sko, þau eru bara að læra að vera í vatninu og svona og 

honum finnst bara ekki gaman í sundinu, … ég hélt að ég væri að gera rosa 

gott með þessum undirbúningi en svo er hann bara leiður“. Þær eru 

sammála um að það sé vandrataður meðalvegurinn í þessu og velta fyrir sér 

hvernig best sé fyrir foreldra að undirbúa börnin fyrir þær aðstæður sem 

bíði þeirra í grunnskólaumhverfinu. Talið berst að tíðum fataskiptum í 

skólanum, börnin fari tvo daga í sund og tvo daga í leikfimi. Arna segir: „Ég 

hef alveg tekið eftir því með [Jón], eftir því sem líður á veturinn vill hann 

bara fara í bol og joggingbuxur“. Hinar taka undir þetta og telja óþarfa að 

svona ung börn hafi fataskipti til að fara í leikfimi. Heppilegast væri ef þau 

gætu mætt þessa daga í fötum sem ekki hamla hreyfingunni. Það virðist 

skapa ákveðinn vanda að hafa sund og leikfimi svona marga daga vikunnar. 

Það verður til þess að mæðurnar upplifa að þær geti ekki klætt börnin í 

samræmi við veður, því erfitt sé að fá börnin til að vera í sokkabuxum og 

hlýjum fatnaði þessa daga. Að auki finnst mæðrunum þær ekki geta treyst 

því að börnin fari í hlífðarfatnað þegar farið er út í frímínútur, þær viti því 
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ekki hvort börnunum sé kalt og hvort þau séu vanbúin miðað við veður og 

aðstæður. Það má svo velta fyrir sér hvort börnin deila þessum hugmyndum 

með mæðrum sínum eða hvort þeim finnist þessar aðstæður ákjósanlegar 
og ákveðið frjálsræði. 

4.2.5 Aðkoma foreldra 

Viðmælendur eru spurðir um aðkomu foreldra að skilum milli skólastiga og 
hver viðhorf þeirra séu til þessara tímamóta í lífi barna sinna. 

Áslaug aðstoðarskólastjóri Aflaskóla telur að foreldrar hafi verið ánægðir 

með að fá sendan heim bæklinginn með upplýsingum um heimsóknirnar og 

annað samstarf. Eins hafi þeim þótt gott að koma með börnum sínum í 

vorskólann. Annars segir hún að foreldrar láti ekki mikið í sér heyra þessa 

vormánuði áður en barnið hefur skólagöngu: „Ég held að það skipti þá 

mestu máli bara að vita hvaða kennari kemur til með að kenna barninu, þá 

eru þeir bara ánægðir og ef að barnið er að fara og skoða“. Hún minnist á að 

foreldrar geri orðið meiri kröfur til skólans um ýmsa þætti sem varða 

mataræði og annað slíkt og stundum sé erfitt að framfylgja öllu sem farið sé 

fram á. Áslaug lýsir þeim leiðum sem skólinn fer til að upplýsa foreldra um 

skólastarfið, en þar sé helst að nefna námskynningar á haustin og viðtöl þar 

sem foreldrar koma með barnið og hitta umsjónarkennara þess. Að auki gefi 

skólinn út fréttabréf og svo séu upplýsingar sendar í tölvupósti, bæði frá 

skólanum og einstaka kennurum. Hún segir samskipti við foreldra mest vera 

á höndum umsjónakennara. Áslaug telur að foreldrar séu almennt nokkuð 

ánægðir með skólastarfið, en nefnir eins og mæðurnar að skólalóðin sé 
mörgum áhyggjuefni, ógirt, stór og óhentug lóð. 

Ágústu leikskólastjóra finnst foreldrar skiptast í tvo flokka: annar 

hópurinn vilji miklar upplýsingar um allt er varðar skólastarfið og daglegar 

athafnir barnsins í skólanum, en hinir skipti sér lítið af því hvað gert er með 

börnunum og sæki ekki í upplýsingar. Hún telur þó að foreldrum sé mest 
umhugað um félagslega stöðu barnanna, rétt eins og starfsfólki leikskólans. 

Þau vilja að börnin sín eigi vini þegar þau fara í grunnskólann, 

hafa stuðning af einhverjum öðrum, þannig að þeim líði betur í 

skólanum ... Það hefur verið voða mikið óskað eftir að þau 

fari með þessum og þessum í bekk. 

Einnig er alltaf eitthvað um það foreldrar óski eftir að færa börnin á 

hverfisleikskóla veturinn fyrir grunnskóla, svo þau geti kynnst verðandi 
skólafélögum. 
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Þegar spurt er um hvort greina megi kvíða hjá foreldrum segir Ágústa að 

sumir foreldrar kvíði því að hætta með barnið á leikskóla, einfaldlega vegna 

þess að tengingin við leikskólann og starfsfólk hans sé svo sterk. Þetta eigi 

ekki síst við þegar leikskólinn sé fámennur. Hún telur flesta foreldra finna til 

kvíða þegar barnið fer í grunnskóla, þó það sé einstaklingsbundið að hverju 
hann snúi. 

Ágústa telur upplýsingaflæði til foreldra, um stöðu barnanna við lok 

leikskólagöngu, vera gott. Þeir fái upplýsingar á foreldrafundi um 

niðurstöður úr Hljóm-málþroskaprófi og fái síðan afhent verkefnahefti úr 

skólahópnum. Fundinum sé ætlað að miðla upplýsingum um börnin sem 

foreldrar eigi síðan að koma áfram í grunnskólann. Á þessu séu þær 

undantekningar að sérstakir fundir séu haldnir milli skólastiganna varðandi 
börn sem greinast með sértæka erfiðleika. 

Þegar rætt er við mæðurnar kemur fram að þeim finnst upplýsingaflæði 

frá skólanum ákjósanlegt um alla viðburði og annað sem lýtur að skólanum. 

Eins sé mjög vel tekið á móti foreldrum ef þeir leiti eftir upplýsingum eða 

vilji hitta skólastjórnendur. Þó tala þær um að gott gæti verið að bjóða 

foreldrum upp á fund, til dæmis þegar um mánuður væri liðin af skólagöngu 

barnanna. Þar gæfist foreldrum kostur á að spyrja út í þá þætti sem hafa 

komið á óvart eða ef eitthvað er í skólastarfinu sem þeim finnst þarfnast 

nánari skýringa. Aftur á móti tala þær um að þær sakni þess að fá ekki meiri 

upplýsingar um sitt barn og hvernig því gengur frá degi til dags. Börnin sjálf 

segi ekki frá miklu þegar þau komi heim og því geti liðið margir dagar þar til 

þær frétti af einhverjum uppákomum í samskiptum barnanna. Um eina slíka 

uppákomu segir Arna: „Ég frétti það bara löngu seinna, ég sagði við 

kennarann, ég get ekki verið að skamma barnið fyrir eitthvað sem gerðist 

fyrir þremur vikum, ég á að fá að vita þetta sama dag svo ég geti gert 
eitthvað“. 

Þær virðast upplifa sig óöruggar með hvernig best sé að haga 

samskiptum við kennara og starfsfólk í þessum nýju aðstæðum sem 

grunnskólaumhverfið er. Það leiði til þess að þeim finnst erfitt að taka á 

málum sem upp koma í samskiptum milli barnanna, þar sem þær skorti oft 

upplýsingar um hvernig mál séu vaxin. Ein lýsir þessu þannig: „Ég upplifði 

bara um leið og skólinn byrjaði, þá fannst mér bara hurðin lokast, og „farð 

þú“, ég vissi bara ekki neitt“. Arna tekur undir þetta og segir: „Já, það var 

einmitt þetta tvennt sem ég talaði um við [deildarstjóra yngsta stigs], 
agaleysi í frímínútum og lítið upplýsingaflæði“. 

Þegar rætt er um hvaða samskiptaleiðir séu mögulegar til að auka tengsl 

foreldra við grunnskólann talar Anna um samskiptabók, sem fór milli 
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heimilis og leikskóla í Barcelona þegar þau bjuggu þar. Hún segir bókina 

hafa verið ómetanlegt hjálpargagn til að halda utan um öll samskipti, sem 

hefði skilað sér í mjög góðri vinnu bæði heima og í skóla. Anna og Arna taka 

undir mikilvægi þess að foreldrar og skólafólk vinni saman að velferð 

barnanna. Þær segja báðar að það hafi skipt miklu fyrir líðan sinna barna 

þegar þær höfðu rætt við kennara þeirra og bæði heimili og skóli tóku á 

málum á sama tíma. Mikilvægi samvinnunnar sé ótvírætt, þó sjónarhornið 

sé ólíkt.  

Rætt er um að viðbrigðin, þegar skipt er um skólastig, séu mikil hvað 

snertir tengsl milli starfsfólks skólans og foreldra. Aldís telur að það sé ekki 

aðalatriði í hvaða skóla barnið fari, skólinn sem slíkur skipti ekki máli heldur 

fyrst og fremst kennarinn: „Maður vill bara fá svona umvefjandi kennara, æ 

gaman að sjá þig, velkomin og allt það, þetta skiptir svo miklu máli þegar 

þau eru svona lítil, vera alúðlegur“. Anna tekur undir þetta og segir: „Það 

hjálpaði rosalega hvað kennarinn er yndisleg, hann drengurinn gat ekki 

beðið eftir að hitta hana í jólafríinu hann saknaði hennar bara“. Aldís talar 

um að hugsanlega sé vaðið í að komast yfir of mikið og fjölbreytt námsefni 

þegar í grunnskólann sé komið og segir í því sambandi: „Svo er það þessi 

félagslegi þáttur sem skiptir líka máli, að þeim líði vel í skólanum, auðvitað 

er mikilvægt að þau læri, sérstaklega lesturinn, en það er rosalega mikilvægt 

að þeim líði vel og að þau séu örugg, þessu þarf að sinna miklu meira“. 

Mæðurnar eru sammála um að þessi umskipti milli skólastiga séu ekki bara 

stórt skref fyrir börnin, heldur líka mikil umskipti fyrir foreldrana. Það sé 

heilmikið mál að fara inn í þann ramma sem grunnskólasamfélagið byggi á, 

að fara eftir stífum tímaramma og aðlagast breyttum reglum sem fylgja nýju 
skipulagi. 

4.2.6 Framtíðarsýn 

Viðmælendur voru spurðir hverjar væru þeirra hugmyndir og framtíðarsýn 
varðandi samfellu við skólaskil leik- og grunnskóla í Kópavogi. 

Aðspurð um sína framtíðarsýn um samfellu á skilum skólastiga segir 

Áslaug að sér sé ofarlega í huga sú sýn að mæta þroska hvers barns: Að 

barnið fari milli skólastiga þegar það er tilbúið til, sama hvort það er þá 

fimm, sex eða sjö ára. Þannig geti barn bæði hafið grunnskólagöngu fyrr eða 

síðar en viðmiðið er núna. Þá finnst henni mjög mikilvægt að hægt sé að 

sinna hverju barni eins vel og mögulegt er og í þeim tilgangi skipti miklu máli 

að stuðningur af leikskóla fylgi barni upp í grunnskólann. Hún telur að það 

sé ómetanlegur styrkur fyrir barnið að hafa með sér stuðningsaðila sem það 
treystir og þekkir þegar það tekst á við nýjar aðstæður. 
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Ágústa vill sjá að haldið sé úti sumarskóla sem starfræktur væri við 

grunnskólana yfir sumartímann. Hún sér fyrir sér að: 

Krakkarnir gætu bara hætt hjá okkur þá og svo byrjuðu þau 

bara þarna, þetta gæti verið til dæmis í tengslum við íþrótta- og 

tómstundaráð eða dægradvölina …. En þarna kæmu þeir 

krakkar sem væru að fara í þennan grunnskóla um haustið og 

væru saman yfir sumarið og myndu kynnast, áður en þau hæfu 

svo sína skólagöngu …. Ég held að þetta myndi auðvelda voða 

mikið. Þetta þyrfti náttúrulega að … vera einhver metnaður í 

þessu. 

Hún segir að mikið los verði á elsta árgangi í leikskólanum síðustu 

mánuðina, hann sé útskrifaður í byrjun sumars með viðhöfn og eftir það 

hætti mörg barnanna. Síðan komi sumarfrí í leikskólanum og þá hætti enn 

fleiri. Oft séu bara örfá börn eftir á leikskólanum og sum þeirra verði alveg 

eyðilögð yfir því að allir vinirnir séu farnir. Þessi börn endi oft 

leikskóladvölina leið og þreytt. 

Þegar mæður fyrstu bekkinganna eru spurðar um framtíðarsýn koma 

fram nokkrar hugmyndir. Allar voru þær sammála um að heppilegt væri að 

seinka upphafi skóladagsins hjá yngstu börnunum. Þær telja að það henti 

skipulagi margra heimila illa að fara svona snemma af stað að morgni. 

Heppilegra væri að hefja kennslu klukkan níu og hafa þá einhverskonar 

gæslu fyrir þá sem á þyrftu að halda fram að þeim tíma, en þær telja þann 

hóp ekki fjölmennan. Þetta myndi líka leiða til þess að dægradvölin hæfist 

síðar að deginum hjá börnunum og því fylgja kostir að þeirra mati. Það sé 

ókostur við núverandi fyrirkomulag að öll börnin mæti á sama tíma í 

dægradvöl, því fylgi mikill glundroði og óþarfa álag á bæði börn og 

starfsfólk. Einnig muni miklu fyrir börnin að vera styttri tíma í 

dægradvölinni, því þó þau séu ánægð fylgi mikill erill og áreiti dvölinni þar. 

Þær telja að með því að byrja skóladag yngstu barnanna seinna myndi 

skapast tenging við það daglega mynstur sem leikskólinn bjóði upp á, 

ákveðinn sveigjanleika að morgni, sem mæti vel þörfum þeirra foreldra sem 

hefja sinn vinnudag seinna að morgninum. Að þessu leyti finnst þeim 

grunnskólinn ekki í takt við samfélagið, það sé oft grunnskólabarnið sem eigi 
að vera mætt langfyrst allra á heimilinu til sinnar vinnu. 

Þá ræddu mæðurnar um hvort ekki væri hægt að hafa yngstu börnin 

meira út af fyrir sig í grunnskólanum, bæði í frímínútum og matartímum. 

Þær töldu að það myndi þjóna hagsmunum þeirra betur, því breytingin sem 

fylgdi skólaskiptum yrði ekki eins mikil. Með þessu móti væri hægt að 
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fylgjast betur með börnunum og liðsinna þeim eftir þörfum. Heppilegt væri 

ef kennarar eða stuðningsfulltrúar gætu borðað með þeim, þá yrði þetta 

líkara því sem tíðkast á leikskólanum og matartíminn yrði notalegri stund. 

Hvað frímínútur snertir vildu þær sjá meiri áherslu lagða á eftirlit og aðstoð í 

forstofunum, að einhver minnti þau á að klæða sig í útifötin og að ganga vel 

frá eftir sig þegar inn er komið. Kastað var fram hugmyndum um hvort hægt 

væri að hafa valfag hjá elstu nemendum skólans sem fælist í að þeir sinntu 

þessum störfum að einhverju leyti. Það væri líka jákvætt að skapa þannig 
tengsl milli elstu og yngstu barnanna í grunnskólanum. 

Mæðurnar telja mikilvægt að samfella milli þessara skólastiga sé aukin, 

sérstaklega hvað varðar þætti sem lúta að daglegum athöfnum barnanna og 

í auknu upplýsingaflæði. Þær vilja sjá að lögð sé áhersla á að: „hugsa enn 

betur um hvað það er gífurlega mikilvægt að fara svolítið mjúkt inn í þetta, 

að þetta sé ekki svona mikið stökk ... hlúa að þessu félagslega og því að 

koma þeim inn í þetta allt“. Þegar horft er á áherslur þessara mæðra má sjá 

að daglegar athafnir og öryggi barnanna eru þeim hugleiknari en samfella í 

námi barnanna. Það vekur upp spurningar um hvort það stafi af því að þær 

upplifi meira rof í þáttum sem snúa að athöfnum daglegs lífs, eða hvort 

þeim sé einfaldlega umhugaðara um þá þætti í lífi barna sinna þegar þau 
taka sín fyrstu skref í grunnskólasamfélaginu. 

4.3 Skólahverfi B 

Í skólahverfi B er einn grunnskóli, hér kallaður Bitruskóli. Þá eru tveir 

leikskólar sem tilheyra skólahverfinu, hér nefndir Brekkubær og Brúnabær. 

Viðmælendur eru Dagrún, aðstoðarskólastjóri í Bitruskóla, Diljá, 

leikskólastjóri í Brekkubæ og mæður barna í 1. árgangi Bitruskóla, þær Bára, 
Bergdís, Björg og Brynja. 

4.3.1 Samfella milli leik- og grunnskóla 

Viðmælendur voru spurðir um hvað sé gert til að stuðla að samfellu milli 

skólastiganna í þeirra skólahverfi og hvort sjá mætti rof við þessi umskipti. 

Dagrún aðstoðarskólastjóri Bitruskóla tekur fram að hún sé menntaður 

leikskólakennari og hafi unnið á leikskólum. Hún kveðst hafa mikinn áhuga á 

samfellu milli þessara skólastiga og segir þar skipta miklu máli að 

leikskólastarfið sé virt til jafns við grunnskólastarfið. Hún segir frá 

þróunarverkefni, sem leikskólinn Brúnabær stóð fyrir, og hefur verið í gangi 

tvö undanfarin sumur. Fyrra sumarið kom Brúnabær í júní með elstu 

deildina í Bitruskóla og var þar með nokkurskonar útibú frá leikskólanum 
allt sumarið. Dagrún lýsir þessu svona: 
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Þá var það bara þannig að um 10. júní komu þær hingað og 

fengu lánað svæðið sem dægradvölin er í, þær voru með 25 

börn … bjuggu til starfsemi hér, léku sér hér, fóru í ferðalög 

héðan, keyrðu mat frá [Brúnabæ]. Börnin mættu bara hingað 

að morgni og voru sótt hingað. Svo fóru allir í fjögurra vikna 

sumarfrí og svo komu þau aftur og voru bara alveg þangað til 

svona þremur dögum fyrir skóla, þá þurftum við húsnæðið 

aftur. 

Hún segir að börnin hafi verið gríðarlega ánægð með þetta og mikð öryggi 

hafi skapast hjá þeim við að kynnast umhverfi grunnskólans svona vel. Hún 

segir að börnin hafi ekki mátt heyra á það minnst að þau væru að fara í 

leikskóla þennan tíma, þau hafi litið svo á að þau væru byrjuð í 

grunnskólanum þó starfsfólkið væri af leikskólanum og starfið byggðist á 

nálgun leikskólans. Dagrún segir þetta hafa gengið afar vel. Grunnskólinn 

hafi í raun ekkert komið að þessu að öðru leyti en að lána húsnæði, húsgögn 

og leirtau. Hún segir þetta verkefni hafa vakið almenna ánægju, ekki síst hjá 
börnum og foreldrum. 

Diljá leikskólastjóri Brekkubæjar talar sömuleiðis um þetta 

þróunarverkefni. Hún segir að fyrra árið hafi verkefnið eingöngu verið milli 

Bitruskóla og Brúnabæjar, en síðastliðið sumar hafi Brekkubær komið inn í 

þessa vinnu. Starfsfólk Brekkubæjar hafi verið svolítið ragt við að sleppa 

hendinni af því góða starfi sem hafi verið í gangi yfir sumartímann í 

Brekkubæ, en niðurstaðan hafi samt orðið sú að starfsfólk og foreldrar 

sammæltust um að láta á það reyna, að vera með í þessu þróunarverkefni. 

Hún segir það hafa tekist ótrúlega vel og verið mjög skemmtilegt. Allir hafi 

verið mjög ánægðir: foreldrar, starfsfólk og börn. Diljá sér það sem mikinn 

kost við verkefnið að börnin fái tækifæri til að kynnast 

grunnskólaumhverfinu. Hún segir að helst þurfi að þróa úrvinnslu á ýmsum 

hagnýtum atriðum, eins og matarmálum og fleiru. Diljá segir Brekkubæ 

styðja það heils hugar að halda þessu verkefni áfram. Hún telur þetta 

auðvelda börnunum grunnskólagönguna. Það sem hún hafi heyrt frá 

foreldrum bendi til að þetta hafi stuðlað að miklu léttari skólabyrjun. Einnig 

segist hún hafa heyrt frá foreldum elstu barna á leikskólanum að þau hlakki 

til, foreldrarnir spyrja hvort þetta starf verði ekki örugglega endurtekið á 

komandi sumri. Diljá telur einn veigamesta þátt þessa verkefnis í að skapa 

samfellu milli skólastiganna, að þarna hafi börnin af leikskólunum tveimur 

fjórar til sex vikur til að kynnast innbyrðis, áður en þau fara svo saman í 

grunnskólann. Þannig verði mikil samfella í félagslegum samskiptum þeirra. 

Hún segir spennandi að sjá þróunina í þessu verkefni og að gaman verði að 
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fylgjast með hvort þau börn sem taka þátt í þessu verkefni komi sterkari inn 

í grunnskólann. Diljá segir öll börnin af leikskólunum tveimur taka þátt í 
þessu starfi, hvort sem þau eru að fara í Bitruskóla að hausti eða ekki: 

Við lítum á að það sé bara jákvætt, að þau séu bara að kynnast 

skólaumhverfi þó þetta sé ekki endilega þeirra skóli ... Þarna 

er náttúrulega meiri víðátta og meira frelsi, en í rauninni þá 

hjálpar það þeim öllum við komandi kröfur og við þessar 

breytingar. Það breytist ýmislegt frá þessu lokaða umhverfi 

sem leikskólinn er, að læra allt þetta, hvar skólalóðin endar 

þegar engin girðing er og svo margt. Gott að vera búin að læra 

þetta allt áður en kemur að sjálfum skólanum.  

Dagrún talar einnig um samstarf sem unnið hefur verið yfir 

vetrartímann. Hún segir að eftir því sem það samstarf við leikskólana tvo 
hafi þróast hafi samfella aukist milli skólastiganna og segir í því sambandi: 

 Maður fer að treysta og þekkjast, þá hefur [samstarfið] líka 

styrkst … mikið, við höfum vinnufundi í báðum skólum ... 

með deildarstjórum deildanna og þá hafa ég og sérkennari 

farið og þær segja okkur örstutt frá hverju barni ef eru 

einhverjar áhyggjur og við leitum svolítið eftir því hvaða 

krakkar fúnkera vel saman og hverjir ekki, svona upp á að raða í 

bekkina.  

Þá segir Dagrún líka frá fundum sem hún og sérkennari hafa sótt í 

leikskólunum, til að hitta foreldra einstaka barna, þetta geti verið fjórir til 

fimm fundir hvert vor. Þeir fundir komi til vegna þess að þær fái upplýsingar 
frá leikskólunum um: 

Að foreldrar barnsins eru kvíðnir fyrir skólagöngu barnsins, oft 

kvíða foreldrar meira fyrir en börnin. Þá höfum við boðist til að 

koma í leikskólann á fund til að hitta foreldra ... bara svona 

klukkutímafundur ... þar sem foreldrar segja frá sínum 

áhyggjum og við segjum hvaða úrræði við höfum og hvað sé 

hægt í stöðunni og eitthvað svoleiðis. Og allir eru mjög 

ánægðir með þetta.  

Dagrún telur það ekki hamla samstarfi þó breyting verði í 

starfsmannahópnum á báðum stöðum, því auðvelt sé að tengjast þegar 



 

70 

einu sinni sé búið að byggja upp traustan grunn. Auk þessa minnist Dagrún á 

gildi skilafundarins sem haldinn er hjá Menntasviði bæjarins. Þá segir hún 

Hljóm-málþroskaprófið fylgja börnunum af leikskólunum og það sé nýtt til 

að staðfesta grun um námserfiðleika. Það sé haft til hliðsjónar og notað sem 

bakgrunnsgagn. 

Diljá telur að hægt sé að auka samfellu með því að huga að mörgum 

einföldum hagnýtum hlutum, eins og matartímum, hvort börnin skammta 

sér sjálf eða ekki, hvar og hvernig þau klæða sig, hvernig er gengið frá, 

hvaða ábyrgð þau taki og hverju þau fái að ráða sjálf. Ef því sé sinnt að 

byggja þessar daglegu athafnir á því sem börnin þekkja og kunna, þá skapist 

ákveðinn stígandi í sjálfsbjörg barnanna. Hún telur að í þessum málum sé 

auðvelt að gera betur og tekur sem dæmi matartíma barnanna: Á 

leikskólanum skammti þau sér sjálf á diskinn og lögð sé áhersla á að þau hafi 

val um hversu mikið þau vilji af því sem í boði er. Síðan fari þau í 

grunnskólann og þar sé skammtað á diskana og sjaldnast gefið ráðrúm til að 

velja skammtastærðir, hvað þá annað. Þarna sé færni sem börnin hafi 
tileinkað sér ekki virt í nýjum aðstæðum og ákveðið sjálfræði tekið af þeim. 

Sýn Dagrúnar á samfellu milli skólastiganna verður best lýst með hennar 
eigin orðum: 

Það sem mér finnst vera svo áhugavert og skemmtilegt er að 

við séum að gera þetta saman, leikskólinn og grunnskólinn. En 

að hver sé samt öruggur á sínu hlutverki, … það séu ekki 

svona upplýsingar til barnanna, svona milli línanna …, að það 

sé eitthvað merkilegra að vera í grunnskóla en að vera í 

leikskóla, … við erum ekki að ... reyna að flýta einu eða 

neinu, við erum bara að búa til aðlögun sem gerir þau aðeins 

öruggari.  

Þegar rætt er um samfellu milli leik- og grunnskóla er mæðrahópurinn 
sammála um að margt gott sé gert til að stuðla að henni. Bára segir: 

Mér fannst þær vinna gríðarlega gott undirbúningsstarf [á 

Brúnabæ], ég var einstaklega ánægð með það. Það var kannski 

einna helst vegna þess að það fólst ekki í því að setjast niður 

með blýant og blað heldur meira svona sjálfshjálpar-

undirbúningur og sjálfstæðisundirbúningur. Þau vinna svo 

mikið í persónuþroskanum. Það er ekkert mál að kenna þeim 

að skrifa [í grunnskóla] en það er erfiðara að kenna 20 börnum 

að reima. 
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Hinar taka undir að það sé mjög mikilvægt að börnin læri að bjarga sér sjálf 

við daglegar athafnir. Þeim er einnig hugleikið þróunarverkefnið sem er í 

gangi hjá leikskólunum og eru auðheyrilega mjög ánægðar með það. Um 

það starf segir Bára: „Ég fann mikinn mun á hvað stelpuskottinu fannst 

auðveldara að koma í skólann heldur en strákunum. Hún var orðin vön því 
að koma í skólann og ganga bara sjálf“. 

Brynja tekur undir þetta og segir þessa breytingu gríðarlega jákvæða. 

Hún segist finna mikinn mun milli systkinanna, en dóttir hennar, sem nú er í 

3. bekk, kom í grunnskólann af leikskóla utan hverfis: 

Hún kemur meira ein og var svolítið lengi að koma sér inn í allt 

... Hjá mínum eru þeir allir saman af leikskólanum …. Það 

hjálpar þeim örugglega er ég viss um ... Minn er mjög öruggur 

með sig, það er aldrei neitt mál með neitt .... Honum finnst 

sjálfum hann ferlega flottur ... Þau eru hér allt sumarið bæði 

fyrir sumarfrí og svo aftur eftir sumarfrí. Minn var orðinn 

heimavanur, vissi allt hvar allt var, búinn að fara inn í 

skólastofurnar. 

Þegar talið berst að því hvað mætti betur fara við umskiptin milli 
skólastiganna segir Bergdís:  

Utanumhaldið, það vantar að sleppa rólegar takinu á því, af því 

að þegar þau eru í leikskólanum þá er alltaf verið að spá í hvað 

þau eru að gera og hvar þau eru. En hér, þá er kannski ekki 

verið að spá í hvort þau skili sér aftur úr íþróttum, mér finnst 

það vera það sem vantar.  

Hvað þetta varðar deila mæður beggja skólahverfa hugmyndum og vilja sjá 
betur haldið utan um börnin við upphaf grunnskólagöngunnar. 

Þegar spurt er um hvort þær sjái samfellu í námi barnanna milli 

skólastiganna kemur fram að þeim finnst þær ekki vita nægilega mikið til að 
geta svarað því. Þar segir Brynja: 

Það er kannski líka bara misjafnt, mín [börn] koma af tveimur 

leikskólum, hún var miklu betur undirbúin, var alltaf að gera 

skólaverkefni ... Svo eru þau misjöfn, hann hefur bara minni 

áhuga, hann var ekki jafn tilbúinn, hvort það er hann, eða 

undirbúningurinn. 
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Einhver börn voru farin að lesa þegar þau byrjuðu í skóla og töldu 

mæðurnar að það væri mögulega aðeins auðveldara fyrir þau að byrja í 

grunnskólanum. Annars voru þær sammála um að það væri fyrst og fremst 

auðveldara fyrir foreldrana: það skapaði vellíðan hjá foreldrum að vita af því 

að börnin væru tilbúin, sem leiddi af sér minna stress og minni áhyggjur. 

Hins vegar væri spurning hvort það skipti eins miklu máli fyrir börnin. Bára 

nefnir að hún telji það flækja málin varðandi samfellu milli skólastiganna að 

í grunnskólanum komi á hverju hausti inn nýir kennarar sem taki við 1. bekk. 

Það leiði af sér að þó mikið sé unnið að samfellu milli skólastiganna eitt árið, 

þá komi nýr hópur að starfinu næsta ár á eftir og þá þurfi stundum að byrja 

upp á nýtt. Á leikskólanum sé oftar sama starfsfólk á elstu deildum ár eftir 

ár. Því er hennar skoðun að: „Þetta sé mikið undir stjórnendum 

grunnskólans og deildarstjórum leikskólans komið ... að þeir nái saman“. 

Eins og áður kom fram deilir Dagrún aðstoðarskólastjóri ekki þessari 

skoðun, að breytingar á samstarfshópnum milli ára séu hamlandi. Hún talar 

reyndar um að það sé vegna þess að samstarfið sé byggt á gagnkvæmu 

trausti. 

4.3.2 Skólaheimsóknir 

Viðmælendur eru spurðir um skólaheimsóknir, gildi þeirra fyrir samfellu 
milli skólastiganna og hvernig þeim sé háttað. 

Dagrún segist halda utan um skólaheimsóknir leikskólabarna í hverfinu. 

Um það segir hún: 

Við höfum verið í samstarfi við tvo leikskóla sem eru leikskólar 

þessa hverfis ... Þetta hefur þróast smám saman, hefur bæði 

aukist og batnað … við hittumst á fundi í svona nóvember … 

ég frá skólanum og … leikskólastjórar, aðstoðar-

leikskólastjórar og stundum deildarstjórar á elstu deildunum 

sem koma hingað, og við gerum bara alveg dagskrá yfir hvernig 

við viljum hafa þetta. 

Framkvæmd heimsóknanna er með þeim hætti að fyrst fara 

grunnskólabörnin í heimsókn á leikskólana. Þar taka elstu börnin á móti 

þeim og þá leika allir saman á skólalóðinni. Þau börn sem hafa verið á 

hverfisleikskólanum fara í sína gömlu leikskóla, en þau sem hafa verið á 

leikskólum utan hverfis fylgja öðrum hvorum hópnum, þar sem vinir þeirra 

eru. Í febrúar býður grunnskólinn leikskólabörnunum til sín, kennarar  

1. bekkjar taka á móti þeim og þá er aftur verið úti á leikvelli í skipulögðum 

leikjum. Þriðja skiptið er oftast í mars, þá hafa allir fyrstu bekkirnir hist á sal 
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til að syngja og báðum leikskólunum boðið að koma og taka þátt í því. Þessi 

heimsókn er undibúin þannig að búið er að skiptast á lögum, svo allir geta 

sungið með. Í apríl er leikskólabörnunum boðið inn í bekki. Þá koma 

tæplega tíu börn í einu og einn leikskólakennari með þeim og hópurinn fer 

inn í fyrsta árgang hluta úr morgni. Lögð er áhersla á að þetta sé vel 

heppnuð og skemmtileg stund. Dagrún segist leggja áherslu á að öll elstu 

börnin af leikskólunum komi í þessar heimsóknir, jafnvel þó þau séu að fara 

annað í grunnskóla. Það geri hún til að þetta sé upplifun hópsins af 

leikskólanum, eitthvað sem börnin gera saman. Hún segist líka þeirrar 

skoðunar að aðlögun í grunnskóla yfirfærist. Hún segir Bitruskóla biðjast 

undan að sinna aðlögun frá öðrum leikskólum en hverfisleikskólunum. Þau 

vilji heldur eiga í góðu samstarfi við leikskólana í hverfinu og taka þá vinnu 

alla leið, þannig að tekið sé á móti öllum börnunum af hverfisleikskólunum, 

líka þeim sem búa utan hverfis. 

Diljá lýsir skólaheimsóknunum á svipaðan hátt og Dagrún. Hún segir 

samstarfið milli skólanna þriggja vera gott. Hún telur tilgang heimsóknanna 

meðal annars vera þann að börnin kynnist innra og ytra umhverfi skólans og 

fái tilfinningu fyrir því hvað fer fram innan veggja hans. Mæðurnar í 

viðtalshópnum telja sig ekki fá miklar upplýsingar um heimsóknir leikskólans 

í grunnskólann. Stundum sé sendur heim tölvupóstur, en það virðist 

misjafnt eftir deildum á leikskólunum. Bára bendir á að líklega skipti ekki 

höfuðmáli hvort foreldrar séu alveg inni í þessu, þetta sé í höndum 

leikskólans. Þar má sjá það traust sem Dagrún aðstoðarskólastjóri Bitruskóla 

talar um, að foreldrarnir treysti skólunum í þessu starfi. Bergdís segist þó 

gjarna vilja vita hvenær þessar heimsóknir eru, þó ekki sé nema til að fá 

tækifæri til að spyrja barnið út í þær og skapa umræður á heimilinu um 

tengsl skólastiganna.  

4.3.3 Vorskóli 

Viðmælendur eru spurðir út í vorskóla, hvernig skipulagi hans er háttað og 
hverjir koma að því starfi.  

Að sögn Dagrúnar aðstoðarskólastjóra er Bitruskóli með vorskóla, sem er 

haldinn tvo eftirmiðdaga í maí. Vorskólinn er skipulagður af grunnskólanum, 

en leikskólinn fær upplýsingar um viðburðinn. Öll börn sem innrituð hafa 

verið í 1. árgang Bitruskóla fyrir haustið er boðuð með foreldrum sínum í 
vorskólann. 

Dagrún segir vorskólann hafa verið með þessu sniði því að skólinn hóf 

störf. Fyrri daginn mæta bæði foreldrar og börn. Börnin fara með kennurum 

í bekkjarstofur og á meðan fá foreldrar kynningu frá skólastjórnendum um 



 

74 

starf skólans, auk þess sem farið er yfir upplýsingar um atriði sem hafa þarf í 

huga þegar barn byrjar í grunnskóla. Seinni daginn fylgja foreldrar 

börnunum í skólann, þar sem þau verða eftir hjá kennara og vinna ýmis 

verkefni. Foreldrarnir sækja þau síðan aftur um tveimur tímum síðar. Þetta 

skipulag vorskólans er hugsað þannig að börnin verði öruggari með að verða 

eftir í hópnum seinni daginn, þegar þau hafa áður haft foreldrana með sér í 

húsinu fyrri daginn. Dagrún talar um að fyrirkomulag vorskólans sé mjög vel 

heppnað og að þetta sé góð byrjun á skólagöngunni. Diljá leikskólastjóri í 

Brekkubæ og mæðrahópurinn tala líka um vorskólann. Þær segja hann 

mynda góða tengingu milli skólastiganna og það sé mjög jákvætt að 

foreldrarnir komi inn í skólann á þennan hátt. Sérstaklega sé mikilvægt fyrir 

foreldra sem séu að koma með sitt fyrsta barn í grunnskóla að mæta á 
kynninguna og fá þær upplýsingar sem þar koma fram. 

4.3.4 Hvað er mikilvægt fyrir börnin? 

Viðmælendur eru spurðir út í hvaða þættir þeim finnist mikilvægir fyrir 

börnin við skólaskil: Hvað hjálpi þeim við þessi umskipti milli skólastiga og 
hvað geti skapað óþarfa rof hjá þeim. 

Dagrún talar um að henni finnist börnin vera afslöppuð þegar þau hefja 

grunnskólagönguna. Hún segist leggja mikla áherslu á það við foreldra að 

halda spennustiginu í lágmarki, þannig að yfirfærslan verði sem eðlilegust 
fyrir börnin: 

Ég myndi … orða það þannig að þau séu tilbúin … þetta sé 

bara svona eðlileg framvinda í þeirra lífi. Mörg þeirra eiga 

systkini hér, og þekkja skólann, hafa komið og svona. … Mörg 

þeirra kannast ég við, ef ég sé einhverja sem eru svona að 

nálgast skólaaldur þá heilsa ég upp á þau … þannig að það 

liggur við að þau heilsi mér bara ef þau sjá mig einhversstaðar 

úti á götu. Þannig að mér finnst þetta bara vera skemmtileg 

stemming. 

Hún segir eðlilegt að börnin hafi ólíkar væntingar, sum séu óþolinmóð og 

vilji læra að lesa strax á fyrstu vikunni en önnur spái minna í það. Hún heyrir 

mest talað um frímínúturnar og telur að flestum finnist þær 

skemmtilegastar, sérstaklega strákunum. Hún hefur þó áhyggjur af auknum 

kvíða barna: þegar hún hóf kennslu um 1990 hafi varla verið minnst á kvíða 

hjá börnum, en nú séu nokkur börn í hverjum árgangi sem þjást af kvíða. 

Hún telur að skýringa geti verið að leita í auknum kröfum og streitu í 

samfélaginu, það sé einhvern veginn ætlast til of mikils af börnunum og ekki 
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nægilega hlúð að þeim. Eins finnst henni umhugsunarvert hvað börnin þurfa 

mikla málörvun, hún segir það koma sterkt fram og segir: „Það er einhvern 

veginn eins og sé enginn tími fyrir þau“. Í því sambandi talar Dagrún um 
ákveðið stofnanauppeldi sem hún telur að geti verið streituvaldandi. 

Diljá segist mest finna fyrir tilhlökkun hjá börnunum, að taka þetta skref 

úr leikskóla yfir í grunnskóla. Þessi umskipti einkennist af spennu og 

undirliggjandi sá tónn að nú sé eitthvað skemmtilegt í vændum. Leikskólinn 

leggur áherslu á að innan hans séu börnin að undirbúa sig fyrir lífið, efla 

sjálfstjórn, æfast í að taka sjálfstæðar ákvarðanir og læra/þjálfa samskipti. 

Það er ekki rætt um að þau þurfi að æfa sig í einhverju sérstaklega af því að 

þau séu að fara í grunnskóla heldur vegna þess að það sé gott fyrir þau að 

tileinka sér þessa færni. Diljá finnst mikilvægt að vinna þannig með 

börnunum að þau séu sátt við þau verkefni sem þau séu að takast á við 

hverju sinni á leikskólanum; á þann hátt undirbúi þau sig fyrir næsta skref í 

lífinu. Þá segir hún mikilvægt að vinna með styrkleika barnanna og nýta þá 
til að byggja upp veikleikana það skili sér út í lífið. 

Bára, sem átti barn á Brúnabæ, vísar til þróunarverkefnis leikskólans og 

talar um hve mikill munur það sé fyrir börnin að hafa verið í húsnæði 

grunnskólans í nokkrar vikur áður en þau hefja formlega skólagöngu. Þau 

verði öruggari og þekki allt umhverfið. Þannig séu þau „búin að taka mörg 

stór skref áður en skólinn hefst, það er ekki allt … nýtt í einu“. Björg bætir 

við: „Enda, ef þú pælir í því, að byrja í skólanum, þetta er eins og að byrja í 

tveimur nýjum vinnum sama daginn, það er bæði skólinn og dægradvöl, það 

er sitthvort fólkið jafnvel og þetta er bara rosalega mikið að taka inn allt í 
einu“. 

Í viðtali við mæðrahópinn var töluvert rætt um hugmyndir barnanna um 

skólaskil og segir Bára að hinir fullorðnu komi inn ákveðnum 

ranghugmyndum hjá börnunum. Alltaf sé verið að spyrja: „Ertu að fara í 
skóla?“ „Ertu að fara að læra að lesa?“ Brynja tekur undir þetta og segir: 

Mín varð fyrir vonbrigðum þegar hún byrjaði, það var bara búið 

að spyrja hana svo mikið: „Ertu ekki spennt og hlakkar þig ekki 

til?“ Hún vissi auðvitað ekkert út í hvað hún var að fara og svo 

var þetta bara ekkert svona frábært eins og allir voru að tala 

um, þetta var bara svona venjulegt. 

Bára samsinnir þessu og bendir á að samfélagið sendi þessi skilaboð til 

barnanna: að það verði svo mikil breyting við það að hefja grunnskólanám, 

sem sé ekki endilega raunin. Þær eru þó sammála um að þetta sé 
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mismunandi eftir skólum, hve mikil umskiptin verða. Þar skipti bæði máli 

hvernig leikskólinn undirbjó börnin og síðan hvernig grunnskólinn tekur við. 

Að auki skipti mjög miklu hvernig kennarinn byggi upp kennsluna og hver 
afstaða hans sé til samfellu í námi barna við skólaskil. 

Mæðrahópurinn segir frá öðru verkefni leikskólans Brúnabæjar, sem er 

að fara með elstu börnin í sund tvisvar í mánuði síðasta veturinn fyrir 

grunnskólann. Hópurinn lýsir yfir ánægju sinni með þetta fyrirkomulag og 

talar sérstaklega um hvað það hjálpi mikið við að auðvelda íþrótta- og 

sundkennslu þegar að henni kemur í grunnskólanum. Þær hafa þetta að 

segja um sundferðir af leikskólanum: „Þetta var svona góð stund ... það 

var ekki verið að reka á eftir þeim ... allur morguninn fór í þetta ... miklar 

gæðastundir ... þeim fannst þau svo stór“. 

Það eru þó önnur atriði sem mæðurnar eru ekki jafn sáttar við. Þær 

ræða t.a.m. um að munur á upplýsingaflæði sé töluverður milli skólastiga: Á 

leikskólanum hafi þær verið í daglegum samskiptum við kennarana, en 

þannig sé það ekki í grunnskólanum, þess vegna sé mikilvægt að fá nægar 

upplýsingar heim í gegnum mentor, í tölvupósti eða með símtali. Brynja 
segir: 

Ég hefði viljað fá upplýsingar fyrr, svo kannski allt í einu kemur 

póstur og þá eru kannski bara allir strákarnir búnir að vera í 

margar vikur að gera eitthvað sem má ekki. Ég myndi vilja fá að 

vita meira jafnt og þétt. Þau eru að koma úr svo vernduðu 

umhverfi og ég vil líka að hann viti að þetta kemur heim. 

Þannig að maður geti aðeins kippt í, af því að um leið og maður 

gerir það þá hefur það alveg sitt að segja.  

Björg tekur undir þetta og finnst vanta meiri fréttir úr skólanum varðandi 
börnin.  

Mæðrahópurinn er ekki ánægður með fyrirkomulag frímínútna. Það séu 

mörg börn úti í einu og fátt starfsfólk til að líta eftir þeim og sinna því sem 

getur komið upp á. Ummæli þeirra um frímínútur eru á þessa leið: „Það er 

bara dýragarður þarna úti. Bara hæfustu lifa […] mín var komin í eitthvað 

brjálað stríð“. „Það voru allir úti í einu þangað til í vetur og það var 

svakalegt“. „Hún var bara skíthrædd, sérstaklega þegar snjórinn kom og það 

var verið að henda snjóboltum“. Mæðurnar eru sammála um að frímínútur 

og ferðir á milli í íþróttahúsið séu þær aðstæður sem reynist börnunum 

erfiðastar. Bára segir: „Það segir sig sjálft, um leið og bekkjarkennarinn 

hefur ekki lengur augun á þeim þá eru þau bara pínu lost og mér finnst 
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þetta taka alveg tvo til þrjá mánuði“. Brynja tekur undir þetta. Hún segir að í 

frímínútum og dægradvöl skapist aðstæður þar sem enginn starfsmaður sjái 

til barnanna og þá verði oft einhverjir árekstrar milli barnanna. Bergdís 

bendir á sér finnist þurfa að leggja meiri vinnu í að kenna börnunum hvernig 

þau eigi að haga sér í skólanum, það sé nokkuð sem þurfi að leggja mikla 

áherslu á allt fyrsta árið. Hún segir: „Þau þurfa að læra, það þarf að halda 

meira í hendina á þeim í byrjun, þau þurfa að átta sig betur á hvernig þetta 

allt virkar“. Bára telur þó að þetta sé flóknara en svo að það snúist bara um 

að kenna börnunum að haga sér í skólanum. Henni finnst vera ákveðið 

agaleysi í samfélaginu og foreldrar kenni börnum sínum ekki nægilega að 

bera virðingu fyrir reglum.  

4.3.5 Aðkoma foreldra 

Viðmælendur eru spurðir um aðkomu foreldra að skilum milli skólastiga og 
hver séu viðhorf þeirra til þessara tímamóta í lífi barna sinna. 

Dagrún segir að á fyrstu árum skólans, meðan verið var að móta 

samvinnuna milli leik- og grunnskóla í hverfinu, hafi foreldrar gjarna verið í 

sambandi við skólann til að leita upplýsinga og skýringa á hvernig 

skipulaginu væri háttað. Síðustu ár hafi starfsmenn beggja skólastiga verið 

mjög sáttir við fyrirkomulagið:  

Við getum alveg sagt hvað við erum að gera, þá hefur líka 

foreldrahópurinn róast mjög mikið. Við getum bara sagt í 

nóvember, alveg dagskránna fram á vor. Fólk sér að það er 

samstarf í gangi og þá bara treystir það skólunum. 

Aðspurð um hvernig unnið sé með foreldrum og börnum sem koma inn í 

grunnskólann úr öðrum hverfum segir Dagrún að einstaka foreldri hafi 

samband og spyrji hvort hægt sé að koma inn í skólaheimsóknirnar. Í slíkum 

tilvikum segist hún útskýra fyrir foreldrum hvað það sé í raun ógnandi fyrir 

barnið að koma eitt inn í hóp þar sem allir hinir þekkjast; að það sé ef til vill 

ekki heppilegasta leiðin til að kynnast grunnskólanum sínum. Hún skoði 

hinsvegar alltaf mál hvers barns sérstaklega: sé um einhverskonar 

aðlögunarvanda að ræða eða eitthvað annað undirliggjandi sem skipti máli 

fyrir aðlögunina, þá leysi hún málin á annan hátt. Ef svo sé ekki, þá hvetji 

hún foreldra til að senda barnið í aðlögun með sínum félögum og vinum: „Af 

því að þú ert aldrei eins einmanna eins og þegar þú ert að koma í einhverjar 

aðstæður og þú veist ekkert hverjir eru nýir, hverjir þekkjast og hverjir 

ekki“. Hún telur mun betra að bjóða foreldrum og börnum í heimsókn í 

skólann þar sem þau fá að kynna sér aðstæður, hitta starfsfólk og jafnvel 
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önnur börn sem eru líka að koma ný inn á sömu forsendum. Aðalatriðið sé 

að finna lausnir sem foreldrar séu sáttir við. 

Diljá segir foreldra almennt jákvæða og þeir hafi lýst yfir mikilli ánægju 

með þróunarverkefnið þar sem börnin voru í Bitruskóla yfir sumartímann. 

Hún segir að helst vakni spurningar hjá foreldrum þegar komi að 

skólaheimsóknum, ef þau búa utan hverfis og barnið eigi skólasókn í annan 

grunnskóla. Þá finnst henni mikilvægt að huga að því að þau börn hafi sömu 

réttindi og hin börnin, að þau fái að kynnast sínum skóla. Í ljós kemur að 

nokkur hópur barna af leikskólanum er að fara í grunnskólann í næsta 
hverfi. Diljá segir: 

Það hefur aldrei verið svona stór hópur að fara frá okkur annað 

... en það er samt okkar sýn að þessi börn eigi að koma inn 

jafn sterk og þau börn sem eru að koma úr 

hverfisleikskólunum, að þessi börn eigi að fá að fylgja þeim, 

þeim heimsóknum sem þar eru … Mér finnst það ... þeirra 

réttindi að fá að … kynnast þeim skóla sem þau fara í, af því 

að þetta er hópur og af því að þetta er hérna alveg við, nánast í 

hverfinu. Það er svona okkar sýn á þetta. 

Þarna kemur fram skoðun hjá Diljá sem stangast alveg á við skoðun 

Dagrúnar á fyrirkomulagi skólaheimsókna varðandi börn á leikskólum utan 

síns skólahverfis. Diljá þykir þó almennt séð mikilvægt að foreldrar beri 

nokkra ábyrgð á því að barnið þeirra kynnist sínum grunnskóla, ekki síst ef 

barn er ekki að fara í grunnskólann í hverfinu. Að foreldrarnir hafi 

frumkvæði að því að hafa samband við þann grunnskóla sem barnið mun 

fara í og óski eftir upplýsingum og samstarfi, eða taki þá ákvörðun að barnið 

fylgi sínum félögum í af leikskólanum í skólaheimsóknirnar. Hún segir: 

Mér finnst þetta þurfa að vera svolítið frjálst, að fólk geti tekið 

þessar ákvarðanir, hvað hentar foreldrunum og barninu. Mér 

finnst í sjálfu sér ekki skipta máli hvort er valið, það er verið að 

undirbúa þau undir að taka næsta skref og það er það sem 

skiptir máli. Foreldrar ættu að hafa svolítið val um þetta. 

Að sögn Dagrúnar eru margir yngri foreldrar mjög hissa á að þeir þurfi að 

skrá börnin sérstaklega í dægradvöl. Það þurfi að útskýra mjög vel fyrir 

mörgum foreldrum að þetta séu tveir vinnustaðir sem barnið er að fara á: 

Annarsvegar skólinn, þar sem er skólaskylda og síðan dægradvölin. Þá hafi 

þau sem foreldrar val um hvort barnið fari heim eða í dægradvöl, það fari 
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ekki sjálfkrafa beint þangað. Dagrún segir langflest yngstu barnanna vera í 

dægradvöl og segist telja að skólastarf eigi eftir að breytast þannig að 
börnin verði allan daginn í skólanum, breytt samfélag kalli eftir því. 

Mæðurnar ræða um þær breytingar sem verða á upplýsingagjöf við 

skólaskilin og segja margt ekki liggja í augum uppi í nýjum aðstæðum. Þær 

eru sammála um að mjög miklu skipti fyrir foreldra hvort þeir séu að senda 

sitt fyrsta barn í skóla eða ekki. „Þetta er líka bara svo ólíkt, með hvort þú 

ert með fyrsta barn eða annað eða þriðja, þú veist ekki hvað þú þarft að 

segja barninu þínu“. „Maður skólast líka sjálfur til í þessu“. Í ljósi þessa er 

spurt hvort þær telji ástæðu til að bjóða upp á meiri kynningu fyrir foreldra 

með fyrsta barn. Þær telja það ekki endilega vera, heldur sé mikilvægt að 

kennari eða aðrir starfsmenn skólans upplýsi foreldra jafnóðum og séu 

meðvitaðir um að þeir viti mögulega ekki allt sem þeir þyrftu að vita. Þær 

tala um upplýsingafund sem haldinn er að hausti og sé mjög gagnlegur fyrir 

foreldra með sín fyrstu börn, en svo ekki eins nauðsynlegur þegar næsta 

barn byrjar, sérstaklega ef stutt er á milli þeirra. Þá tala þær um að það 

skapi óöryggi þegar upplýsingar vanti frá skólanum. Mikilvægt sé að fá 

upplýsingar, til dæmis um veikindi kennara. Bára bendir þó á að ekki séu 

allir foreldrar jafn hrifnir af miklum upplýsingum, sumum finnist þeir vera að 

drukkna í tölvupóstum frá skólanum meðan öðrum finnist vanta 

upplýsingar: það sé erfitt að gera öllum til hæfis.  

Þá berst talið að tengslum við kennarana, sem séu allt öðruvísi í 

grunnskólanum en í leikskólanum. Sumar telja það þó fara eftir kennurum. 

Bergdís segir í því sambandi: „Er ekki bara öll upplifun manns af fyrstu 

árunum ... hún snýst um kennarann, [er bundin] persónu kennarans“. 

Brynja tekur undir þetta og segir: „Mér finnst kennarinn bara skipta öllu 

máli“. Í ljósi þessara ummæla og líkra ummæla mæðrahópsins í hverfi A má 

vera ljóst að kennarar yngstu grunnskólabarnanna gegna afar mikilvægu 

hlutverki, ekki bara í lífi barnanna heldur einnig í lífi foreldra þeirra. 

4.3.6 Framtíðarsýn 

Viðmælendur voru spurðir hverjar væru þeirra hugmyndir um framtíðarsýn 
varðandi samfellu við skólaskil leik- og grunnskóla í Kópavogi.  

Diljá leikskólastjóri segir sinn draum varðandi skil milli leik- og 

grunnskóla vera þann að þessar stofnanir gætu unnið saman sem ein heild. 

Bæði skólastigin legðu áherslu á sömu uppeldisstefnu; leikskólinn hæfi 

starfið, sem yrði síðan þróað áfram í grunnskólanum. Hún segir þó jafnframt 

að þetta sé flókið þar sem fleiri leikskólar séu í hverfinu: þar þyrfti að byrja á 

að samræma leikskólana innan hverfis og síðan samræma grunnskólann og 
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leikskólana, sem myndi aftur skerða sjálfstæði hvers skóla. Diljá telur samt 

að það myndi einfalda mjög fyrir börnin, þó ekki væri nema að vissir þættir 

væru samræmdir. Hún vill efla samræðu milli kennara beggja skólastiga og 

nefnir í því sambandi að hagur sé að því fyrir skólana að ákveðnir kennarar 

fari milli skólastiga eða starfi á báðum skólastigum til skiptis. Þannig geti 

mikill auður og þekking flust milli skólastiganna, sem aftur efli tengsl og auki 

samfellu. Þá vill hún sjá heildstæða sýn sveitarfélagsins í þessum málaflokki: 

Nauðsynlegt sé að setja heildarmarkmið sem leiði allt starfið að sama marki, 

auk þess sem gott sé að leggja ákveðnar línur sem hægt sé að styðjast við í 

starfinu á báðum skólastigum. Bára deilir ákveðnum hugmyndum með Diljá 

og talar um að hún vilji sjá verðandi kennara fyrstu bekkja taka kennslu í 

leikskólum og leikskólakennara taka kennslu í grunnskólum. Þá megi nýta 

þekkingu leikskólakennaranna í grunnskólanum. Hún segir mikilvægt að 

hver skóli taki ákvarðanir um hvernig hann vill skipuleggja sitt starf og þá 

séu það oftast vilji og viðhorf stjórnenda skólanna sem ráði mestu þær 

ákvarðanir. Samstarf milli skólastiga byggist á því hvernig þeirra vilji er til 

samstarfs. Það sé samt þannig að það kosti alltaf átök að innleiða breytingar 

í skólastarfi, það þurfi að berjast fyrir þeim, því fólk sé mishrifið af 
breytingum. 

Dagrún aðstoðarskólastjóri vonast til að þróunarverkefnið sem 

Brúnabær kom af stað leiði til þess að þetta sumarstarf verði almennt í boði 

fyrir bæði elstu leikskólabörnin og yngstu börnin í grunnskólanum. Það væri 

þá nokkurs konar tómstundastarf, sem væri rekið þannig að börnin færu 

fyrst í mánaðar sumarfrí en síðan tæki þetta úrræði við: 

Fólk er byrjað að skrá þau á námskeið, viku eftir viku, meira og 

minna allt sumarið … í stað þess að vera bara hér og leika sér. 

Ég held að strax í öðrum bekk þá séu þau miklu tilbúnari að 

fara í eitthvað sem tengist áhugasviðum, en þarna eru þau bara 

svo lítil og þurfa bara að leika sér. Þannig að það væri 

draumurinn að það yrði settur peningur í þetta. 

Hún segir mikilvægt að þarna myndu starfa starfsmenn úr dægradvölinni, 

starfsfólk af leikskólunum og síðan sumarstarfsmenn. Þannig myndi skapast 

mikið jafnvægi, þarna væri bæði starfsfólk sem börnin þekktu og svo 

starfsfólk sem ætti eftir að sinna börnunum á komandi vetri. Dagrún leggur 

áherslu á að hluti þessa hóps þyrfti að vera fagmenntað starfsfólk. Hún telur 

þetta geta verið einn þátt í aðlögun leikskólabarnanna, þarna væru þau ekki 

einungis búin að vera í húsnæði grunnskólans með hluta þess starfsfólks 
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sem yrði áfram í dægradvölinni, heldur væru þau líka búin að verja nokkrum 

vikum með verðandi annars bekkingum áður en eiginlegt skólastarf hæfist. 

Dagrún telur, eins og Diljá, að gott gæti verið að hafa ákveðin 

heildarmarkmið eða heildarstefnu fyrir sveitarfélagið. Hún segir þó að 

mikilvægt sé að virða það að allar stofnanir hafi sín sérkenni. Þannig telur 

hún það hafa aukið samfellu milli skólastiganna hvernig skólarnir þrír í 

hennar hverfi hafi unnið að sínu samstarfi og segir: „[Við] vorum öll að byrja 

á svipuðum tíma og mér finnst við hafa spilað þetta bara af öryggi. Þær hafa 

komið með tillögur og við höfum talað okkur saman um það bara, erum 

búin að koma okkur saman um á hvaða leið erum við“. Hún leggur áherslu á 

að þessi vinna þurfi að einkennast af gleði og jákvæðni. Því sé ekki hægt að 

ætlast til þess af kennurum að þeir leggi allt of mikinn tíma í þetta starf, 

þeirra tími sé takmarkaður og dýrmætur og mikilvægt sé að gera þessa 

vinnu ekki íþyngjandi. Ef eigi að gera kröfur til þeirra um meira starfsframlag 

þurfi að meta það til launa. Hún segir að upp hafi komið hugmyndir um að 

hafa málstofu eða eitthvað því um líkt milli leikskólakennaranna og kennara 
fyrstu bekkja, en ekkert slíkt sé enn komið til framkvæmda.  

 Dagrún telur muninn milli leik- og grunnskóla ekki vera svo mikinn þegar 

að er gáð, a.m.k. ekki þegar horft sé til náms barnanna. Hún segir mikla 

áherslu lagða á nám í gengum leik hjá yngstu börnunum í Bitruskóla. Hún 

segir væntingar sem börnin hafi til skólans byggi oft á þeim tóni sem sé 

undirliggjandi hjá þeim fullorðnu, þar sem börnin séu spurð: „Ertu svo að 

fara í skóla?“, „Ertu þá að fara að læra?“ 

Eitthvað sem er sagt að ég held í miklu svona hugsunarleysi. 

Mér finnst þetta eiga bara að vera, þetta er bara eins og að 

færa sig á milli deilda. Ég … hef í vorskólanum mjög mikið 

hamrað á því við foreldra, að við hugsum þetta þannig að þetta 

sé bara eðlilegt og þetta er bara eins og að stíga í næstu tröppu 

á leiðinni upp stigann eitthvað. Hjálpiði krökkunum að segja: 

„Ég er í skóla, ég er bara núna að fara í grunnskóla“. 

Dagrún telur að með þessum spurningum komi fólk inn hugmyndum hjá 

börnunum sem séu ekki réttar. Það gleymist að þau séu búin að vera í skóla 

í fjögur ár. Henni finnst ástæða til að leggja áherslu á að þetta sé bara næsta 

stig. Það geti fylgt því heilmikil spenna og eftirvænting, sem sé af hinu góða 

og rétt að nýta hana, en þetta sé ekkert stærra en önnur skref á 
skólagöngunni, ekkert merkilegra en að fara af miðstigi upp á unglingastig. 
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Þegar mæðurnar eru spurðar að hverju þeim þyki mikilvægt að huga 

þegar horft er til umskipta milli skólastiga, þá er þróunarverkefni 

Brúnabæjar þeim ofarlega í huga. Þær vilja sjá það þróast enn meir. Þær 

nefna að leikskólastjórinn sem stendur fyrir því verkefni vilji að börnin sem 

eru að ljúka leikskóladvöl sinni og þau sem eru að klára fyrsta bekk séu 

saman í húsnæði grunnskólans yfir sumartímann og finnst það mjög 

spennandi hugmynd, þó ekki væri nema bara í ágúst. Bergdís segir í því 

sambandi: 

Hafa fyrsta bekk með, þau eru svo lítil þessi skott til að vera að 

fara í þetta flandur. Leikjanámskeið hér og þar …. Það myndi 

skapa svo mikla ró og samfellu að geta bara verið með þeim 

sem eru svo að koma [af leikskólanum] eftir sumarfríið inn í 

skólann, ég held að það væri frábært. 

Brynja bætir við að það væri líka til mikilla bóta ef hægt væri að hafa 

starfsmenn úr dægradvölinni til að sinna börnunum þessar vikur fyrir 

skólann. Þannig myndu börnin sem eru að koma af leikskólanum þekkja 

eitthvað af starfsfólki grunnskólans þegar hann hæfist. Bára tekur í sama 

streng: „Það væri gríðarlega gott ef dægradvölin gæti bara byrjað aðeins 

fyrr, það gæfi henni svigrúm til að fara kannski aðeins rólega af stað, þetta 

er rosalega, rosalega erfitt að taka á móti kannski 100 börnum fyrsta 

skóladaginn“. Bergdís tekur undir þetta og segir að það myndi sömuleiðis 

leysa vanda margra foreldra, því ágústmánuður reynist oft erfiður. Börnin 

séu búin að fá sig fullsödd af námskeiðum og flestir foreldrar þar að auki 

búnir að fullnýta sitt sumarfrí. Bára bendir á að svona fyrirkomulag bjóði 

upp á að dægradvölin geti verið með annað og fjölbreyttara starf á þessum 

tíma en yfir vetrartímann, rýmið í skólanum sé meira og auk þess hægt að 

vera meira úti svona síðsumars. Hún bendir þó á að þetta geri þá kröfu að 

starfsfólk dægradvalar hafi einhvern uppeldisfræðilegan bakgrunn, sem 

krefjist þess aftur að það sé betur launað. Þannig séu ákveðnir þættir í ytra 

skipulagi sem skapi hindranir. Í þessum efnum rímar framtíðarsýn allra í 

skólahverfi B saman, þróunarverkefni Brúnabæjar virðist standa undir 

væntingum fólks um aukna samfellu og stuðla að öryggi barnanna. Vonandi 
má sjá það verkefni vaxa og dafna í sveitarfélaginu á komandi árum. 

4.4 Heildarsýn 

Í þessum kafla verða svör allra viðmælenda dregin saman og skoðuð sem 

ein heild, með það að markmiði að varpa ljósi á þær áherslur og hugmyndir 

sem fram koma í máli þessara ólíku aðila og hópa. Forvitnilegt er að sjá 
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hvort viðmælendur deili sömu sýn á samfellu við skólaskil og hvort sjá megi 

samhljóm milli viðhorfa þeirra. 

4.4.1 Samfella milli leik- og grunnskóla 

Þegar viðmælendur eru spurðir út í hvar þeir sjái samfellu milli 

skólastiganna, í hverju hún felist og hvar megi sjá rof, þá má sjá að þó margt 

sé vel gert er einnig enn margt óunnið. 

Fulltrúar fræðsluyfirvalda eru sammála um að ein mikilvægasta forsenda 

fyrir samfellu milli leik- og grunnskóla sé að starfsmenn beggja skólastiga 

kynni sér vel hvað og hvernig er unnið á hinu stiginu. Að samræða eigi sér 

stað milli þeirra, þannig að eðlilegur stígandi verði í viðfangsefnum hjá 

börnunum. Í því samhengi er rætt sérstaklega um nýjar aðalnámskrár og 

grunnstoðir þeirra. Vonir eru bundnar við að þar sé sá sameiginlegi grunnur 

sem byggja megi á. Til að skapa samfellu milli skólastiganna er talið 

mikilvægt að virðing sé borin fyrir því starfi sem fram fer á leikskólunum. 

Forsenda þess að samfella skapist sé að litið sé á skólastigin sem jafn 

mikilvæg fyrir þroska og menntun barnanna. Þá er talið mikilvægt að allir 

aðilar þessarar vinnu komi að henni öruggir á sínu hlutverki. Með samstarfi 

skólastiganna sé ekki ætlunin að flýta neinu í námi barnanna heldur 

einungis að skapa sameiginlegan grundvöll til jákvæðra samskipta. Þau 

samskipti leiði til aukinnar samfellu. Námskeið fyrir kennara beggja 

skólastiga eru talin góð leið til að tengja stigin, þau auki samræðu milli 

kennara og slíkt stuðli að aukinni samfellu. 

Nokkuð góð samfella virðist vera í starfi sérfræðiþjónustu Menntasviðs 

sveitarfélagsins, þó enn megi bæta um betur. Í því sambandi er sérstaklega 

rætt um að stundum skorti á samræðu milli leik- og grunnskóla varðandi 

börn með vægari greiningar, börn sem þó sé nauðsynlegt að deila 

upplýsingum um milli skólastiganna. Mikilvægt sé að upplýsingar um börnin 

komist örugglega til skila til allra þeirra sem þeim eiga að sinna. Þó ánægja 

sé með skilafundi sveitarfélagsins þá er talið vanta meiri samfellu í stuðningi 

við börn með sérþarfir. Þannig sé ekki nóg að skila upplýsingum milli 

skólastiganna ef ekki sé hægt að mæta þörfum barnanna fyrir stuðning á 

nýju skólastigi. Orðum þurfi að fylgja athafnir. Hljóm-málþroskapróf virðist 

lagt fyrir öll leikskólabörn í Kópavogi. Rætt er um að það hafi mikið 

forspárgildi fyrir lestrarnám og talið mikilvægt að upplýsingar um 
niðurstöður þess fari milli skólastiganna. 

Grunnskólar eru taldir ólíkir innbyrðis og samfella í námi barnanna því 

mismikil eftir skólum. Sumstaðar sé enn við lýði að börnin verji stærstum 

hluta dags sitjandi við borð, en í öðrum skólum séu allt önnur vinnubrögð 
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viðhöfð. Aðstoðarskólastjóri Bitruskóla talar um mikilvægi þess að börnin 

læri gegnum leikinn og að það námsform hverfi ekki þegar í grunnskólann 

sé komið. Fleiri taka undir þetta, að farsælt sé að læra meira gegnum 
leikinn, börnin læri meira á þann hátt. 

Skólaheimsóknir eru taldar ákveðinn liður í að skapa samfellu milli 

skólastiganna. Sú samfella snúi þó ekki að námi barnanna, heldur miklu 

fremur að því að skapa öryggi og vellíðan með því að börnin átti sig betur á 

hvað bíður þeirra á nýjum stað. Margir viðmælenda benda á að slíkt öryggi 

sé afar áríðandi til að börnunum líði vel í nýjum aðstæðum og ekki sé minna 
um vert að skapa samfellu í sjálfsbjörg og daglegum athöfnum en í náminu. 

Allir hlutaðeigandi eru sammála um að þróunarverkefni sem unnið hefur 

verið síðastliðin tvö ár í skólahverfi B sé mjög af hinu góða og stuðli að 

aukinni samfellu milli skólastiganna. Þarna verði til aðstæður sem leiði af sér 

aukin samskipti milli skólastiganna. Þau samskipti stuðli að gagnkvæmri 

þekkingu, trausti og virðingu milli starfsmanna beggja skólastiga, sem 

skapast við að sinna sameiginlega verkefni sem gengur vel og skilar öllum 

hlutaðeigandi ávinningi. Slíkt starf elur af sér vilja til að efla starfið enn 

frekar og virkar hvetjandi á allt skólasamfélagið. Þá er mikill ávinningur af 

því að börnin fái tækifæri til að kynnast grunnskólaumhverfi – ekki sem 

gestir heldur sem virkir þátttakendur. Það skapi öryggi og efli sjálfstraust 

þeirra. Upphaf grunnskólagöngu virðist léttara fyrir börn sem farið hafa í 

gegnum þetta ferli. Enda kemur fram strax að vori, þegar leikskólastarfið 

hefst í Bitruskóla, að börnin tala um að vera byrjuð í grunnskóla. Í þeirra 

huga er grunnskólastarfið byrjað þá, þó formleg kennsla hefjist ekki fyrr en 

að hausti. Þá er mikill styrkur talinn felast í því fyrir börnin af þessum 

tveimur leikskólum, að hafa tækifæri til þess að kynnast innbyrðis áður en 
kröfur breytast og formleg kennsla hefst. 

Mæður í hópi viðmælenda tala um að það sé styrkur fyrir börnin að vera 

aðeins farin að kynnast formlegu námi þegar grunnskólaganga hefst. Gott 

sé að þau þekki stafina og kunni eitthvað fyrir sér í stærðfræði. Þetta er talið 

auðvelda skólabyrjunina, ekki síst fyrir foreldra. Þeir þurfi þá ekki að hafa 

áhyggjur af þeim þætti meðan fjölskyldan sé að aðlagast öðrum breytingum 

sem verða á daglegu lífi í tenglsum við nýtt skólastig. Mesta áherslu vilja 

mæðurnar leggja á mikilvægi samfellu í daglegum athöfnum. Mikilvægt sé 

að börnin læri að bjarga sér við daglegar athafnir. Það kemur fram að þó 

leikskólinn leggi áherslu á þessa þætti þá verði ákveðið rof við skólaskiptin, 

stökkið verði einfaldlega of mikið. Viðbrigðin við að koma í miklu stærra og 

fjölmennara umhverfi séu mikil, eftirfylgd með hverju barni verði minni, 

frjálsræði aukist og það ráði mörg þeirra einfaldlega ekki við. Því er lögð 
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áhersla á að takinu sé sleppt rólegar og að betur sé haldið utan um börnin 

fyrstu mánuðina í grunnskólanum, meðan þau séu að aðlagast breyttum 

aðstæðum. Talið er að samfellu megi auka með því að vinna að samræmi í 

ýmsum daglegum athöfnum, hvaða ábyrgð börnin taki og hvaða val þau 

hafi. 

Miklar breytingar verða á upplýsingaflæði við skólaskilin. Það snýr 

einkum að breyttum aðstæðum, foreldrar eiga oftast daglega í beinum 

samskiptum við starfsfólk leikskólanna, meðan samskipti við starfsfólk 

grunnskólans eru mun strjálli og meira á formi tölvupósta og símtala. Rætt 

er um að mikilvægt sé að horfa á þennan þátt. Það skipti miklu að börnin 

finni að líkt og leikskólinn og heimilin hafi staðið saman að uppeldi þeirra og 

menntun, þá séu það nú grunnskólinn og heimilin sem standi saman að 
þessari vinnu. 

Fram kemur sú skoðun að skólastjórnendur beggja skólastiga ráði miklu 

um samfellu milli skólastiganna.  Viðhorf þeirra og samskipti innbyrðis ráði 

miklu um gæði þess starfs sem fram fer milli skólastiganna og hvort það 

leiði af sér samfellu í námi og daglegum athöfnum barnanna. Ekki síst vegna 

þess að kennarahópurinn sem kemur að starfinu er breytilegur milli ára og 

þá er mikilvægt að þeir sem hafa heildarsýn yfir starfsemi stofunarinnar 

stuðli að sameiginlegri sýn þeirra sem sinna námi barna við skil skólastiga. 

4.4.2 Skólaheimsóknir 

Skólaheimsóknir eru það form á samskiptum leik- og grunnskóla sem er 

hvað þekktast. Viðmælendur voru spurðir út í fyrirkomulag þeirra og hvert 

gildi þeir teldu þessar heimsóknir hafa fyrir samfellu við skil skólastiga. 

Í lögum um grunnskóla er skólum uppálagt að koma á samstarfi milli 

skólastiga og þetta ákvæði laganna er virt í Kópavogi. Grunnskólinn hefur 

frumkvæði um það í báðum hverfum að bjóða leikskólunum í heimsóknir til 

sín. Aðstoðarskólastjórar boða til samráðsfunda beggja skólastiga þar sem 

dagskrá vetrarins er skipulögð. Form hennar virðist nokkuð áþekkt milli 

skólahverfanna og svipað frá ári til árs, þó greina megi að ákveðin þróun 

hafi átt sér stað, helst í þá átt að hlutur leikskólans í ákvarðanatöku um 

skipulagið hefur aukist. Öll börn af leikskólum hvors hverfis taka þátt í 

þessum heimsóknum, burtséð frá því hvar þau ganga í grunnskóla á 

komandi hausti. Fram kemur að mikilvægt er talið að þetta sé upplifun 

leikskólahópsins saman og horft til þess að aðlögun í einum grunnskóla 

yfirfærist á annan. Þó æskilegast sé talið að öll börn gætu farið í heimsóknir 

í sinn grunnskóla þá sé óvinnandi vegur að fylgja því eftir, auk þess sem 

sumir muni jafnvel ekki fara í grunnskóla í á höfðuborgarsvæðinu. Fram 
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koma skoðanir í þá vegu að nauðsynlegt sé að sýna meiri sveigjanleika og 

skoða hvort hægt sé að mæta þessum börnum á einhvern hátt og að 

foreldrar myndu þá koma inn í það skipulag með börnum sínum. Mikilvægt 

er talið að skoða aðstæður hvers barns og meta hverju sinni hvað sé best að 

gera. 

Tilmæli koma frá fræðsluyfirvöldum um að skólarnir hafi samstarf. Að 

öðru leyti kemur Menntasvið sveitarfélagsins lítið að þessu starfi. Það er í 

höndum starfsfólks skólanna að koma samstarfi á og skipuleggja það. 

Skoðanir koma fram um að samskiptin séu of einhliða, mikilvægt sé að 

grunnskólabörnin og kennarar þeirra fari inn í leikskólana til jafns við það að 

leikskólabörn og þeirra kennarar fari í grunnskólana. Upplýsingar um 

skólaheimsóknirnar fara heim frá leikskólunum í tölvupóstum eða með 

fréttabréfi. Viðmælendur eru jákvæðir gagnvart þessum heimsóknum og 
finnst þær stuðla að nauðsynlegum tengslum milli skólastiganna. 

Skólaheimsóknir í því formi sem þær eru í þessum tveimur hverfum 

virðast stuðla að því að tengja skólastigin. Þær kynna fyrir 

leikskólabörnunum við hverju þau megi búast þegar komið er í grunnskóla, 

kynna þeim grunnskólaumhverfið, húsnæðið og ytra umhverfi sem er oft 

ólíkt leikskólanum. Þá gefa þær grunnskólabörnum tækifæri á að horfa til 

baka í leikskólann sinn, svo fremi þau hafi verið á leikskóla í hverfinu. Í 

heimsóknum sem þessum er þó hluti hópsins gestir og hluti hans gestgjafar 

og að því leyti eru þær ekki til þess fallnar að skapa grundvöll til vinnu þar 

sem allir eru jafnir og taka jafna ábyrgð, hvort sem um er að ræða kennara 

eða börn. Skólaheimsóknir eru þannig góðar og gildar, efla samstarf og 

umræðu milli skólastiganna, skila miklu og stuðla jafnvel að aukinni samfellu 

– en skila þó ekki samfellu í námi barnanna. 

4.4.3 Vorskóli 

Hlutverk vorskóla í að auka samfellu við skil skólastiga virðist ekki mikið, en 

hann gefur foreldrum og börnum tækifæri til að kynnast skólastofnuninni 

sem barnið er að hefja nám í. Þetta starf er ólíkt öðrum heimsóknum 

leikskólabarnanna í grunnskólann að því leyti að samstarfið er á milli 

grunnskólans og heimila barnanna. Í vorskólann eru boðuð þau börn sem 

búið er að innrita í 1. árgang í viðkomandi grunnskóla fyrir komandi haust. 

Börn og foreldrar mæta saman, foreldrar fara á kynningarfund með 

stjórnendum skólanna meðan börnin fara til kennara í nokkurs konar 

kennslustund. Oft eru það verðandi umsjónarkennarar sem taka við 

börnunum. Viðmælendur telja vorskólann góða tengingu milli 
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skólastiganna. Sérstaklega kom fram mikilvægi þessa fyrir foreldra sem eru 

að koma inn í grunnskóla með sitt fyrsta barn. 

4.4.4 Hvað er mikilvægt fyrir börnin? 

Hér er horft til þeirra þátta sem viðmælendur telja mikilvæga börnin svo 

skilin milli skólastiga verði sem farsælust. Þá er skoðað hvaða þættir eru 

taldir reynast börnunum erfiðastir og hvar megi greina mesta rofið milli 
skólastiganna. 

Þegar skoðað er hvað viðmælendum finnst hjálpa börnunum mest við 

umskiptin milli leikskóla og grunnskóla kemur fram hjá öllum að 

félagsþroski og félagsleg staða barnanna séu afar mikilvægir þættir. Það sé 

mikilvægt að fara með vinum sínum í skólann, að þekkja bekkjarsystkini og 

eignast vini í skólanum. Eins er talað um hve gott sé að eiga eldri systkini í 

skólanum, það skapi öryggi. Markmið leikskólastigsins virðist vera nokkuð 

skýrt í þessum efnum: að byggja upp félagslega sterka, sjálfstæða 

einstaklinga sem séu tilbúnir til að taka næsta skref í lífinu. Börnin koma 

flest afslöppuð inn í grunnskólann, þekkja umhverfið og sýnast tilbúin að 

takast á við grunnskólagönguna, þó sjá megi þess merki að þau séu vön 
meiri þjónustu við daglegar athafnir og kvíði hamli sumum. 

Fram kemur að þróunarverkefni í hverfi B er talið jákvætt skref í þá átt 

að gera börnin öruggari. Eins virðist sú stefna Brúnabæjar að fara með 

börnin í sund falla í mjög góðan jarðveg og auðvelda íþrótta- og 

sundkennslu, sem annars virðast einn af þröskuldunum á skólagöngu 

barnanna. Mikil áhersla kemur fram hjá mæðrunum í hópi viðmælenda á að 

börnin upplifi öryggi og nefna þær í því sambandi að gott sé að búa í nálægð 

við skólann, að börnin nái smá saman að kynnast umhverfi skólahverfisins. 

Þannig eru ákveðnar hömlur taldar felast í búsetu langt frá bekkjarfélögum. 

Það myndi rof í samskiptum utan skóla og hamli tengslamyndun þeirra 

barna við bekkjarfélaga. Í því sambandi er komið inn á mikilvægi vinahópa 

innan bekkja til að styrkja félagsleg samskipti og auka tengsl innan 

bekkjarins. Þá veiti það líka foreldrum færi á að kynnast og það er talinn 
ótvíræður kostur til að efla samskipti og styrkja bekkjarheildina. 

Fulltrúar fræðsluyfirvalda í hópi viðmælenda leggja áherslu á að 

mikilvægt sé fyrir börnin að fá að vera leikskólabörn fram til sex ára aldurs. 

Það þjóni ekki hagsmunum barnanna að flýta grunnskólagöngu þeirra. 

Horfa eigi til einstaklingsmiðaðs náms, mikilvægt sé fyrir börnin að 

starfsmenn beggja skólastiga tali saman þannig að samfella verið í námi 

barnanna. 
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Nokkur umræða kom fram um að fullorðið fólk komi inn hugmyndum hjá 

börnunum um að skilin milli skólastiganna séu meiri og merkilegri en efni 

standa til. Jafnvel svo að það valdi vonbrigðum hjá börnunum þegar þau 

hefja grunnskólagönguna af því að búið sé að koma inn hjá þeim 

óraunhæfum væntingum. 

Fram kemur að minna upplýsingaflæði til foreldra valdi oft erfiðleikum. 

Miklu máli skipti að fá að vita samdægurs ef eitthvað kemur upp á hjá 

börnunum þannig að foreldrar geti strax tekið þátt í að vinna að lausn mála. 

Í því sambandi er rætt um samskiptabók eða skráningar í mentor sem litið 

væri á daglega. Slíkt myndi auka upplýsingaflæði milli heimilis og skóla. 

Mörg atriði sem snerta sjálfsbjörg barnanna valda erfiðleikum, s.s. fataskipti 

í íþróttum, klæðnaður í útivist, frímínútur og matartímar. Þarna virðast rofin 

milli leik- og grunnskóla hvað sýnilegust: börnin eigi allt í einu að bjarga sér 

sjálf með athafnir sem þau hafi fengið hjálp við áður. Ekki þó endilega 

þannig að allt hafi verið gert fyrir þau, heldur hafi utanumhald og eftirfylgni 

verið mikil með þessum þáttum, en sé það ekki lengur þegar í grunnskólann 

er komið. Stærð grunnskólans og fjöldi nemenda er þar talinn geta verið 

áhrifavaldur. Eins sé gert ráð fyrir að þau taki ábyrgð á ferðum milli 

íþróttahúss og skóla, sem þau séu vart fær um, því hjá mörgum þeirra sé 

tímaskyn og einbeiting ekki nægilega þroskuð til að þau séu fær um að gera 

þetta sjálf. Þegar umræður um sundtíma eru skoðaðar má sjá að miklu 

munar á milli skólahverfa um hver upplifun foreldra og barna er af þeim. Í 

öðru hverfinu er gengið í sund og þar búa börnin líka að því að annar 

leikskóli hverfisins hefur farið með þau í sund veturinn fyrir 

grunnskólagönguna. Þarna ríkir nokkur sátt varðandi sundið og aðkomu að 

því. Sundið virðist á hinn bóginn vera mikill streituvaldur hjá foreldrum og 

börnum í hinu skólahverfinu, þar er tekin rúta í sundið sem virðist valda 

mikilli tímapressu. Enginn undirbúningur hefur heldur farið fram annar en ef 

foreldrar hafa látið börnin sækja sundnámskeið. Þessar aðstæður valda 

neikvæðri upplifun foreldra og rætt er um að þetta reynist mörgum börnum 
mjög erfitt. 

Önnur skólalóðin sýnist mun óhentugri, fram kemur að erfitt sé að 

fylgjast með börnunum og þau skynji illa hvar lóðamörk liggi. Frímínútur eru 

þáttur sem reynist mörgum erfiður. Foreldrar virðast ekki upplifa að börnin 

séu örugg, en börnin virðast hinsvegar mörg hver ánægð með 

frímínúturnar, þó önnur séu ekki eins sátt. Það er þannig spurning að hve 
miklu leyti upplifun barnanna endurspeglar viðhorf foreldranna. 
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4.4.5 Aðkoma foreldra 

Viðhorf og væntingar foreldra til samfellu á skilum skólastiga sýna okkur ef 

til vill nokkuð aðrar áherslur en þær sem skólafólk hefur, um það að hverju 
er mikilvægast að huga við þessi tímamót. 

Eins og fram kom í kaflanum um skólaheimsóknir þá líta foreldrar á þær 

sem samvinnu skólastiganna og skipta sér ekki mikið af þeim. Skýringin á því 

er talin sú að þeir viti að þar sé samstarf í gangi og þeir treysti skólunum 

fyrir því. Hjá bæði leikskólastjórum og aðstoðarskólastjórum kemur fram að 

það séu helst foreldrar sem eiga börn utan hverfis sem séu í sambandi og 

velti fyrir sér hvernig þeirra barn fái kynningu á sínum grunnskóla. Í því 

sambandi kemur fram að eðlilegt megi teljast að foreldrar beri þar nokkra 

ábyrgð og jákvætt sé að þeir séu í sambandi við grunnskólana til að leita 

eftir upplýsingum. 

Flestir viðmælenda eru sammála um það að erfitt sé að haga 

upplýsingaflæði þannig að henti öllum foreldrum. Sumir vilji mjög miklar 

upplýsingar meðan öðrum finnist þeir vera að drukkna í upplýsingaflóði og 

lesi varla tölvupósta sem berast frá skólunum. Mikill munur virðist vera á 

upplýsingaflæði til foreldra milli skólastiga. Í leikskólunum eru foreldrar í 

daglegum samskiptum við starfsmenn skólans, börnunum er fylgt í skólana 

og þau eru sótt, svo yfirleitt sé tækifæri til að heyra hvernig dagurinn gekk 

fyrir sig. Þannig geti þeir foreldrar sem það vilja fengið upplýsingar daglega. 

Þegar komið sé í grunnskólann verði mikið rof á þessum samskiptum. 

Börnunum sé stundum fylgt í skólann, stundum ekki, en sjaldnast er 

tækifæri til að spjalla við starfsfólk eða kennara. Börnin fari síðan flest í 

dægradvöl og ef þau eru sótt þangað sé helst að þar komi fram upplýsingar 

um hvernig dægradvölin gengur, því ekki sé sama starfsfólk með börnin þar 

eins og að morgninum á skólatíma. Börnin sjálf tjái sig lítið um hvernig 

gengur, það sé helst ef eitthvað hefur komið upp á að þau láti vita af því og 

þá stundum ekki fyrr en einhverjum dögum síðar. Þessi þáttur í 

grunnskólaumhverfinu reynist foreldrum erfiður. Fram kemur að umskiptin 

milli skólastiga reynist foreldrum oft erfið og margir finni til óöryggis og 

kvíða. Þarna skiptir miklu hvort um er að ræða fyrsta barn í grunnskóla eða 

ekki, því foreldrar þurfa aðlögun að nýju skólastigi ekki síður en börnin. 

Annað sem veldur álagi hjá foreldrum eru breytingar í tengslum við 

sumarfrí. Þegar barnið er komið í grunnskóla lengist sumarfrí þess um 

margar vikur, frá því að vera 4-5 vikur upp í 10-11 vikur og foreldrar sjá oft 
ekki hvernig hægt sé að leysa það farsællega. 

Miklu skiptir fyrir foreldrana að börnunum líði vel og að þau séu örugg. 

Fram kemur hjá einni móður að mikilvægast sé að hlúa að börnunum 
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félagslega og skapa þeim öryggi, það sé mun mikilvægara en að kenna þeim 

hinar ýmsu námsgreinar strax við upphaf skólagöngu. Hlutverk 

grunnskólakennarans í þessu sambandi virðist mjög mikilvægt. Allar 

mæðurnar sem rætt var við eru sammála um að umsjónarkennari barnanna 

sé sá aðili sem hafi mest áhrif á upplifun bæði barna og foreldra af 

skólabyrjun og því hversu farsællega umskiptin milli skólastiganna gangi. 

Fram koma hugmyndir um að foreldrar hafi orðið útundan í umræðu um 

samfellu milli skólastiga og að ef til vill sé ástæða til að kalla eftir þeirra sýn. 

Athygli foreldra virðist fyrst og fremst snúa að mikilvægi í samfellu daglegra 

athafna, samskiptum og félagslegum þáttum. Samfella í námi virðist þeim 

ekki sérlega ofarlega í huga, en sá þáttur lýtur samt að mikilvægi 

umsjónarkennarans; ætla má að hann beri mikla ábyrgð á að samfella 
skapist í námi barnanna. 

4.4.6 Framtíðarsýn 

Þegar horft er til þess hvert við viljum stefna koma fram allnokkar 
hugmyndir hjá viðmælendum. 

Þróunarverkefnið sem unnið er að í skólahverfi B er mörgum hugleikið. 

Það vilja viðmælendur sjá þróast í þá átt að elsti árgangur leikskólans og 

yngsti árgangur grunnskólans verji sumrinu saman undir leiðsögn fagmanna 

og starfsfólks frá bæði leik- og grunnskóla. Verkefnið er talið leiða af sér 

aukna samfellu á fleiri sviðum. Þannig verði eitt verkefni oft uppspretta fleiri 

verkefna, um leið og fólk fari að tala saman og vinna saman að verkefni sem 

sé jákvætt og gefandi, þá skapi það grundvöll til áframhaldandi þróunar. 

Talið er mikilvægt að byggja upp ytri umgjörð í grunnskólastarfinu, þar sem 

horft sé til þess að skilin milli skólastiganna verði mýkri, t.d. þannig að reynt 

sé að halda í það skipulag á daglegum athöfnum sem börnin þekki af 

leikskóla. Í því sambandi er nefnt að gott væri að hefja kennslu síðar á 

morgnanna. Þannig yrði morguninn líkari því sem tíðkast í leikskólanum. 

Fyrsta klukkustundin yrði nokkurskonar dægradvöl sem fólk gæti nýtt sér 

eftir þörfum, en kennslustundir hæfust ekki fyrr en um níu. Kostir þess væru 

að tíminn í dægradvöl eftir kennslu styttist, auk þess sem börnin ættu fleiri 

gæðastundir heima fyrir á morgnanna þegar kapphlaupið við tímann væri 

ekki eins ráðandi. Vinnudagur margra barna yrði styttri með þessu 

fyrirkomulagi. Breytingar á almenningsumræðunni um skólastigin tvö er eitt 

að því sem er talið skipta miklu máli fyrir samfellu milli þeirra, þ.e. að 

jafnmikil virðing sé borin fyrir leikskólastiginu og grunnskólastiginu, að horft 

sé á skólakerfið sem eina heild og umskipti frá leikskóla til grunnskóla séu 

áþekk því að fara milli stiga innan grunnskólans. Lögð er áhersla á að efla 
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þurfi samræðu kennara milli skólastiganna og að þeir fari milli leik- og 

grunnskóla, starfi í raun að hluta til á báðum stigum. Talið er að slíkt 

fyrirkomulag myndi tengja kennara skólastiganna betur saman, þekking af 

hvoru skólastigi fyrir sig myndi færast á milli stofnana og þannig yrði aukin 

samfella í námi og starfsháttum leik- og grunnskóla. Í því sambandi eru 
hugmyndir um samrekna leik- og grunnskóla og fljótandi skólaskil viðraðar. 

Samræmd sýn sveitarfélagsins og heildstæð stefna fyrir bæði skólastigin 

eru taldir góðir valkostir. Nauðsynlegt sé að setja fram heildarmarkmið sem 

leggi ákveðin grunn að starfinu. Þó sé einnig mikilvægt að virða sjálfstæði og 

sérkenni hvers skólahverfis, að hver eining vinni að sinni útfærslu í sátt við 

alla sem að málum koma. Í því sambandi er viðruð hugmynd um að ein 

skólastefna verði til fyrir bæði skólastigin og ein nefnd, skólanefnd, væri yfir 

málefnum beggja skólastiga, slíkt auðveldi að byggja upp heildstæða stefnu. 

Fram kemur að stefnt er að einni sérfræðiþjónustu fyrir bæði skólastigin. 

Við það skapist tækifæri til að auka samfellu. Möguleiki myndi skapast á því 

að börnum sem nýta þessa þjónustu yrði fylgt milli skólastiganna, að 

starfsmenn sem sinna þjónustunni fylgi börnunum milli stofnana. Þetta er 

talið ómetanlegt fyrir börnin sem þiggja sérfræðiþjónustu, að þau hefðu 

stuðning gegnum skólaskilin frá einstaklingum sem þau þekkja vel og 
treysta. 

Það má með sanni segja að ekki skortir hugmyndir og sýn á hvar auka 

megi samfellu í námi og starfi barna við skólaskil. Hugmyndir, sem margar 

eru einfaldar í framkvæmd, en aðrar sem eflaust er flóknara að hrinda úr 

vör. Vilji foreldra og skólafólks virðist standa til þess að efla þessa umræðu 

og taka fleiri skref í átt til sameiginlegrar sýnar á skólakerfið sem órofa 

heildar. Eins og Bára benti réttilega á þá getur breytingaferlið þó verið erfitt 
og kostað bæði fjármagn og ágreining í skoðunum. 

4.5 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir niðurstöðum úr átta viðtölum við 

fjórtán aðila sem láta sig varða samfellu við skil leikskóla og grunnskóla. 

Rætt var við fræðsluyfirvöld, skólafólk á báðum skólastigum og mæður 

barna í 1. árgangi grunnskólanna. Skoðuð voru tvö skólahverfi í Kópavogi, 
eitt í gamalgrónu hverfi bæjarins og annað í nýlegu hverfi hans. 

Niðurstöður sýna að margt er gert í Kópavogi til að stuðla að samfellu við 

skólaskil milli leik- og grunnskóla. Greina má af svörum viðmælenda að 

samfella hefur aukist síðustu ár og margt gott verið unnið á því sviði. Fleira 

er síðan í undirbúningi sem vænta má að leiði til aukinnar samfellu. Þó er 

ljóst að betur má ef duga skal. Ýmislegt er enn óunnið enda að mörgu að 
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hyggja í svo viðamiklu verkefni. Margt sem lýtur að skipulagi og rekstri hefur 

ákveðin hamlandi áhrif og enn vantar nokkuð upp á að nógu skilvirk 
samræða eigi sér stað milli skólastiganna. 

Viðmælendur eru sammála um að mikilvægt sé að hafa samfellu milli 

þessara skólastiga og markmið hennar sé að standa saman að því að byggja 

upp umhverfi og aðstæður sem stuðla að alhliða þroska og menntun hvers 

barns. Þar kemur í ljós að huga þarf að fleiri þáttum en samfellu í námi 

barnanna, aðlögunar er þörf í daglegum athöfnum og að fóta sig í breyttum 

aðstæðum. Kynningar á grunnskólanum í formi skólaheimsókna virðast með 

miklum ágætum og sátt milli skólastiganna um þær. Þó ber að hafa í huga 

að börnin eru ýmist í hlutverki gesta eða gestgjafa í þessum heimsóknum og 

það sem þar fer fram yfirfærist ekki endilega þegar því hlutverki lýkur og 

börnin verða fullgildir þátttakendur í daglegu lífi grunnskólans. Þá koma inn 

margir þættir sem snúa að daglegum athöfnum sem þau höndla ef til vill 

ekki nægilega vel. Þá er vert að hafa í huga að foreldrar þurfa líka aðlögun 
að þeim breytingum sem skólaskipti barna þeirra leiða af sér. 

Það skín í gegnum svör viðmælenda að orð eru til alls fyrst, áhersla á að 

starfsmenn skólastiganna tali saman um innra starf skólanna er áberandi. 

Slík samræða leiði af sér samstarf, sem aftur leiði til sameiginlegrar sýnar á 

viðfangsefnið. Þá kemur fram að mikilvægt sé að skólastigin komi inn í 

samvinnuna á jafningjagrunni og orðræða í samfélaginu þurfi að breytast í 

þá átt að skólastigunum sé gert jafnt undir höfði. Heildstæð sýn 

sveitarfélagsins, þar sem ákveðin grunngildi væru til viðmiðunar, eru talin 

auka samfellu. Þó sé mikilvægt að skapa svigrúm til að hægt sé að aðlaga 

útfærslu sem henti innan hvers skólahverfis, því mikilvægt sé að verkefnið 

tilheyri þeim sem það eiga að framkvæma. 
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5 Umræða og ályktanir 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá fram viðhorf fulltrúa 

fræðsluyfirvalda, skólastjórnenda og foreldra til þess hver staðan væri 

varðandi samfellu við skil leikskóla og grunnskóla í Kópavogi; ásamt því að 

greina hvar væru tækifæri til aukinnar samfellu og hvar væru hindranir. 

Leitast var við að skoða hver væru markmiðin með samfellu milli 

skólastiganna og að hverju væri æskilegt að stefna. Til að fá innsýn í stöðu 

þessara mála voru tekin viðtöl við fjórtán einstaklinga: sex einstaklingsviðtöl 

við stjórnendur skóla og fulltrúa fræðsluyfirvalda og tvö hópviðtöl við 

foreldra. Skólastjórnendur og foreldrar eru úr tveimur skólahverfum sem 
valið var að skoða. 

Mikilvægt er að hafa í huga að einungis var rætt við 14 einstaklinga í átta 

viðtölum og því er varhugavert að ætla sér að yfirfæra þær upplýsingar sem 

fram koma á stærri hóp. Viðmælendur voru valdir markmiðsbundið og hafa 

allir mikinn áhuga á viðfangsefninu. Því má ætla að viðhorf þeirra 

endurspegli ekki endilega viðhorf heildarinnar. Sérstaklega er mikilvægt að 

hafa þetta í huga varðandi mæðrahópana, en þar gáfu kost á sér til viðtals 

mæður sem eru mjög áhugasamar um málefni er varða samfellu við 

skólaskil. Í því sambandi er rétt að minna á orð Ágústu leikskólastjóra 

Akurbæjar sem taldi foreldra skiptast í tvo hópa: þá foreldra sem vildu 

miklar upplýsingar og síðan þá sem sæktust ekki eftir upplýsingum. Líklegt 
má telja að viðmælendur tilheyri fyrri hópnum. 

Rannsóknarspurningin var:  

 Hvernig er stuðlað að samfellu við skólaskil milli leik- og grunnskóla í 
Kópavogi?  

Einnig var leitað svara við eftirfarandi undirspurningum:  

 Hver eru markmiðin með samfellu milli skólastiganna?  

 Hvar eru tækifæri til aukinnar samfellu og hvar eru hindranir?  

 Hverjar eru hugmyndir og framtíðarsýn varðandi samfellu við 
skólaskil í leik- og grunnskólum í sveitarfélaginu? 
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5.1 Hvernig er stuðlað að samfellu við skólaskil milli leik- og 
grunnskóla í Kópavogi?  

Það sem helst er gert til að stuðla að samfellu við skólaskil milli leik- og 

grunnskóla, að mati viðmælenda, eru skólaheimsóknir og samstarf 

skólastiga tengt þeim, vorskóli, efling félagsþroska og stuðningur við 

félagslega þætti. Einnig spilar stórt hlutverk í huga viðmælenda 

þróunarverkefni sem leikskólinn Brúnabær lagði upp með og byggir á 

hugmyndum um nokkurs konar sumarskóla. Þá kom fram að fræðsluyfirvöld 

sveitarfélagsins hafa stuðlað að samfellu með sameiginlegri námskrá fyrir 
leikskóla sveitarfélagsins og skilafundum vegna barna með sértækan vanda. 

5.1.1 Skólaheimsóknir og vorskóli 

Skólaheimsóknir eru fastur liður í samstarfi skólastiganna. Í 

grunnskólalögum er tekið fram að koma eigi á samstarfi milli skólastiganna 

og þetta er sú leið sem virðist algengust til að stuðla að slíku samstarfi. Í 

hverfunum tveimur sem skoðuð voru er fyrirkomulagið þannig að boðað er 

til samráðsfunda þar sem fulltrúar allra leik- og grunnskóla í hverfinu hittast. 

Grunnskólarnir hafa frumkvæði að þessum fundum og á þeim er samstarf 

vetrarins skipulagt. Því virðist þannig háttað að grunnskólinn býður 

leikskólunum í nokkrar heimsóknir og leikskólinn býður grunnskólanum í 

eina heimsókn til sín. Öll börn af leikskólum hvors hverfis taka þátt í þessum 

heimsóknum, burtséð frá því hvar þau ganga síðan í grunnskóla á komandi 

hausti. Fræðsluyfirvöld og foreldrar koma ekki að þessari vinnu, hún er fyrst 

og fremst samstarf leik- og grunnskóla. Upplýsingar um skólaheimsóknir 

fara frá leikskólum til heimila barnanna og viðmælendur í hópi foreldra lýstu 

ánægju sinni með þetta fyrirkomulag. Skólaheimsóknir virðast stuðla að því 

að tengja skólastigin, þær efla samstarf og umræðu milli skólastiganna og 
auka samfellu í ytri umgjörð skólastarfsins. 

Í rannsóknarniðurstöðum sínum benda Brostrøm (2003), Jóhanna 

Einarsdóttir (2007) og Gerður G. Óskarsdóttir (2012) öll á að samvinna og 

samræður um tengsl skólastiganna snúist gjarna mest um ytra skipulag og 

framkvæmd skólaheimsókna, minna fari fyrir kennslufræðilegu samtali milli 

skólastiga. Þá er vert að huga að því að fram kemur í rannsóknum að 

skólaheimsóknir stuðli ekki einar og sér að samfellu milli skólastiganna 

(Dockett og Perry, 2001, 2007; Jóhanna Einarsdóttir, 2004) því þær snúist 

ekki um nám barnanna heldur fyrst og fremst um ytri þætti skólastarfsins. 

Þetta styður niðurstöður þessarar rannsóknar, þar sem samstarfið hverfist 

að mestu um skólaheimsóknir og framkvæmd þeirra. Margir þeirra sem 

rætt var við benda á að þó skólaheimsóknir snúi ekki að námi barnanna sé 
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gildi þeirra umtalsvert. Þannig leiði þær af sé aukið öryggi og vellíðan 

barnanna sem skapist við það að kynnast grunnskólaumhverfinu.  

Vorskóli stuðlar ekki að samfellu milli stofnana leik- og grunnskóla en 

gefur foreldrum og börnum tækifæri til að kynnast skólastofnuninni sem 

barnið er að hefja nám í. Oft eru það verðandi umsjónarkennarar sem taka 

við börnunum og slíkt skapar öryggi hjá börnum og foreldrum, að vita hver á 

að kenna barninu og að vera búin að hitta þann aðila. Viðmælendur telja 

vorskólann góða tengingu milli skólastiganna, ekki síst fyrir foreldra sem eru 

að koma inn í skólann með sitt fyrsta barn. Fanney deildarstjóri 

leikskóladeildar bendir auk þess á að þar gefist börnum tækifæri til að 

kynnast grunnskólanum sínum, ef þau hafa ekki þegar farið þangað í 

skólaheimsóknir.  

5.1.2 Félagsþroski og aðrir félagslegir þættir 

Í rannsókninni kemur fram að leikskólinn virðist vinna mjög markvisst að því 

að efla félagsþroka barna í því augnamiði að byggja upp sterka og sjálfstæða 

einstaklinga, sem séu tilbúnir til að takast á við nýjar áskoranir. Félagsþroski 

er af flestum talinn eitt besta veganesti sem barn hefur með sér milli 

skólastiga, hann stuðli að auknu öryggi og sjálfstrausti barnanna og það er 

mikils um vert. Samkvæmt kenningum Bronfenbrenner (1977) hafa 

vistkerfin mótandi áhrif á barnið og hvernig það metur sjálft sig og eigin 

hæfileika. Samkvæmt því má telja tengsl í nærkerfi barnsins afar mikilvæg 

fyrir sjálfstraust og félagsþroska þess. En félagsþroskinn er einmitt sá þáttur 

sem viðmælendur í rannsókninni meta hvað mikilvægastan fyrir farsæl skil 
milli skólastiga. 

Þær mæður sem rætt var við horfa mjög til félagslegra þátta og tala um 

að það skipti miklu máli fyrir börnin að fara með vinum sínum í skólann, að 

þekkja bekkjarsystkini og eignast vini í skólanum. Eins er talað um hve gott 

sé að eiga eldri systkini í skólanum, það skapi öryggi. Þetta er það sem 

mæðrunum finnst einna mikilvægast fyrir börnin: að vera örugg og að þeim 

líði vel. Rannsóknir Dockett og Perry (2004, 2007) styðja þessar hugmyndir, 

þau segja að stuðningur félagahópsins sé þýðingarmikill á þessum 

tímamótum. Jóhanna Einarsdóttir (2007) segir í sínum niðurstöðum að 

börnin hafi rætt um hvað þau hlakkaði til að geta átt samskipti við eldri 

systkini í grunnskólanum. Þannig styðja fyrri rannsóknir þær hugmyndir 

viðmælenda að börn með góðan félagsþroska og sterk félagsleg tengsl eigi 

auðveldara með að takast á við þær breytingar sem fylgja nýju skólastigi 

(Brostrøm, 2002; Dockett og Perry, 2007; Griebel og Niesel, 2002; Jóhanna 
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Einarsdóttir, 2003). Félagslegir þættir voru mæðrunum í þessari rannsókn 

hugleiknir.  

Kröfur um námsframmistöðu og samfellu í námi barnanna eru ekki 

áberandi, þó mæðrahóparnir minnist aðeins á þau atriði og finnist ágætt ef 

námið gengur vel. Þetta rímar við rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2004) en 

erlendar rannsóknir benda til að foreldrar geri meiri námskröfur (Dockett og 

Perry, 2004; Griebel og Niesel, 2002). Fulltrúar leikskóla og leikskóladeildar í 

þessari rannsókn segja leikskólana leggja mikla áherslu á að sinna 

félagslegum þáttum og ummæli grunnskólastjórnenda benda til að sú 
nálgun leikskólanna sé góður grunnur fyrir börnin að byggja á. 

5.1.3 Þróunarverkefni 

Þróunarverkefni Brúnabæjar byggir á þeirri hugmynd að elstu börn 

leikskólans, ásamt starfsmönnum af leikskólanum, færa starfsemi sína yfir í 

húsnæði grunnskólans yfir sumarmánuðina Þar gefst börnunum tækifæri til 

að aðlagast húsnæði grunnskólans, bæði inni og úti. Það sem er frábrugðið 

þessu starfi og skólaheimsóknunum er að þetta eru ekki heimsóknir heldur 

daglegt starf til nokkurra vikna. Því upplifa börnin sig ekki sem gesti, heldur 

tilheyra þau orðið þessari nýju stofnun, þau telja sig komin í grunnskólann 

þó formleg kennsla hefjist ekki fyrr en að hausti. Það skapar öryggi og eflir 

sjálfstraust þeirra. Þá styrkir það barnahópinn, sem kemur af tveimur 

leikskólum, félagslega að hafa tækifæri til að kynnast innbyrðis áður en 

umskiptin verða og kröfur breytast. Fram kemur að foreldrar telji 

grunnskólabyrjunina auðveldari þeim börnum sem taka þátt í þessu 

verkefni. Einnig kom fram í máli viðmælenda að verkefnið kemur að 

mörgum þáttum og virðist hafa meiri áhrif á samfellu við skólaskil en ætla 

mætti við fyrstu sýn. Það hefur þannig leitt til umræðu um mikilvægi 

samfellu milli skólastiganna og þess að tengja starfsmenn beggja skólastiga. 

Allir sem til þekkja eru sammála um að þróunarverkefnið sé uppbyggilegt. 

Augljósasti ávinningur verkefnisins er upplifun barnanna en auk þess hefur 

komið í ljós að verkefnið stuðlar að umræðu um samfellu við skil skólastiga 

sem hvetur til breytinga og virkar þannig hvetjandi á allt skólasamfélagið. 

5.1.4 Fræðsluyfirvöld 

Nýjar aðalnámskrár leik- og grunnskóla (2011) marka stefnu um samfellu við 

skil skólastiga. Þar eru settir fram sex grunnþættir menntunar: heilbrigði og 

velferð, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, læsi, sjálfbærni og sköpun. Þeim 

er ætlað að mynda sameiginlegar grunnstoðir sem skólakerfið byggir á. 

Fram kemur í máli Fanneyjar deildarstjóra leikskóladeildar að hún hefur 
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væntingar til þess að grunnþættir aðalnámskrár stuðli að heildarsýn í 

málefnum leik- og grunnskólabarna. Sjá má að frá útkomu námskrárinnar 

hefur ýmislegt verið unnið á vegum sveitarfélagsins sem ætlað er að stuðla 

að aukinni samfellu milli skólastiganna. Sameiginleg Námskrá leikskóla í 

Kópavogi var gefin út 2011 og byggir hún á aðalnámskrá leikskóla. Hún er 

grunnur fyrir námskrár allra leikskóla sem reknir eru af sveitarfélaginu, en 

hverjum leikskóla er síðan ætlað að útfæra námskránna og aðlaga að starfi 

sínu. Hún stuðlar að aukinni samfellu á þann hátt að öll börn á leikskólum í 

Kópavogi ættu að byggja á sama grunni sem auðveldar samræmingu við 

grunnskólana (Kópavogsbær, 2011). Framkvæmdaáætlun grunnskóladeildar 

og ritið Sérfræðiþjónusta og stuðningur við nemendur með sérþarfir í 

grunnskólum Kópavogs byggja á nýrri aðalnámskrá grunnskóla. Þar koma 

fram hugmyndir um aukið samstarf skólastiganna og talað er um samfellu 

milli þeirra (Kópavogsbær, e.d.a). Má ætla að áherslur nýrrar aðalnámskrár 

eigi eftir að liggja til grundvallar í þeim verkefnum sem sveitarfélagið 

stendur að í málefnum skóla á næstu árum. Skólastefna Kópavogs 

(Kópavogsbær, e.d.b) var t.a.m. unnin 2010 og hana á því eftir að 
endurskoða með tilliti til þessara grunnþátta.  

Að mati fulltrúa fræðsluyfirvalda og skólatjórnenda í leik- og 

grunnskólum sem rætt var við eru skilafundir sem sérfræðiþjónusta 

Menntasviðs Kópavogs stendur fyrir taldir stuðla að nokkuð góðri samfellu í 

þjónustu við börn með sértækan vanda í námi og/eða þroskafrávik og 

fjölskyldur þeirra. Þar hittast aðilar frá leik- og grunnskóla, ásamt aðilum 

sérfræðiþjónustu beggja skólastiga. Þó fram komi ánægja með skilafundina 

finnst viðmælendum oft skorta stuðning inn í grunnskólana í samræmi við 

niðurstöður fundanna. Þeir benda þar á að ekki sé nóg að skila upplýsingum 

milli skólastiganna, heldur þurfi líka að mæta þörfum barnanna fyrir 

stuðning á nýju skólastigi til að samfella verði. Ekki virðist alltaf samræmi í 

þeim efnum. Fjóla deildarstjóri grunnskóladeildar talar um að verið sé að 

vinna stefnumótunarvinnu fyrir sérfræðiþjónustuna þar sem ætlunin sé að 

sameina þjónustuna fyrir bæði skólastigin í því augnamiði að skapa samfellu 

og hagræða í rekstri. Sérfræðiþjónusta Menntasviðs Kópavogs virðist því 

komin lengst í sinni vinnu við að tengja skólastigin og skapa samfellu. Eins 

og Fjóla deildarstjóri grunnskóladeildar bendir á, þegar rætt er um 

þróunarverkefni Brúnabæjar, þá getur verið hentugt að byrja á einhverju 

afmörkuðu verkefni sem leiðir svo af sér áframhaldandi vinnu af sama toga. 

Það á einnig við í stærra samhengi, hvað varðar sérfræðiþjónustu, 
stefnumótun og heildarsýn í skólakerfinu. 
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5.2 Markmið 

Helstu markmið þess að auka samfellu við skólaskil milli leik- og grunnskóla 

eru, að mati viðmælenda, að stuðla að öryggi og vellíðan barna á þessum 

skilum með því að tengja við fyrri reynslu þeirra þannig að umskiptin milli 

skólastiganna verði ekki of skörp. Þá er talið mikilvægt að börnin nái að 

yfirfæra reynslu sína og þekkingu yfir á nýjar aðstæður. Samstarf og 

samræður milli skólastiga til að efla og styrkja faglega sýn er einnig 

eftirsóknarvert markmið sem samfella milli skólastiganna stuðlar að. Að 

auki stuðlar slíkt samstarf að öryggi og trausti milli allra sem að skólastarfi 
koma: barna, foreldra, starfsmanna og stjórnenda.  

5.2.1 Fyrri reynsla og yfirfærsla 

Grunnur að umræðu um samfellu í skólastarfi og námi barna byggir á 

kenningum Dewey (1910/2000a, 1938/2000b), sem hann setti fram á fjórða 

áratug 20. aldar í ritum sínum Hugsun og menntun og Reynsla og menntun. 

Það er því gagnlegt að hafa kenningar hans í huga þegar skoðuð er samfella 

á skilum skólastiga, enda reynir þar virkilega á að byggja á reynslunni og 

tengja skólastigin í orði og verki. Mæðrahóparnir og Diljá koma inn á 

mikilvægi þess að tengja daglegar athafnir barnanna við það sem þau 

þekkja af leikskólanum. Má þar nefna utanumhald við að klæða sig í útiföt 

og ganga frá eftir sig í tengslum við frímínútur. Á leikskólanum hafa börnin 

lært að sinna þessum þáttum sjálf undir eftirliti fullorðinna. Til að þau tengi 

þessa reynslu milli skólastiganna er mikilvægt að nokkurt eftirlit sé haft með 

þeim í nýjum aðstæðum og þau jafnvel minnt á vinnubrögð sem viðhöfð 

voru á leikskólunum. Þá er líka vert að skoða að í sumum tilvikum getur 

orðið ákveðið afturhvarf í daglegum athöfnum við skólaskipti. Á flestum 

leikskólum er lögð áhersla á að börnin skammti sér sjálf mat á 

matmálstímum, undir leiðsögn fullorðinna, að þau læri að skammta sér í 

samræmi við sitt magamál og hafi nokkurt val um hvað af því sem er í boði 

þau vilja fá sér. Þegar kemur í grunnskólann er almennt sá háttur hafður á 

að nemendur standa í röð og er skammtaður matur. Þarna má halda fram 

að ekki sé borin virðing fyrir því sjálfstæði sem börnin hafa tamið sér á 
leikskólunum.  

Dewey (1938/2000b) talar um mikilvægi þess að yfirfæra reynslu og 

þekkingu á nýjar aðstæður. Mikilvægt sé að hjálpa börnum að tengja nýja 

og óþekkta hluti við eitthvað sem þau hafa þegar reynt og þekkja. Þegar 

horft er til umskipta sem verða við tilfærslu frá leikskóla til grunnskóla má 

ætla að mikilvægt sé að hafa þetta í huga. Til að tengja við fyrri reynslu 

barnanna er í mörgum tilvikum nóg að leiða þeim fyrir sjónir í hverju 
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tengslin liggja, því þau átta sig ekki alltaf á tengingunni. Ef barn hefur t.a.m. 

ekki færi á að fara í aðlögun í sinn grunnskóla er mikilvægt fyrir foreldra og 

skólafólk að hafa í huga að tengja við aðra reynslu barnsins. Þannig má 

hjálpa því að sjá tengslin við þær aðstæður sem það upplifði í þeim 

skólaheimsóknum sem það tók þátt í, þó þar hafi verið um annan 

grunnskóla að ræða. Til að upplifun barnsins verði sem best er síðan 

hlutverk þeirra fullorðnu að sýna þeim fram á tengslin. Sú yfirfærsla sem á 

sér stað þegar barn fer úr leikskóla yfir í grunnskóla veldur breytingum á 

hlutverki barnsins. Við þær breytingar er mikils um vert að tengsl milli 

skólakerfanna séu góð, þannig að barnið upplifi traust milli þessara tveggja 

kerfa (Bronfenbrenner, 1977). Þannig verður barnið öruggara í nýjum 
aðstæðum. 

5.2.2 Samskipti 

Bronfenbrenner (1977) byggði vistkerfislíkan sitt á tengslum einstaklingsins 

við umhverfi sitt. Þannig tengdi hann barnið við félagslega heild og beindi 

sjónum meðal annars að mikilvægi foreldra og heimila. Foreldrar væru 

tengiliðir barnsins við önnur nærkerfi þess, sem eru þá meðal annars 

leikskólinn og grunnskólinn. Fanney talar um að foreldrar hafi að einhverju 

leyti orðið útundan í umræðu um samfellu á skilum skólastiga og mögulega 

sé ástæða til að kalla meira eftir sýn foreldra á þessi þáttaskil. Sé horft til 

hugmynda Bronfenbrenner má ætla að hlutverk foreldra á skilum skólastiga 

sé afar mikilvægt. Viðhorf foreldra og væntingar hafa veruleg áhrif á það 

hvernig þau ræða við börn sín um skóla og nám, en það hefur svo aftur áhrif 

á hvernig upplifun barnanna verður af þessum þáttum í nærumhverfi sínu. 

Þess vegna skiptir miklu máli að foreldrar eigi í góðum samskiptum við 
skólana á báðum stigum.  

Þó foreldrar gegni veigamiklu hlutverki í nærumhverfi barnsins þá flokkar 

Bronfenbrenner skólana líka sem hluta af nærumhverfi þess. Því er ekki 

nægilegt fyrir barnið að upplifa góð samskipti foreldra sinna við bæði 

skólastigin. Samskipti og samræða milli starfsfólks beggja skólastiga þarf að 

vera góð til að barnið upplifi traust og öryggi þegar það flyst milli þessara 

kerfa í nærumhverfinu. Í því skyni má horfa til þeirrar umræðu sem fram 

kom hjá Diljá, Fjólu og Báru í rannsókninni að æskilegt væri að kennarar 

færu á milli skólastiganna. Eins má sjá þessar áherslur í hugmyndum 

mæðrahópsins í Bitruskóla, sem og hjá Fanney, Diljá og Dagrúnu, um 

útfærslu þróunarverkefnis Brúnabæjar, þar sem þær horfa til þess að 

starfsmenn beggja skólastiga komi að starfinu. Þá skiptir miklu að vistkerfin, 
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sem Bronfenbrenner byggir sitt líkan á, styðji við barnið meðan það aðlagast 

sínu nýja hlutverki á öðru skólastigi.  

5.3 Hindranir 

Þær hindranir sem viðmælendur nefndu voru: skortur á tíma til samráðs, 

skortur á fjármagni til að sinna viðfangsefninu, skortur á samtali milli 

starfsmanna skólastiganna og flókið skipulag tengt börnum á leikskólum 

utan síns grunnskólahverfis. Auk þess voru ýmsir þættir sem snéru að því 

hversu ólíkar stofnanir leik- og grunnskóli eru, hvað varðar heildarskipulag, 

starfsmannamál, húsnæði, stærð og ýmsa þætti í ytra og innra skipulagi. Þá 

var talin felast ákveðin hindrun í orðræðu margra fullorðinna sem byggði 

upp óraunhæfar hugmyndir barna um grunnskólann. 

5.3.1 Tími og fjármagn 

Í rannsóknum Jóhönnu Einarsdóttur (2004) og Gerðar G. Óskarsdóttur 

(2012) kom fram að fagfólk hefur ríkan vilja til að auka samfellu milli leik- og 

grunnskóla, en tímaskortur og heildarskipulag ólíkra stofnana hamli því 

starfi. Sömu niðurstöður má lesa út úr þessari rannsókn. Viðmælendur tala 

um námskeið, málfundi og fleira sem æskilegt væri að halda, en ekki hafi 

unnist ráðrúm til að framkvæma. Starfendarannsókn Jóhönnu Einarsdóttur 

(2013) Á sömu leið gaf skólafólki ákveðið tækifæri til að efla samvinnu og 

auka samræður sín á milli. Þátttakendur í rannsókninni fögnuðu 

samræðunni og töldu hana mjög mikilvæga forsendu fyrir aukinni samfellu í 

námi barnanna, en þó fannst þeim ekki nóg að gert. Í þessari rannsókn 

kemur fram að lítill tími gefst til faglegrar umræðu. Þar hamlar umbótum að 

fagfólk hefur ekki svigrúm innan síns vinnutíma til að sinna samstarfi milli 

skólastiga og skortur er á fjármagni til að skapa það svigrúm sem þarf. Fjóla 

deildarstjóri grunnskóladeildar bendir á, að veigamikil forsenda umbóta sé 

að fjármagn sé til ráðstöfunar. Það sé alls ekki alltaf raunin, allra síst þegar 

horft er til þess niðurskurðar sem orðið hefur á síðustu árum í fjárveitingum 

til skólamála. Að auki sé það fé, sem þó er veitt til málaflokksins, oftast 

„eyramerkt“ ákveðnum verkefnum á öðru hvoru skólastiginu, sem auðveldi 

fræðsluyfirvöldum ekki að veita fjármunum inn í ný og framsækin verkefni. 

Hún vill meina að möguleiki væri á að ráðstafa fé til málaflokksins á annan 

hátt ef þessar stofnanir væru ekki aðskildar. Í ljósi þessara ummæla má telja 

víst að skortur á fjármagni sé mjög hamlandi þáttur í ytra skipulagi, þegar 

kemur að þróun í átt til samfellu milli skólastiganna. Það starf sem 

nauðsynlegt er að fari fram, til að skapa samfellu, gerir kröfu um meiri tíma 

og meiri vinnu starfsfólks og slíkt kallar á aukið fjármagn. Í þessu sambandi 
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er vert að hafa í huga rannsóknarniðurstöður Dockett og Perry (2001), sem 

benda á mikilvægi þess að faglegri umræðu um samfellu á skólaskilum sé 

gefinn tími og gert sé ráð fyrir fjármagni til að styðja við og efla kennara í því 
starfi.  

5.3.2 Mörg skólahverfi 

Í stóru sveitarfélagi með mörgum skólahverfum getur verið vandasamt að 

skipuleggja samstarf milli skólastiga. Ekki er alltaf augljóst hvaða skólar eiga 

að vera í samstarfi, t.d. þegar leikskólar liggja þannig við mörk skólahverfa 

að börnin sem þá stunda fara ekki öll í sama grunnskóla. Auk þess bendir 

Fjóla deildarstjóri grunnskóladeildar á að skortur á leikskólaplássum í 

sveitarfélaginu verði til þess að auknar líkur séu á að börn sæki ekki 

endilega leikskóla í sínu skólahverfi. Þetta leiðir af sér ákveðinn vanda sem 

ekki er alltaf ljóst hvernig er best að leysa eða hlutverk hvers það er að leysa 

þann vanda. Margrét Ásgeirsdóttir (1997) bendir á það í skrifum sínum í 

ritinu Brúum bilið að yfirvöld fræðslumála í hverju sveitarfélagi þurfi ef til 

vill að koma að þeim málum. Þannig mætti koma á einhverskonar 

miðstýringu sem yrði sett fram í því skyni að öll börn í sveitarfélaginu byggju 

við jafnan rétt til að fá að kynnast grunnskólastarfi. Marka þyrfti stefnu þar 

sem ólík sjónarmið yrðu samræmd á þann veg að heildstæð sýn yrði til 

viðfangsefnisins. Vel má gagnrýna slíka miðstýringu og telja heppilegra að 

hver skólastofnun myndi velja sína útfærslu. Vandinn er sá að engin trygging 

er fyrir því að allar skólastofnanir innan hvers skólahverfis byggi á sömu sýn 

til þessara mála og þá er ákveðin hætta á að einhver börn yrðu alfarið af 

skólaheimsóknum. Því er vert að hafa í huga hvort verið er að verja minni 

hagsmuni fyrir meiri með því að halda í sjálfstæði hverrar skólastofnunar 

hvað varðar þessar heimsóknir. Fram kemur hjá nokkrum viðmælenda að 

farsælast væri ef börnin gætu farið í „sinn“ grunnskóla í skólaheimsókn. Sú 

framkvæmd er hinsvegar oft flókin og stundum óframkvæmanleg. Diljá 

leikskólastjóri Brekkubæjar talar um að mikilvægt sé að sýna sveigjanleika í 

þessum aðstæðum og reyna að mæta óskum foreldra og barna, en Dagrún 

aðstoðarskólastjóri telur aftur á móti yfirfærsluna það mikla, að meira máli 

skipti fyrir börnin að fara með félögum sínum í þessar heimsóknir. Þarna 

endurspegla ólíkar hugmyndir þeirra Diljár og Dagrúnar þann veruleika sem 

blasir við í málum barna í þessari stöðu, en það eru einmitt þessi ólíku 

sjónarmið sem þarf að samræma til að togstreita sem skapast verði ekki 

hamlandi í samskiptum milli leik- og grunnskóla. 
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5.3.3 Ólíkar stofnanir 

Viðmælendur í þessari rannsókn ræddu um að mikill munur væri á stöðu 

foreldra sem væru að fara með sitt fyrsta barn milli skólastiga og þeirra sem 

hefðu áður upplifað skólaskilin með eldra barn. Þeir sem hefðu gengið í 

gegnum þetta ferli áður væru öruggari og vissu meira við hverju mætti 

búast, hinir væru dálítið týndir. Að auki kom fram að tengsl foreldra við 

starfsfólk skólastiganna voru mjög ólík og foreldrar upplifðu mikla breytingu 

á upplýsingaflæði milli heimilis og skóla við skólaskilin. Athygli vakti í 

rannsóknarniðurstöðum hvað mæðurnar upplifðu mikið rof á samskiptum 

við starfsfólk þegar í grunnskólann var komið. Þar spilar inn í ólík 

uppbygging þessara tveggja stofnana: Á leikskólanum er barnið í umsjón 

sömu aðila allan daginn, meðan að í grunnskólanum er enginn sem hefur 

heildarsýn yfir allan dag barnsins. Umsjónarkennari er sá aðili sem kemst 

næst því að hafa yfirsýn yfir athafnir barnsins hvern dag, en sérgreinatímar, 

frímínútur og ekki síst dægradvöl eru staðir þar sem hann er hvergi nærri og 

töluverðar líkur á að hann fái ekki upplýsingar um gengi barnsins þar nema 

eitthvað mjög óvænt komi upp á eða sí endurtekin atvik kalli á aðkomu 

hans. Leið upplýsinga til foreldra er því lengri og ekki eins persónuleg og á 

leikskólanum. Þannig skapast ekki samfella í dagskipulagi barnsins, sem 

veldur því aftur að foreldrar upplifa skort á tengslum við þá sem annast 

barnið í grunnskólanum. Í rannsóknum Sigurborgar Sturludóttur og Jóhönnu 

Einarsdóttur (2008) og Griebel og Niesel (2002) er einnig talað um minni 

samskipti heimilis og skóla eftir að leikskólagöngu lýkur. Í þessari rannsókn 

skein í gegn að þær mæður sem rætt var við vildu meiri samskipti og tengsl 
við grunnskólann. 

Í rannsókninni kemur skýrt fram hjá þeim átta mæðrum sem rætt var við 

að þeim fannst skilin milli skólastiga kröpp. Þá beindu þær sjónum mjög að 

hagnýtum atriðum sem lutu að umönnun barnanna, svo sem öryggi þeirra, 

matmálstímum, ferðum milli staða og frímínútum. Auðheyrt var að nokkur 

kvíði hafði verið í flestum mæðranna gagnvart þessum þáttum þegar kom 

að skólaskilum. Þessar niðurstöður eru samhljóma rannsóknum Jóhönnu 

Einarsdóttur (2004) og Dockett og Perry (2004, 2006, 2007), þar sem einnig 

kom fram að þættir sem snéru að umönnun og öryggi barnanna voru 

foreldum efst í huga.  

Ekki var talað við börn í rannsókninni og því ekki um sambærilegar 

niðurstöður að ræða og sjá má hjá þeim Brostrøm (2002), Jóhönnu 

Einarsdóttur (2003), Dockett og Perry (2004, 2007) og Griebel og Niesel 

(2002), sem ræða við börnin sjálf um upplifun þeirra af skólaskilum. Ef 

marka má frásagnir foreldra af upplifun barna sinna í þessari rannsókn má 
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þó sjá marga þætti sem fram koma í niðurstöðum fyrri rannsókna. Jóhanna 

Einarsdóttir (2003) talar um að þau atriði sem séu ólík milli skólastiganna 

séu börnunum ofarlega í huga: frímínútur, íþróttir og sund. Þetta veldur 

sumum kvíða og öðrum tilhlökkun. Mæðrahóparnir eru á sömu skoðun og 

leggja jafnvel meiri áherslu á hversu ógnvekjandi þessir þættir geti verið. 

Dagrún aðstoðarskólastjóri Bitruskóla talar hinsvegar um hve spennandi 

frímínúturnar séu í augum barnanna. Þá tala bæði hún og Ágústa 

leikskólastjóri í Akurbæ um kvíða barna, en það kemur fram í rannsóknum 

Jóhönnu Einarsdóttur (2003), Dockett og Perry (2004) og Griebel og Niesel 

(2002) að börn kvíði oft þessum umskiptum. Þar komi helst tvennt til: að 

þau kvíði þeim kröfum sem þau telja að bíði þeirra og að þau kvíði hinu 

óþekkta. Ágústa segir að skólaheimsóknir og gott samstarf skólastiganna 
slái mjög oft á þennan kvíða barnanna.  

Annar mæðrahópurinn í rannsókninni ræddi um mætingu í skólann og 

hversu mikill streituvaldur fælist í því hve snemma börnin ættu að mæta að 

morgni. Þetta kemur einnig fram í rannsókn Griebel og Niesel (2002), að 

stundvísi fari að leika mun stærra hlutverk í lífi fjölskyldna eftir að í 

grunnskóla er komið. Þær mæður sem rætt var við töldu tengsl sín við 

skólasamfélagið breytast og rofna mjög mikið þegar börnin færu yfir í 

grunnskólann. Ef horft er til kenninga Bronfenbrenner (1977) þá er 

mikilvægt fyrir barnið að foreldrar og skóli myndi jafn sameinaða heild á 

báðum skólastigum. Þannig sé hagsmunum barnsins best mætt. Því má ætla 

að foreldrar og grunnskóli þurfi að sameinast um að standa vel að þessum 

þætti til að skapa betri umgjörð í nærumhverfi barnsins. 

5.3.4 Hamlandi orðræða  

Í rannsókninni kemur fram hjá nokkrum viðmælenda að foreldrar og annað 

fullorðið fólk í umhverfi barnsins byggi oft upp óraunhæfar væntingar 

barnsins til þess veruleika sem bíður á nýju skólastigi. Það sé gert með 

orðræðu sem einkennist af því að grunnskólinn sé spennandi, merkilegur 

staður sem barnið eigi að hlakka til að komast á. Þegar horft er til þess að 

barnið er að fara að takast á við nýtt hlutverk, eins og vistfræðikenningin 

vísar til, þá má telja að slík orðræða sé óheppileg. Hún er til þess fallin að 

gera barnið óöruggt í að takast á við hlutverk sitt, því barnið getur upplifað 

að það eigi að finna fyrir þeim tilfinningum sem orðræða hinna fullorðnu 
vísar til. Raunveruleikinn sé svo ef til vill allt annar.  

Í niðurstöðum Jóhönnu Einarsdóttur (2003) kemur í ljós að algengur 

kvíðavaldur hjá börnunum virðist sá að grunnskólinn sé talaður upp. Börnin 

heyri sífellt talað um hversu gaman verði, hvað eigi að fara að læra og ef 
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þau séu ekki tilbúin til að mæta þessum kröfum þá valdi þetta þeim oft 

kvíða. Viðmælendur í þessari rannsókn nefna margir þessa orðræðu 

fullorðins fólks. Þeirra tilfinning er að hún byggi oft upp falskar væntingar 

hjá börnunum og rýri gildi leikskólans á sama tíma. Þannig leiði þetta til þess 

að börnin búist við einhverju frábæru og óvenjulegu af grunnskólanum, en 

svo þegar raunin sé önnur verði börnin fyrir vonbrigðum. Jóhanna 

Einarsdóttir (2003) og Dockett og Perry (2004) komast að þeirri niðurstöðu 

að börn hafi mjög staðlaðar hugmyndir um grunnskóla og Griebel og Niesel 

(2002) telja að viðhorf barna mótist mjög af væntingum og frásögnum 

foreldra. Því verður að teljast mikilvægt að ummælum sem fólk viðhefur við 

börnin um grunnskólabyrjun þeirra sé stillt í hóf og varast sé að skapa 
óraunhæfar væntingar hjá börnunum. 

5.4 Tækifæri 

Þegar horft er til framtíðar og þess hvar séu tækifæri til aukinnar samfellu er 

margt sem viðmælendur nefna. Þeir telja mikilvægt að jafnræði sé milli leik- 

og grunnskóla og þeir starfi á jafningjagrundvelli, að kennarar af báðum 

skólastigum fari á milli og kenni bæði í leik- og grunnskóla. Þá kalla þeir eftir 

heildstæðri stefnu sveitarfélagsins sem byggi á grunngildum en veiti þó 

stofnunum svigrúm til að aðlaga stefnuna aðstæðum. Þá sjá margir 

viðmælenda tækifæri til aukinnar samfellu felast í þróunarverkefni 
Brúnabæjar. 

5.4.1 Jafnræði 

Kenning Dewey (1910/2000a) um samfellu í námi vísar til þess að tekið sé 

mið af þeirri þekkingu og reynslu sem börnin hafa þegar tileinkað sér og að 

byggt sé ofan á þá þætti. Samkvæmt þeim hugmyndum er gert ráð fyrir að 

síðari skólastig byggi ofan á þau sem á undan koma. Þannig eigi 

grunnskólinn að horfa til leikskólans, kynna sér hvað hefur verið unnið þar 

og hvernig, og byggja grunnskólastarfið á þeim upplýsingum. Þessar 

hugmyndir eru andstæða þess að líta á fyrri skólastig sem undirbúning fyrir 

þau sem á eftir koma. Í þessu samhengi hefur verið talað um að 

grunnskólinn þurfi að vera tilbúinn fyrir börnin, frekar en að börnin þurfi að 

vera tilbúin fyrir grunnskólann. Ýmis ummæli viðmælenda í þessari 

rannsókn endurspegla þessar hugmyndir. Diljá leikskólastjóri Brekkubæjar 

segir mikilvægt að grunnskólarnir kynni sér þær stefnur sem leikskólarnir 

vinna eftir og geti þannig tekið mið af því sem gert hefur verið með 

börnunum áður, þannig að eðlilegur stígandi verði í námi þeirra.  
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Gerður G. Óskarsdóttir (2012) og Jóhanna Einarsdóttir (2004) leggja 

áherslu á að leikskóli sé ekki undirbúningur fyrir grunnskóla heldur 

sjálfstætt skólastig. Þessi sama orðræða er áberandi hjá skólafólki í þessari 

rannsókn og er þar stuðst við kenningar Dewey (1910/2000a) og hugmyndir 

hans um að byggja á fyrri þekkingu og reynslu. Fanney deildarstjóri 

leikskóladeildar leggur áherslu á að leikskólinn sé ekki undirbúningur fyrir 

grunnskólann, heldur sjálfstætt skólastig með sín eigin markmið, þar sem 

áhersla sé lögð á þroska einstaklingsins og færni hans í að takast á við lífið. 

Þá tala bæði Dagrún aðstoðarskólastjóri Bitruskóla og Fjóla deildarstjóri 

grunnskóladeildar um mikilvægi þess að samfélagið beri virðingu fyrir 

leikskólastiginu og þeirri menntun sem þar fer fram. Fjóla bætir við að slík 

virðing sé einn grunnþáttur þess að skapa það samtal sem leiði til samfellu 

milli skólastiganna. Í ljósi þessa má telja mikilvægt að fræðsluyfirvöld taki 

mið af hugmyndum viðmælenda og kenningum Dewey þegar unnið er að 

samfellu við skil skólastiga. Þá greinir Jóhanna Einarsdóttir (2007) frá því í 

niðurstöðum sínum að samskipti milli skólastiganna séu frekar einhliða, 

leikskólinn heimsæki grunnskólann og kynni sér starfið þar, en það gangi 

ekki í hina áttina. Fjóla deildarstjóri grunnskóladeildar talar einnig um þetta 

og segir að hún telji forsendu þess að samfella verði milli skólastiganna að 

jafnræði ríki þar á milli í samskiptum og orðræðu. Stefnumótun 

fræðsluyfirvalda sveitarfélagsins í skólamálum gætu þar lagt afl á 
vogarskálar og stuðlað að meiri jöfnuði skólastiganna. 

5.4.2 Kennarar milli skólastiga 

Í þessari rannsókn kom fram nokkur umræða um mikilvægi þess að 

kennarar færu á milli skólastiga, kenndu bæði í leik- og grunnskóla. Í því 

skyni að efla tengsl skólastiganna og til að fá betri innsýn í starfsaðferðir 

hvers annars. Í rannsókn Brostrøm (2003) er líka rætt um þá nálgun, að 

æskilegt sé að kennarar fari milli skólastiga, sem lið í að efla samfellu milli 

skólastiganna. Áhugavert er að skoða hugmyndir um þessa nálgun í ljósi 

þess að skólastigin eru aðskildar stofnanir og kennarar skólastiganna vinna 

eftir ólíkum kjarasamningum. Þarna væri því þörf á aðkomu 

fræðsluyfirvalda að hlutast til um breytingar svo þessu mætti hrinda í 

framkvæmd. 

5.4.3 Þróun þróunarverkefnis 

Í rannsókn Dockett og Perry (2001) var unnið vinaverkefni, þar sem elstu 

leikskólabörnin og yngstu grunnskólabörnin tengdust að vori og unnu 

saman ýmis verkefni. Þau tengsl voru svo endurvakin að hausti og þá var 
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mikið samstarf milli árganganna. Í þessu verkefni má sjá ákveðinn samhljóm 

með þeim hugmyndum sem viðmælendur þessarar rannsóknar hafa um 

útvíkkun þróunarverkefnis Brúnabæjar í þá átt að elsti árgangur leikskóla og 
yngsti árgangur grunnskóla verji saman sumarmánuðunum við leik og störf.  

Þetta þróunarverkefni var mörgum viðmælenda hugleikið. Verkefnið 

kemur að mörgum þáttum og virðist hafa meiri áhrif á samfellu við skólaskil 

en virðist við fyrstu sýn. Þegar grannt er skoðað þá hefur þetta verkefni 

hrundið að stað umræðu um mikilvægi samfellu milli skólastiganna og þess 

að hafa öfluga tengingu milli starfsmanna beggja skólastiga. Sú umræða 

kom fram hjá viðmælendum innan skólahverfis B, sem og hjá fulltrúum 

fræðsluyfirvalda. Þannig getur hugmyndafræði sem sprettur í grasrótinni 

vaxið og teygt anga sína inn í stjórnkerfi sveitarfélagsins, séu þeir sem leiða 

starf fræðslumála opnir fyrir umræðunni og meðvitaðir um að fylgjast vel 

með og læra af því sem vel er gert í fræðsluumdæminu. Þær hugmyndir 

sem fram komu um frekari vöxt og framgang þess verkefnis, í þá átt að 

tengja saman elsta árgang leikskóla og yngsta árgang grunnskóla, með 

aðkomu fagfólks af báðum skólastigum, lofar góðu um framhaldið. Slíkt 

starf eflir og styrkir skólasamfélagið og hvetur til umbóta. Auk þess skapar 

það aukna samfellu, ekki bara hjá börnunum sem taka þátt í verkefninu 

hverju sinni heldur líka með því að starfsfólkið tengist. Þannig verður til 

vettvangur fyrir frekari samræðu, sem getur með tímanum náð til bæði 
hagnýtra og faglegra þátta. 

5.4.4 Heildstæð sýn sveitarfélags 

Kópavogur er fjölmennt sveitarfélag með níu skólahverfum. Um 30 skólar á 

leik- og grunnskólastigi eru reknir af sveitarfélaginu. Viðmælendur töluðu 

margir um mikilvægi þess að hafa sameiginlega sýn og að sveitarfélagið 

hefði forgöngu um að móta grunnstefnu. Þannig telur deildarstjóri 

leikskóladeildar nauðsynlegt að setja heildarmarkmið sem leiði allt starfið 

að sama marki. Þær skoðanir ríma við hugmyndir erlendra fræðimanna um 

mikilvægi þess fyrir framþróun að skólasamfélagið í heild hafi sameiginlega 

framtíðarsýn (Ubben og Hughes, 1997; Sergiovanni, 2006). Dockett og Perry 

(2001) segja að ekki sé raunhæft að gera ráð fyrir að allir vinni eftir sama 

skipulagi, heldur sé rétt að ákveðnar einingar vinni saman, en byggi á grunni 

sem skapi ákveðið viðmið. Því má ætla að sú stefna sem hefur verið ríkjandi 

og Fjóla segir frá, að hvert skólahverfi hafi nokkuð sjálfræði um framkvæmd 

og útfærslu samvinnu milli skólastiganna, sé raunhæf og hentug nálgun. Til 

að gæta jafnræðis og skapa heildarstefnu mættu fræðsluyfirvöld þó setja 

fram markmið og forsendur þess samstarfs. Þannig myndi stjórnsýslan 
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leggja til þann sameiginlega grunn sem byggja má samstarf og samfellu á. 

Því má ætla að skólastefna sveitarfélagsins þurfi að vera sá leiðarvísir sem 

markar stefnuna í málefnum beggja skólastiga. Fjóla vísar til þessa og vill sjá 

sameiginlega skólastefnu fyrir bæði leik- og grunnskóla og að ein deild fari 

með málefni þeirra. Til að það mætti verða þyrfti væntanlega að leggja í 

nokkra vinnu og kerfisbreytingar og spurning hvort Fjóla mæli þarna fyrir 

skoðun margra eða fárra í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Samstaða um 

hugmyndir af þessu tagi er eflaust eitt af því sem mestu skiptir þegar horft 
er til þess hvort vænta megi breytinga.  

Eins og Fullan, Bertani og Quinn (2004) benda á, þá þurfa breytingar að 

ná til allra þriggja stiga stjórnkerfisins eigi þær að ná fram að ganga og 

festast í sessi. Þannig er ekki nóg að fyrir liggi lög um efnið; stjórnkerfi 

sveitarfélagsins og fræðsluyfirvöld þurfa að koma að umbótum svo þær 

verði viðvarandi, auk þess sem þriðja aflið, skólafólkið, þarf líka að koma að 

ferlinu. Eins og Fjóla bendir á er fjölmargt velmenntað og hæfileikaríkt fólk 

sem vinnur í skólum sveitarfélagsins. Verkin sanna að úr grasrótinni spretta 

fram hugmyndir sem vert er að gefa gaum, líkt og þróunarverkefni 

Brúnabæjar. Leiða má líkum að því að þetta sé ekki eina framsækna 

verkefnið í skólamálum í sveitarfélaginu. Fanney, Diljá og Dagrún leggja 

áherslu á að mikilvægt sé að taka ekki frumkvæði og sérkenni frá 

starfsmönnum skólanna. Þeir þurfi að eiga hlutdeild í umbótunum. Slíkar 

hugmyndir styðja þeir Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson (1998). Þeir 

segja ekki gefast vel að fá fram breytingar með valdboði ofan frá. Samspil 

miðstýringar og dreifistýringar sé farsælast í umbótastarfi. Þó viðmælendur 

í rannsókninni hafi talað um mikilvægi þess að starfsfólk í skólunum eigi 

hlutdeild í breytingum þá kalla þeir á sama tíma eftir samræmingu og 

stefnumótun af hálfu stjórnsýslunnar. Telja má að ekki sé síður nauðsynlegt 

að fræðsluyfirvöld sinni því hlutverki sínu og og komi að slíkum breytingum 
með einum eða öðrum hætti. 

 Það er vandaverk að leiða menntamál í stóru sveitarfélagi og því fylgir 

margþætt ábyrgð. Í henni felst meðal annars að fræðsluyfirvöld láti sig 

varða starfshætti allra stofnana sem heyra undir þau. Líkt og 

skólastjórnandinn hefur yfirsýn yfir þá stofnun sem hann er í forsvari fyrir 

og þarf að huga að samstarfi og samfellu í innra starfi skólans; þannig þurfa 

fræðsluyfirvöld á sama hátt að huga að þeim þáttum milli stofnana innan 

sinna vébanda. Komi fram góðar hugmyndir sem líklegar eru til að efla 

skólastarf og stuðla að framþróun, þá þarf að styðja þær og styrkja. Það þarf 

að veita svigrúm og finna leiðir til að hrinda slíkum hugmyndum í 

framkvæmd, ryðja brautir og finna fjármagn. Þegar unnið er að 

stefnumörkun er mikilvægt að sjá til þess að hver og einn þekki sitt hlutverk 
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og þannig byggi einstaklingarnir upp samverkandi heild. Hargreaves (2000) 

bendir einmitt á að fagleg forysta sé mikilvæg þegar kemur að stefnumótun 

og sú forysta myndi í þessum málaflokki snúa að fræðsluyfirvöldum. Þannig 

þyrftu þau að sjá til þess að skólastigin þekki sín hlutverk og byggi saman 

upp samverkandi heild. Dagrún talar um að mikilvægt sé að allir aðilar 

þessarar vinnu komi að henni öruggir á sínu hlutverki. Þáttur 

fræðsluyfirvalda í þeim efnum ætti ef til vill að vera sá að skilgreina betur 

stefnu sveitarfélagsins í málum er varða útfærslu grunnskólalaga og leggja 

grunn að sameiginlegri skólanámskrá leik- og grunnskóla, sem byggir á 

grunnþáttum gildandi aðalnámskráa. Þarna mættu fræðsluyfirvöld marka 

skýrari stefnu svo ljóst væri hver gegnir hvaða hlutverki. Þrátt fyrir mikilvægi 

þess að hafa dreifða stjórnun má hræðslan við miðstýringu ekki verða til 

þess að firra fræðsluyfirvöld ábyrgð sem þeim ber að axla í leiðtogahlutverki 

sínu varðandi skólamál í sveitarfélaginu. 

5.5 Samantekt 

Eins og rakið hefur verið eru nokkrir þættir sem viðmælendur telja að þegar 

sé vel sinnt og sem stuðli að því að auka samfellu milli skólastiganna, en sú 

samfella snýr fyrst og fremst að ytri umgjörð skólastarfs. Efling félagsþroska 

styrkir börnin og gerir þau færari til að takast á við breytingar. Slíkt skapar 

forsendur til að umskiptin reynist börnunum auðveldari. Auk þess er horft 

til þess að rjúfa ekki félagsleg tengsl barnanna við vini af leikskóla sé þess 

kostur. Sérfræðiþjónusta og önnur verkefni á vegum sveitarfélagsins eru í 

þróun og taka mið af nýjum aðalnámskrám sem byggja á sameiginlegum 

grunni í málefnum skólastiganna. Loks er það þróunarverkefni Brúnabæjar 

sem ber þess merki að stuðla að samfellu milli skólastiganna, þó ætla megi 

að sú samfella geti aukist umtalsvert fái verkefnið að vaxa og dafna í þá átt 
sem viðmælendur ræða og vonir þeirra standa til. 

Þegar horft er til þess hvers vegna ætti að auka samfellu, hver eru 

markmiðin með henni, þá má sjá að hagsmunir barna eru þar taldir 

mikilvægastir. Samfella milli skólastiga byggi upp traust og öryggi sem auki 

vellíðan barnanna. Lögð er áhersla á að byggja á reynslu barnanna og kenna 

þeim að yfirfæra hana á nýjar aðstæður. Þá er talað um mikilvægi jákvæðra 

samskipta allra sem koma að skólamálum; þannig byggist upp samverkandi 

heild. 

Sjá má að það er margt sem getur valdið erfiðleikum og hindrað að 

samfella við skil leik- og grunnskóla nái fram að ganga. Aukin samræða og 

samstarf milli starfsmanna skólastiganna er talinn afar mikilvægur þáttur í 

að skapa samfellu. Þar má sjá ákveðna keðjuverkun hindrana: lítill tími gefst 
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til þessa verkefnis af því að ekki er gert ráð fyrir því í skipulagi stofnana. 

Meginástæða þess að ekki er gefinn tími til þessarar vinnu er að ekki er til 

fjármagn til að setja í verkefnið. Svo má velta fyrir sér hvort vilji sé almennt 

til þess hjá fræðsluyfirvöldum sveitarfélagsins að auka samvinnu: Finnst 

þeim hún mikilvæg fyrir farsælt skólastarf? Aðrir þættir sem virðast valda 

erfiðleikum við skipulag samstarfs er samsetning bæjarfélagsins. Fram 

kemur að ekki er alltaf ljóst hvaða leikskólar eiga að vinna með hvaða 

grunnskóla og hvað á að gera við börn sem eru í leikskóla utan síns 

skólahverfis, hvernig skal sinna þeirra grunnskólaaðlögun. Þá kemur fram að 

óraunhæfar væntingar sem fullorðnir byggja upp hjá börnum til 

grunnskólans eru taldar hamlandi. Ólíkt skipulag stofnananna veldur því 

síðan að foreldrar vita ekki við hverju þeir eiga að búast, sérstaklega 

foreldrar með sitt fyrsta barn. Það leiðir til óöryggis og ójafnvægis í 

samskiptum milli foreldra og grunnskóla.  

Það er margt sem viðmælendur sjá fyrir sér að geti aukið samfellu við skil 

leik- og grunnskóla. Til að svo megi verða telja þeir nauðsynlegt að jafnræði 

ríki í samskiptum skólastiganna og orðræða í samfélaginu geri þessum 

stofnunum jafn hátt undir höfði. Góð leið til að auka samræðu og 

upplýsingaflæði milli skólastiganna er talin vera að kennarar fari milli 

skólastiga og kenni á báðum stöðum. Miklar væntingar má greina til 

þróunarverkefnis Brúnabæjar, að það stuðli að aukinni samvinnu og sé 

vaxtarsproti sem nái að sá sér víðar í sveitarfélaginu. Heildstæð sýn 
sveitarfélagsins er síðan talin lykill að umbótum í skólasamfélaginu. 
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6 Lokaorð 

Það er samdóma álit þeirra sem láta sig menntun og uppeldi barna varða að 

samfella við skil skólastiga hafi afgerandi áhrif á upplifun barns af 

skólagöngu sinni. Farsæl grunnskólabyrjun hafi þannig jákvæð áhrif á 

viðhorf barnanna til náms. Fram kemur í eldri rannsóknarniðurstöðum að 

samfella sé mikilvæg fyrir námsframvindu barna og er þá ekki einungis litið 

til upphafs skólagöngu heldur til loka grunnskólans. Það er því eftir miklu að 

slægjast að byggja upp skólakerfi sem leggur áherslu á samfellu við skil leik- 

og grunnskóla. Slík samfella er ekki einfalt fyrirbrigði og margir þættir sem 

huga þarf að. Fyrst ber að nefna starfshætti í námi og kennslu barnanna, þá 

er rætt um samfellu í þáttum sem varða ytri og innri umgjörð skólastarfs. 

Félagsleg tengsl og félagsþroski virðast einnig hafa afgerandi áhrif við 

skólaskil. Eru þá ótalin þau áhrif sem breytingar á athöfnum daglegs lífs hafa 

á líðan og velgengni barnanna á þessum tímamótum. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kemur fram að fjölmargt er gert til að stuðla að samfellu 

milli skólastiganna. Þar virðist sem frumkvæðið liggi að mestu hjá 

stjórnendum leik- og grunnskóla en fræðsluyfirvöld séu meira á 

hliðarlínunni. Þó vissulega megi sjá mikinn vilja til aukinnar samfellu hjá 

fulltrúum fræðsluyfirvalda þá er aðkoma þeirra enn sem komið er að mestu 

bundin við sérfræðiþjónustu og aðra afmarkaðri þætti í skipulagi 

skólastarfs. Ætla má að mikilvægt sé að fræðsluyfirvöld komi meira að 

þessum málum eigi að skapast grundvöllur fyrir víðtækara umbótastarfi, í 

þá átt að skapa aukna samfellu við skólaskil í sveitarfélaginu. Á það bæði við 

varðandi stefnumótun, en ekki síður hvað varðar ráðstöfun þess fjármagns 

sem til umráða er og valið er að nýta til verkefnisins. Með slíkri aðkomu 

fræðsluyfirvalda verði kleift að skapa heildtæka sýn á viðfangsefnið í 
sveitarfélaginu  

Þegar horft er til þess hvað stuðlar að samfellu við skólaskil í 

sveitarfélaginu má sjá að gott starf er unnið varðandi marga þætti er snerta 

innra og ytra starf í umgjörð skólanna. Einnig er lögð áhersla á að efla 

félagsþroska og félagsleg tengsl og auka þannig vellíðan og öryggi barnanna 

við skólaskil. Breytingar sem verða á fyrirkomulagi kringum ýmsar daglegar 

athafnir barnanna virðast hinsvegar þarfnast nokkurrar endurskoðunar svo 

vel sé að verki staðið. Þar má ef til vill kanna aðkomu foreldra að 

skipulagningu, því þessir þættir skólastarfsins eru þeim afar hugleiknir. 
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Annað sem vert er að huga að varðandi aðkomu foreldra við skólaskil er að 

gæta þess að foreldrar, sérstaklega með sitt fyrsta barn, skynji samfellu í lífi 

fjölskyldunnar við þessi umskipti. Foreldrarnir eru málsvarar barnsins og 

nauðsynlegt að þeirra upplifun af skólaskilunum sé jákvæð, til að hægt sé að 

ætlast til að upplifun barnsins sé jákvæð.  

Í rannsókninni kom í ljós að lagður hefur verið grunnur að viðamiklu 

verkefni sem lýtur að sumarstarfi leikskólabarna í húsnæði grunnskólans, 

sumarið fyrir upphaf grunnskólagöngu. Þetta verkefni hefur hrundið af stað 

umræðu meðal skólafólks í sveitarfélaginu um möguleika til breytinga á 

skipulagi skólastofnana, í þáttum er varða þessi tímamót. Standa vonir til að 

það verkefni megi vaxa og dafna og leiða til þess að fleiri skref verði tekin til 

að auka samfellu skólastiganna. 

Gott samstarf milli starfsmanna skólastiganna er talin ein forsenda þess 

að samfella náist við skil skólastiga. Það samstarf þarf að hluta til að fara 

fram án viðveru barnanna, þannig að færi sé á að sinna faglegri umræðu og 

skipulagningu. Þar þurfa fræðsluyfirvöld að koma að málum því slíkt kallar á 

skipulagsbreytingar, aukið fjármagn þarf að koma til og einhverskonar 

endurskipulagning á starfsháttum kennara beggja skólastiga. Ljóst er að 

áhrifamáttur sveitarfélagsins er mikill þegar kemur að umræðu og 

framkvæmdum sem auka samfellu skólastiganna. Því er mikils um vert að 
fræðsluyfirvöld sýni faglega forystu og leiði umbætur í skólastarfi. 

Ef taka á skrefið til fulls og skapa samfellu, í öllum þeim þáttum sem að 

ofan eru taldir, þarf sveitarfélagið að koma að þeirri vinnu og skapa 

forsendur sem leitt geta til breytinga. Aftur á móti má velta fyrir sér hvort 

nokkurn tíma náist algjör samfella í starfi sem felur í sér jafn mikill þáttaskil 

og skil skólastiganna eru í raun. Þeir einstaklingar sem tóku þátt í 

rannsókninni nefndu fjölmargar áhugaverðar hugmyndir um leiðir til að 

auka samfellu við skil skólastiga; hugmyndir sem flestar ættu að vera 

framkvæmanlegar, sé vilji fyrir hendi hjá þeim sem að málum koma; 

hugmyndir sem vænta má að verði til að efla orðræðu innan 

skólasamfélagsins um mikilvægi samfellu milli skólastiganna. Fagfólkið þarf 

síðan að fá tækifæri til að hrinda hugmyndunum í framkvæmd. Í ljósi 

niðurstaðna þessarar rannsóknar má halda því fram að samfella við skil leik- 

og grunnskóla í Kópavogi sé nokkur. Að auki er unnið að ýmsu sem vænta 

má að auki enn á þessa samfellu. Þá er margt enn ókannað og 

framtíðarinnar að skera úr um framvindu þess. 
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Viðauki A  

Bréf til fræðsluyfirvalda í Kópavogi 

 

 

 

26.11.2013 
 
Bréf til fræðsluyfirvalda Kópavogsbæjar 
 
 
Undirrituð er í meistaranámi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands í 

Uppeldis- og menntunarfræðum með áherslu á stjórnunarfræði 
menntastofnana. Lokaverkefni mitt fjallar um samfellu við skil leik- og 
grunnskóla. Leiðbeinandi minn er Anna Kristín Sigurðardóttir og 
sérfræðingur er Börkur Hansen. 

Ég óska eftir leyfi til að framkvæma rannsókn mína í leik- og 
grunnskólum Kópavogs. Tekin yrðu viðtöl við aðila innan leik- og grunnskóla 
og Menntasviðs sem koma að samstarfi skólastiganna. Einnig yrðu 
spurningar lagðir fyrir foreldra. 

Við rannsóknarvinnuna verður engum persónulegum gögnum safnað og 
öllum nöfnum breytt. Lögum og reglum um skráningu og meðferð 
persónuupplýsinga verður fylgt.  

 
Með fyrirfram þökk, bestu kveðjur 

Þórunn Jónasdóttir 
thorunnjona@kopavogur.is 

gsm: 6947127 

https://postur.kopavogur.is/owa/redir.aspx?C=03YKq76JFkqll4Wm9bYZ1ewdJWerOtEIAs6NXyB3h7N63QLhTsbcATpya03-xjNNx09uOCe1fp8.&URL=mailto%3athorunnjona%40kopavogur.is
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Viðauki B 

Bréf til foreldra barna í 1.árgangi 

 

01.03.2014 
Ágætu bekkjarfulltrúar í 1.árgangi ………skóla 
Ég vil byrja á að láta ykkur vita að ég fékk leyfi hjá …………..skólastjóra til 

að hafa samband við ykkur og fékk netföngin ykkar uppgefin hjá skólanum. 
Ég er deildarstjóri á yngsta stigi í Hörðuvallaskóla og er í meistaranámi 

við Menntavísindasvið Háskóla Íslands í Uppeldis- og menntunarfræðum 
með áherslu á stjórnunarfræði menntastofnana. Lokaverkefni mitt fjallar 
um samstarf og samfellu í starfi leik- og grunnskóla. 

Ég tók tvö skólahverfi í úrtak og annað þeirra er ……….skólahverfið. Ég er 
búin að taka viðtal við einn stjórnanda í grunnskólanum og einn stjórnanda í 
einum leikskólanna í hverfinu. En mig langar að fá fram sjónarmið foreldra 
og því leita ég til ykkar. Mér þætti afar vænt um ef þið vilduð hitta mig og ég 
fengi að taka viðtal við ykkur sem hóp, það er alls ekki nauðsynlegt að allir 
séu með en ef að minnsta kosti 3-4 hafa tækifæri til að verða við bón minni 
þá væri það alveg frábært.  

Það sem við myndum ræða eru skólaskilin milli leik- og grunnskóla, 
hvernig þau voru, hvað gekk vel, hvað ekki eins vel, hvernig var staðið að 
þessum skilum frá hendi leikskóla og grunnskóla, hvort þið fenguð nægar 
upplýsingar, hvort var eitthvað sem ykkur fannst mega gera betur, hvernig 
börnin tóku þessum breytingum. 

Við rannsóknarvinnuna verður engum persónulegum gögnum safnað og 
öllum nöfnum breytt. Lögum og reglum um skráningu og meðferð 
persónuupplýsinga verður fylgt 

Það væri mjög gott ef þið mynduð svara þessum pósti, hvort sem er til 
að gefa kost á ykkur í viðtal/spjall eða til að óska eftir að taka ekki þátt. 
Þetta verður alls ekki formlegt en er mjög mikilvægt fyrir rannsóknina að fá 
fram sjónarmið foreldra um þessi mál, ekki bara skólafólks. Eins er rétt að 
benda á að þið getið hætt við þátttöku á hvaða tímapunkti sem er. 

 
Með fyrirfram þökk, bestu kveðjur 

Þórunn Jónasdóttir 
thorunnjona@kopavogur.is 

gsm: 6947127 

 

https://postur.kopavogur.is/owa/redir.aspx?C=03YKq76JFkqll4Wm9bYZ1ewdJWerOtEIAs6NXyB3h7N63QLhTsbcATpya03-xjNNx09uOCe1fp8.&URL=mailto%3athorunnjona%40kopavogur.is
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Viðauki C 

Spurningarammi sem notaður var til viðmiðunar í viðtölum 

 

Rannsóknarspurning:  

 Hvernig er stuðlað að samfellu við skólaskil milli leik- og grunnskóla í 
Kópavogi? 

 Má sjá rof við þessi umskipti? 

Undirspurningar: 

 Hver eru markmiðin með samfellu milli skólastiganna? 

 Hvar eru tækifæri til aukinnar samfellu og hvar eru hindranir? 

 Hverjar eru hugmyndir og framtíðarsýn varðandi samfellu við 
skólaskil leik- og grunnskóla í sveitarfélaginu? 

 

 Hvert er gildi skólaheimsókna fyrir samfellu milli skólastiganna og 
hvernig er skólaheimsóknum háttað? 

 Hvernig er skipulagi varðandi vorskóla háttað og hverjir koma að því 
starfi? 

 Hvað er mikilvægast fyrir börnin? Hvað hjálpar þeim mest við þessi 
umskipti milli skólastiga og hvað getur skapað óþarfa rof hjá þeim. 

 Hver er aðkoma foreldra að skilum milli skólastiga og hver eru viðhorf 
þeirra til þessara tímamóta í lífi barna sinna? 

 


