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Ágrip 

Yfirfærsla barna milli leik- og grunnskóla er talin hafa mikil áhrif á upplifun 

þeirra af grunnskólagöngunni. Stór þáttur í jákvæðri yfirfærslu er að það sé 

samfella milli skólastiganna, þ.e. að í grunnskólanum er byggt ofan á 

þekkingu og reynslu barna sem þau hafa öðlast í leikskólanum. Það er því 

mikilvægt að horfa til þessara þátta og stuðla að skólakerfi sem leggur 

áherslu á að börn upplifi á jákvæðan hátt að fara úr leikskóla og í grunnskóla.  

Í ritgerðinni er sagt frá starfendarannsókn sem gerð var á Akureyri þar 

sem tilgangurinn var að byggja enn betri brú milli leik- og grunnskóla. Hluti 

af rannsókninni er þróunarverkefni sem leikskólarnir Lundarsel og Pálmholt 

unnu ásamt hverfisgrunnskólanum Lundarskóla. Þróunarverkefnið heitir 

Leikum og lærum saman. Í þróunarverkefninu var gerð könnun um líðan 

barna við skólaskilin ásamt könnunum til foreldra og kennara um viðhorf 

þeirra til þróunarverkefnisins. Einnig voru niðurstöður læsisprófs í 1. bekk 

skoðaðar með það að leiðarljósi að sjá hvort börn sem tóku þátt í 

þróunarverkefninu hefðu meiri lestrarfærni en samanburðarhópur. Til 

viðbótar könnunum í þróunarverkefninu var gerð framhaldsrannsókn þar sem 

læsisniðurstöður í 1. bekk voru skoðaðar til að athuga hvort börn í 

samstarfsleikskólum, þ.e. leikskólum sem eiga í reglulegu samstarfi við 

grunnskólann, hefðu meiri lestrarfærni en börn úr öðrum leikskólum. Sú 

rannsókn náði til fjögurra grunnskóla og fjögurra árganga 1. bekkjar. 

Rannsóknarspurningin er: Hefur samstarf leik- og grunnskóla áhrif á líðan 

barna og lestrarnám þeirra við grunnskólabyrjun? 

Meginniðurstöður rannsóknanna sýna að það er hægt að bæta líðan barna 

með því að auka við hefðbundið samstarf milli skólastiga. Niðurstöður sýna 

einnig vísbendingar í þá átt að börn sem koma úr samstarfsleikskólum standi 

sig betur í lestrarnáminu. Þetta má mögulega rekja til þess að þau eru 

öruggari í skólaumhverfinu þar sem skólastigin hafa verið í samstarfi um 

aðlögun barnanna að grunnskólanum. Rannsóknin sýnir mikilvægi þess fyrir 

kennara að vera sífellt að leita að leiðum til framfara í starfi sínu. 



 

Abstract 

The transition of children between preschool and primary school has a major 

impact on the children‘s primary school experience. Building on the 

knowledge and experience the children gained in preschool provides is an 

important part of a positive transition into primary school. Continuity and a 

positive transition between school levels should therefore be emphazied in 

the development of an educational system. 

An action research was conducted in Akureyri on building a better bridge 

between preschool and primary school. The research also covered a 

development project, Play and learn together, involving the preschools 

Lundarsel and Pálmholt, and the primary school Lundarskóli. A survey on 

childrens well-being when transitioning between school levels was conducted 

along with surveys measuring parents and teachers attitudes towards the 

project. Furthermore, results from first grade literacy tests were examined to 

explore whether children who participated in the development project had 

better reading abilities than children who did not.  An extension study on 

literacy results in first grade was also conducted. The purpose was to check 

whether children in preschools who participated in a regular collaboration 

with a primary school had better reading abilities than children from other 

preschools. The study included four primary schools over a four year period. 

The research question is: Does collaboration between preschool and primary 

school affect childrens well-being and reading abilities as they start primary 

school? 

The main results of the studies show that increasing the traditional 

cooperation between school levels can improve the well-being of children. 

The results also provide evidence that children from collaboration preschools 

perform better in literacy studies. This may be due to the fact that the 

children are more confident to the collaboration of the two school levels. The 

study shows the importance of teachers being constantly looking for ways to 

progress in their work. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkefnið tileinka ég öllum þeim börnum sem hafa tekið  

skrefin úr leikskóla í grunnskóla. 
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1. Inngangur 

Að byrja í grunnskóla er mikilvægur áfangi í lífi barna og fyrsti 

skóladagurinn er í hugum margra einn af eftirminnilegustu dögum ævinnar. 

Þessi áfangi er talinn marka ákveðin kaflaskil í lífi barna. Flest börn eiga 

frekar auðvelt með að aðlagast nýju skólaumhverfi. Sum börn geta þó átt í 

erfiðleikum með þessa breytingu. Það að hætta í leikskóla, að fara úr 

tiltölulega litlu og vernduðu umhverfi, og byrja í grunnskóla, í tiltölulega 

stórt og opið umhverfi, getur verið ógnvænleg breyting fyrir suma. Yfirfærsla 

(e. transition) er hugtak sem gjarnan er notað í umfjöllun um skil 

skólastiganna. Með yfirfærslu er átt við það ferli sem á sér stað þegar börn 

flytja milli skólastiga (Fabian, 2007, bls. 6). Samfella (e. continuity) í 

skólastarfi er mikilvægur hluti af yfirfærsluferlinu. Orðið samfella nær aftur 

til heimspekingsins John Dewey sem tengir hugtakið við reynsluna og áhrif 

hennar á nám og þroska einstaklingsins. Samfella lýsir því hvernig óslitinn 

þráður reynslunnar sem einstaklingur upplifir í einum aðstæðum færist yfir í 

nýjar aðstæður, þ.e. að nýtt nám byggi á því sem við höfum þegar lært (Cole, 

Cole og Lightfoot, 2013). Rof (e. discontinuity) er síðan andstæða 

samfellunnar. Við gerð brúar milli leik- og grunnskóla er mikilvægt að sú 

þekking sem börn hafa tileinkað sér í leikskóla sé höfð í huga þar sem hún er 

grunnur fyrir framtíðar námshæfni barnanna. Í leikskóla hafa börn náð tökum 

á ýmsum grundvallarþáttum læsis þó svo að formlegt lestrarnám hefjist oftast 

ekki fyrr en í grunnskóla. Mikilvægt er að huga að þessum þætti þegar litið er 

til samfellu milli leik- og grunnskóla. 

Rannsóknir (Jóhanna Einarsdóttir, Dockett og Perry, 2008, bls. 49, 59; 

Margetts, 2002, bls. 111; Noel, 2011, bls. 44–52; Pianta og Kraft-Sayre, 

2003, bls. 1–87) hafa sýnt fram á að yfirfærsla milli skólastiga og samfella í 

námi eru mikilvægir þættir sem geta haft áhrif á námsárangur barna, t.d. 

hefur verið sýnt fram á að börn sem á einhvern hátt eiga í erfiðleikum með að 

aðlagast grunnskólanum í upphafi eru líklegri til að eiga í erfiðleikum seinna 

á skólagöngunni (Dockett og Perry, 2007c, bls. 3–4; Jóhanna Einarsdóttir, 

2003b, 2004, bls. 210). Ef barn er kvíðið og á í aðlögunarerfiðleikum eykur 

það hættu á félagslegri einangrun og vandamálum tengdum andlegri heilsu 
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(Monkeviciené, Mishara og Dufour, 2006, bls. 54). Árangursrík yfirfærsla 

milli leik- og grunnskóla eykur árangur í skóla bæði námslega séð og 

félagslega (Dockett og Perry, 2004, bls. 172; Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2008, 

bls. 49, 59; Noel, 2011, bls. 44–52).  

Algengt er að leik- og grunnskólar nýti sér sameiginlega 

samstarfsviðburði í yfirfærsluferlinu. Með samstarfsviðburði (e. transition 

activities) er átt við einstakan viðburð sem leik- og grunnskóli taka báðir þátt 

í s.s. að elstu börn leikskólans heimsæki 1. bekk, 6. bekkingar fari í 

leikskólann og lesi fyrir börn eða leik- og grunnskólakennarar hittist og vinni 

saman. Með samstarfsáætlun (e. transition programmes) er átt við 

sameiginlega áætlun gerða af leik- og grunnskólum sem eiga í samstarfi. Í 

samstarfsáætluninni kemur fram yfirlit yfir tímasetningar, fjölda og form 

samstarfsviðburða skólanna. Rannsókn Margetts (2007, bls. 113) sýnir að 

börn eru betur sett bæði félags- og námslega taki þau og fjölskyldur þeirra 

þátt í sex samstarfsviðburðum eða fleiri áður en þau hefja grunnskólagöngu. 

Það sama kemur fram í rannsókn Schulting, Malone og Dodge, (2005, bls. 

860–871). Það skiptir þó ekki eingöngu máli að það sé samstarf milli leik- og 

grunnskóla heldur hvernig því er háttað til að yfirfærslan milli skólastiga sé 

árangursrík. Rannsókn LoCasale-Crouch, Mashburn, Downer og Pianta, 

(2008, bls. 124–139) leiddi í ljós að af níu samstarfsviðburðum sem áttu að 

stuðla að jákvæðari yfirfærslu í grunnskóla höfðu að meðaltali sex þeirra 

sterk tengsl við jákvæða skólabyrjun. Það sem var mikilvægast var að 

kennarar skólastiga komu saman til að ræða námskrá skólanna eða börnin 

sjálf. Í rannsókn Ahtola o.fl. (2011, bls. 295–301) var komist að sömu 

niðurstöðu og rannsókn LoCasele-Crouch o.fl. Samvinna um námskrá milli 

skólastiga skipti mestu máli um námsárangur barna í grunnskólanum. 

Skrifleg gögn um nemendur milli leik- og grunnskóla, samvinna (s.s. 

samstarfsviðburðir leik- og grunnskólabarna eða samkennsla leik- og 

grunnskólakennara) og fundur með framtíðarkennurum barna voru þeir 

samstarfsviðburðir sem komu þar næst á eftir.  

Ég, sem leikskólakennari, hef lengi haft áhuga á samvinnu leikskóla við 

bæði heimilið og grunnskólann. Ég hef upplifað það sem foreldri og kennari 

að börn eigi í erfiðleikum með að aðlagast grunnskólanum. Oft eru það börn 

sem eru ekki sterk námslega, félagslega eða eiga í hegðunarerfiðleikum. Ég 

hef líka lært það í námi mínu í Háskólanum á Akureyri hversu mikilvægt er 

að standa að árangursríkri yfirfærslu milli leik- og grunnskóla.  
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Tilgangur þessarar ritgerðar er að kanna niðurstöður rannsókna og 

kenningar um yfirfærslu og samfellu leik- og grunnskóla og hvaða áhrif 

yfirfærsla og samfella leik- og grunnskóla hefur á barnið? Þó að það sé 

almennt viðurkennt að byggja þurfi brú milli skólastiganna hafa fáar 

rannsóknir verið gerðar hér á landi á þessu sviði. Þó má t.d. nefna rannsókn 

Halldóru Haraldsdóttur (2012), Jóhönnu Einarsdóttur (2004) og Gerðar G. 

Óskarsdóttur (2012). Rannsóknin er starfendarannsókn og því var ég bæði 

þátttakandi í starfi sem og rannsakandi. Á árunum 2011-12 tók ég þátt í og 

verkefnastýrði þróunarverkefni sem leikskólarnir Lundarsel og Pálmholt 

unnu ásamt hverfisgrunnskólanum Lundarskóla. Þróunarverkefnið hét 

Leikum og lærum saman og var með það sem meginmarkmið að skapa aukna 

samfellu milli leik- og grunnskóla og auðvelda þannig börnum flutning milli 

skólastiga, stuðla að betri líðan þeirra og námsárangri. Þróunarverkefnið 

snérist um að vinna sameiginlega að þremur þemaverkefnum í anda bernsku- 

og Byrjendalæsis. Tilgangur rannsókna í þróunarverkefninu var að athuga 

hvort aukið samstarf leik- og grunnskóla hefði áhrif á líðan og upplifun barna 

við grunnskólabyrjun sem og niðurstöður úr læsisprófi í 1. bekk. Niðurstöður 

rannsóknar á læsisniðurstöðum barna í 1. bekk í þróunarverkefninu vöktu 

áhuga minn á frekari rannsókn. Í framhaldi af þróunarverkefninu ákvað ég að 

kanna frekar læsisniðurstöður barna í 1. bekk og sjá hvort greina mætti 

einhvern mun milli þeirra barna sem koma úr samstarfsleikskólum og þeim 

börnum sem ekki koma úr slíkum skólum. Þegar talað er um samstarfsskóla 

er átt við þá leik- og grunnskóla sem eru í sama hverfi og eiga með sér 

samstarf (einnig nefnt vinaskólar). Með rannsókn minni vonast ég til að auka 

við núverandi þekkingarbrunn viðfangsefnisins. Rannsóknarspurningin er: 

Hefur samstarf leik- og grunnskóla áhrif á líðan barna og lestrarnám þeirra 

við grunnskólabyrjun? 

Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla. Í kafla tvö, skil milli leik- og 

grunnskóla verður fjallað um hvað lög, aðalnámskrár skóla og fræðin segja 

um yfirfærslu og samfellu milli leik- og grunnskóla. Þar verður fjallað um 

helstu breytingar sem verða hjá börnum við yfirfærsluna og hvað rannsóknir 

segja um þetta viðfangsefni. Í kafla þrjú verður fjallað um læsi barna og hvað 

rannsóknir segja til um það. Einnig verður stuttlega greint frá bernskulæsi 

sem er hugtak yfir þróun læsis barna í leikskóla ásamt lestraraðferðinni 

Byrjendalæsi en sú aðferð er notuð í öllum grunnskólum sem rannsóknin náði 

til. Í kafla fjögur verður greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar sem er 
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starfendarannsókn. Í kafla fimm koma niðurstöður rannsóknarinnar en hún 

náði til leik- og grunnskólabarna, foreldra þeirra og kennara. Í kafla sex 

verður rannsóknarspurningu svarað og umræður um hvernig best sé staðið að 

brú milli skólastiga og samfellu í námi barna. Að endingu koma lokaorð. 
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2. Skil milli leik- og grunnskóla 

Það er stórt skref fyrir börn að hætta í leikskóla og hefja göngu í grunnskóla 

(Dockett og Perry, 2004, bls. 171; Fabian, 2007, bls. 3; Jóhanna Einarsdóttir,  

2011a, bls. 5; Niesel og Griebel, 2007, bls. 23). Börn eru getumiklir og 

þrautseigir einstaklingar (Broström, 2008, bls. 11) en það breytir því ekki að 

sum börn eiga í nokkrum erfiðleikum með að stíga þetta skref og takast á við 

þær ögranir sem fylgja því að fara milli skólastiga og sum börn eiga í miklum 

erfiðleikum (Broström, 2007, bls. 61–62; Dockett, 2014, bls. 187; Dunlop, 

2007, bls. 151–157; Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 214; Rimm-Kaufman, 

Pianta og Cox, 2000, bls. 154). Viðamikil könnun Rimm-Kaufman, Pianta og 

Cox (2000, bls. 154) um vandamál tengd yfirfærslu milli leik- og grunnskóla 

leiddi í ljós að 48% barna áttu í erfiðleikum með að aðlagast grunnskólanum 

að mati kennara. Um 32% þeirra áttu í einhverjum erfiðleikum en 16% í 

miklum eða mjög miklum erfiðleikum. Önnur rannsókn sýndi að 33-50% 

barna sem eru nýbyrjuð í grunnskóla sýna hegðun sem lýsa má sem 

aðlögunarvanda (Niesel og Griebel, 2007, bls. 22–23).  

Mikilvægt er að byggja einhvers konar brú milli leik- og grunnskóla til að 

viðbrigði barna verði minni við að fara milli skólastiga (Dockett og Perry, 

2004, bls. 171; Dunlop, 2007, bls. 164–165; Jóhanna Einarsdóttir, 2011a, bls. 

5). Skólaganga barna þarf að mynda samfellda heild. Þau verkefni og 

áskoranir sem börn takast á við í grunnskóla þurfa að byggja á þekkingu og 

reynslu sem þau öðluðust í leikskólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 2010a, bls. 

2). Líta þarf bæði á yfirfærslu (e. transition) milli skólastiga og samfellu (e. 

continuity) í námi.  

Í þessum kafla verður greint frá ólíkum starfsháttum í leik- og grunnskóla 

og í því samhengi fjallað um hugtökin yfirfærsla og samfella á milli 

skólastiga. Í kjölfarið verður fjallað stuttlega um hugmyndir Bronfenbrenners 

um mikilvægi tengsla í yfirfærsluferlinu og að lokum greint frá breytingum 

sem tengjast yfirfærslunni.  
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2.1 Umgjörð leik- og grunnskóla 

Lög og stefnumörkun í menntamálum mynda umgjörð um leik- og 

grunnskóla og því er mikilvægt að horfa til þeirra þátta við rannsóknir á 

viðfangsefnum sem þeim tengjast. Lög og aðalnámskrár leik- og grunnskóla 

eru nokkuð lík. Markmiðsgreinar leik- og grunnskólalaga eru að miklu leyti 

sameiginlegar. Báðar stofnanir eiga að stefna að því að búa börn undir líf og 

starf í lýðræðisþjóðfélagi, stuðla að víðsýni og umburðarlyndi, efla siðgæði, 

sjálfstæði og samvinnu. Stofnanirnar eiga einnig að efla alhliða þroska 

barnanna og vinna með þeim í samræmi við þroska þeirra og aldur. Jafnframt 

er lögð áhersla á samvinnu við önnur skólastig og heimili, með lögum og 

aðalnámskrá. 

Lög um leik- og grunnskóla 

Allar stærri breytingar í skólastarfi eru gerðar á grundvelli þess 

lagaumhverfis sem skólum er búið. Í lögum um leikskóla (Lög um leikskóla, 

nr. 90/2008) og lögum um grunnskóla (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008) á að 

stuðla að gagnvirku samstarfi milli leik- og grunnskóla. Það er á ábyrgð 

sveitarstjórnar að koma á þessu samstarfi milli skólastiganna en mennta- og 

menningarmálaráðuneytið skal sjá til þess að sveitarfélög uppfylli þær 

skyldur sem á þeim hvíla. 

Í skólanámskrá skal gera grein fyrir samstarfi milli leikskóla og 

grunnskóla og hvernig skuli standa að yfirfærslu barna milli skólastiga. 

Upplýsingar um sérhvert barn í leikskólanum, sem eru nauðsynlegar fyrir 

velferð og aðlögun þess í grunnskóla, skulu fylgja barninu í grunnskólann 

(Lög um leikskóla, nr. 90/2008; Lög um grunnskóla, nr. 91/2008). 

Þannig leggur löggjafinn grunn að tengslum leik- og grunnskóla. 

Aðalnámskrá leik- og grunnskóla 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið gefur út aðalnámskrár fyrir leik- og 

grunnskóla á grundvelli laga. Aðalnámskrár greina nánar frá útfærslu laga og 

reglugerða og mynda ramma um starfið. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 

og Aðalnámskrá grunnskóla, almenna hlutanum á að stuðla að samfellu milli 

skólastiganna – þar sem börnin sjálf, foreldrarnir og starfsfólk skólanna vinni 

saman með velferð barnanna að leiðarljósi. Til að svo verði þarf að gera 
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samstarfsáætlun milli skólanna þar sem markmið og fyrirkomulag kemur 

fram. Jafnframt er mikilvægt að upplýsingar um börn fylgi þeim milli 

skólastiga til að byggt sé á fyrra námi þeirra og reynslu í grunnskólanum. 

Einnig er lögð áhersla á að kennarar beggja skólastiga kynni sér starf hver 

annars (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 12, 16, 74–75; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b, bls. 10, 14, 50–51).  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta á grunnskólinn að 

taka við af leikskólanum og leggja grunn að áframhaldandi lífi og námi í 

samfélaginu. Útfærslur og starfshættir á markmiðum aðalnámskráa skólanna 

eru mismunandi eftir skólastigum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011a). 

Með tilkomu nýrra aðalnámskráa fyrir leik- og grunnskóla frá árinu 2011 

var tekið skref í að minnka bilið milli þessara skólastiga enn frekar en 

Dunlop (2007, bls. 151–165) segir að árangursrík samfella feli í sér að leik- 

og grunnskólar séu vel tengdir í gegnum námskrá og hugmyndafræði. Í 

báðum aðalnámskránum eru sex sameiginlegir þættir grunnmenntunar: 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 16 og 2011b, bls. 14). 

 læsi, 

 sjálfbærni, 

 heilbrigði og velferð, 

 jafnrétti,  

 lýðræði og mannréttindi,  

 sköpun. 

Jafnframt er tekið skref í þá átt að auka áherslu á leik barna í Aðalnámskrá 

grunnskóla en þar segir:  

 

Börnum er leikur sjálfsprottin leið til náms- og þroska. Í grunnskóla er 

mikilvægt að viðhalda þessari aðferð í skólastarfi og þróa hana eftir því 

sem nemendur eldast. Leikur er 15 ára nemanda jafn árangursrík leið 

til þroska og skilnings og sex ára barni. Leik má koma við innan allra 

námsgreina og námssviða í fjölbreyttu náms- og starfsumhverfi og í 

félags- og tómstundastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011a, bls. 38). 
 

Það má glöggt sjá að aðalnámskrár leik- og grunnskóla endurspegla lög 

þessara skóla. Í aðalnámskránum eru lagðar línur um samfellu skólastiganna 

og lögð meiri áhersla á samstarf og samfellu í námi en áður hefur sést í 

námskrám þessara skólastiga. 
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Skólastefna Akureyrar 

Árið 2003 var ákveðið að hefja vinnu við mótun heildstæðrar skólastefnu á 

Akureyri. Þar var lögð áhersla á framtíðarsýn þannig að skilyrði til uppeldis 

og menntunar barna í leikskólum, grunnskólum og tónlistarskóla væru ávallt 

til fyrirmyndar. Árið 2005 var skólastefnan samþykkt samhljóða. Eitt af 

markmiðum skólastefnunnar er að skólar Akureyrarbæjar hafi gott samstarf 

sín á milli og efli samvinnu við aðra skóla, íþrótta- og tómstundafélög, 

stofnanir og fyrirtæki í bæjarfélaginu (Skólastefna Akureyrarbæjar, 2006, bls. 

5, 16).  

Árið 2006 var skipuð samstarfsnefnd leik- og grunnskólakennara til að 

formfesta samstarf milli skólastiga. Samstarfsskólar, þ.e. leik- og grunnskólar 

í sama hverfi, vinna áætlun um samskipti með það að markmiði að auðvelda 

börnum yfirfærslu milli skólastiganna. Í flestum samstarfsskólum Akureyrar 

er samstarfið einkum þríþætt:  

 samráðsfundir leik- og grunnskólakennara, 

 heimsóknir með börn milli skóla, 

 umsagnalistar.  

Einnig er unnið sérstaklega að sérvöldum verkefnum í hópum með elstu 

börnum leikskólans. Þróunarverkefni sem hafa sérstaklega verið hönnuð til 

að tengja skólastigin eru m.a. Leikum og lærum saman sem Lundarsel, 

Pálmholt og Lundarskóli unnu saman frá maí 2011 til desember 2012 (sjá 

nánar í kafla 4) og Trítlað yfir brúna sem Giljaskóli og Kiðagil unnu saman 

veturinn 2003-2004 (Sesselja Sigurðardóttir, munnleg heimild, 20. maí 

2014).  

2.2 Yfirfærsla og samfella milli leik- og 

grunnskóla 

Víðtækar rannsóknir hafa verið gerðar um yfirfærslu og samfellu leik- og 

grunnskólabarna víðs vegar í heiminum. Hér áður fyrr voru viðhorf 

fullorðinna til upphafs skólagöngu skoðuð frekar en sjónarmið og reynsla 

barnanna (sjá t.d. Broström, 2003; Griebel og Niesel, 2003; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004; Peters, 2000; Pramling Samuelsson og Willams-Graneld, 

1993). Bernskan er mikilvægt tímabil og börn eru hæfir borgarar með eigin 

skoðanir og viðhorf. Þau hafa getu til að tala sínu máli og rétt á að hlustað sé 
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á þau. Því er mikilvægt að hlusta á þeirra skoðanir eins og margir fræðimenn 

hafa bent á (Dockett, Jóhanna Einarsdóttir og Perry, 2009, bls. 284–295). 

Niðurstöður rannsóknar Dockett og Perry (2004, bls. 187) um viðhorf 

ástralskra barna, foreldra og kennara um skólabyrjun gefa til kynna að 

viðhorf barna geti hjálpað til við að stuðla að jákvæðri yfirfærslu milli 

skólastiga. Á allra síðustu árum hefur rannsóknum fjölgað þar sem viðhorf 

barna til þess að byrja í grunnskóla er skoðað (sjá t.d. Broström, 2008; 

Griebel og Niesel, 2001; Jóhanna Einarsdóttir, 2006, 2008).  

Yfirfærsla 

Með yfirfærslu er átt við það ferli sem á sér stað þegar börn flytja milli 

skólastiga (Fabian, 2007, bls. 6). Þetta ferli er flókið og felur í sér að börn 

þurfa að aðlagast mörgum nýjum þáttum. Sá stuðningur sem börn fá á 

þessum tímamótum, ásamt félags- og tilfinningaþroska þeirra, getur sagt fyrir 

um hvort yfirfærslan verði jákvæð eða neikvæð. Almennt er litið svo á að 

yfirfærslan byggi á þremur stoðum (Margetts, 2006, bls. 1–7; Peters, 2010, 

bls. 1): 

1. á börnunum sjálfum, 

2. á fjölskyldum þeirra,  

3. á skólum og nærsamfélagi.  

Fabian (2007, bls. 10–11) telur mikilvægt að allar þessar stoðir komi saman 

til að stuðla að góðri yfirfærslu og að í grunnskólanum sé byggt ofan á 

reynslu barnanna, getu og væntingar. Ferli yfirfærslunnar þarf að vera 

sveigjanlegt og tryggja þarf að tekið sé tillit til allra viðkomandi aðila. Fleiri 

taka í sama streng. Jensen, Hansen og Broström (2013) og Sink, Edwards og 

Weir (2007, bls. 233–237) nefna að leik- og grunnskólakennarar þurfi að 

undirbúa yfirfærslu barna í tíma og hafa börn og foreldra með í ráðum. 

Einnig telja þeir gott að ákveðinn aðili í grunnskólanum, s.s. námsráðgjafi, 

haldi utan um samstarfið. Fræðimenn telja kennara hins vegar gegna 

lykilhlutverki í yfirfærsluferli milli leik- og grunnskóla og segja að kennurum 

beri skylda til að stuðla að jákvæðri yfirfærslu (Dockett og Perry, 2007c, bls. 

189; Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2008, bls. 49).  

Dockett og Perry (2007b, bls. 1–7) telja að ef börn og fjölskyldur þeirra 

upplifa sig hluta af skólanum og að virðing sé borin fyrir þeim, bæði í 

yfirfærsluferlinu milli leik- og grunnskóla og þegar í grunnskólann er komið, 
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séu þau líklegri til að taka virkan þátt í skólanum. Á þann hátt græða allir, 

ekki einungis börnin og fjölskyldur þeirra heldur líka skólinn og samfélagið 

allt. Broström (2008, bls. 6) segir að markmið yfirfærslu sé að börn aðlagist 

grunnskólanum, finnist þau tilheyra skólanum og upplifi vellíðan sem er 

jafnframt forsenda fyrir námi og þroska barna og áframhaldandi vellíðan.  

Þegar barn er ánægt í 1. bekk grunnskóla og það bætir námsgetu sína jafnt 

og þétt er hægt að tala um árangursríka yfirfærslu frá leik- til grunnskóla. 

Þegar barn er kvíðið, forðast grunnskólann, hefur neikvætt viðhorf til skólans 

og á í aðlögunarerfiðleikum má tala um árangurslausa yfirfærslu (Dockett, 

2014, bls. 187–197). Dockett og Perry (2007c, bls. 47–151) greina frá því að 

börn, foreldrar og kennarar skilgreina árangursríka yfirfærslu ekki á sama 

máta. Börn telja að þegar þau þekkja grunnskólareglurnar og eiga vini sé 

yfirfærsla árangursrík; foreldrar telja að þegar þeim og börnunum líður vel i 

skólaumhverfinu sé yfirfærsla árangursrík; kennarar telja að yfirfærslan sé 

árangursrík þegar börn hafa aðlagast grunnskólanum og skipulegum þáttum 

skólans. Að sama skapi má leggja mismunandi skilning í árangurslausa 

yfirfærslu. Þegar börn aðlagast ekki grunskólanum, eru einmana og vinalaus; 

þegar foreldrar eru ótengdir skólanum og finnst þeir ekki metnir; þegar 

kennarar telja börnin eiga í vandræðum með að aðlagast grunnskólanum og 

hafa truflandi hegðun. Þegar aðlögunarferlið hefur brugðist eykur það hættu á 

félagslegri einangrun barna og vandamálum tengdum andlegri heilsu 

(Monkeviciené o.fl., 2006, bls. 54).  

Helstu hindranir tengdar yfirfærslu eru tengdar því hversu ólíkir leik- og 

grunnskólar eru; það ríkir mismunandi menning, það er ólík hugmyndafræði 

og skólastigin gegna mismunandi hlutverki. Einnig geta hindranir falist í 

samskiptum skóla og heimila (Broström, 2002, bls. 57; Fabian og Dunlop, 

2007, bls. 5). Rannsókn Jóhönnu (2003a, 2004, bls. 209–227) á viðhorfi leik- 

og grunnskólakennara til samstarfs og samfellu barna milli skólastiga sýndi 

að helstu hindranir við að hjálpa leikskólabörnum með yfirfærslu í 

grunnskólann var skortur á peningum og tíma. Sjaldgæft var að sameiginlegir 

fundir leikskólakennara, grunnskólakennara og foreldra væru haldnir ásamt 

því að leikskólakennarar fylgdu börnunum upp í grunnskólann og kenndu 

þar. Leik- og grunnskólakennarar litu ekki á það sem hluta af sinni vinnu 

heldur eitthvað sem þeir þyrftu að gera utan síns vinnutíma. 

Rannsókn Broström (2002, bls. 56–62) á viðhorfi leik- og 

grunnskólakennara til samstarfsviðburða (e. transition activities) sýndi að 
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kennarar beggja skólastiga höfðu jákvætt viðhorf til þeirra. Skortur var á 

tengslum milli þeirra þar fyrir utan sem olli því að grunnskólakennarar höfðu 

ekki næga þekkingu um einstaka barn eða barnahópinn í heild þegar þau hófu 

grunnskólagöngu sína. Þetta kom sér sérstaklega illa hvað viðkom börnum 

með sérþarfir því grunnskólakennarar höfðu ekki tækifæri til að undirbúa 

þann stuðning sem þörf var á til að yfirfærslan yrði jákvæð.  

Langtímarannsókn Evangelou o.fl. (2008, bls. 6–30, 52–56) um 

árangursríka yfirfærslu milli skólastiga sýndi að bestu grunnskólarnir voru 

þeir sem voru í nánu, fjölbreyttu og gagnvirku sambandi við leikskólann. 

Rannsóknin náði bæði til barna og fjölskyldna þeirra. Markmið með 

rannsókninni voru að kanna yfirfærsluferli milli skólastiga og greina hvað 

styður við jákvæða yfirfærslu og hverjar hindranir geta verið. 

Lykilniðurstöður voru að þættir sem einkenna árangursríka yfirfærslu eru 

þegar börn: 

 ná að þróa nýjan vinskap í grunnskóla og bæta sjálfsálit sitt og 

sjálfstraust, 

 aðlagast skólanum það vel að foreldrar hafa ekki áhyggjur af þeim, 

 sýna aukinn áhuga á skólanum og náminu, 

 venjast nýju umhverfi og skipulagi grunnskólans auðveldlega, 

 upplifa samfellu í námi. 

Einnig hjálpar það að börn hlakki til að byrja í grunnskólanum, vinsamleg 

samskipti jafnaldra og eldri barna í skólanum, fari í sama grunnskóla og 

flestir vina þeirra, eigi eldri systkini sem geta veitt hjálp og stuðning og 

finnist námið í nýja skólanum áhugavert. Börn sem fengu góða hjálp við að 

aðlagast í nýja skólanum, s.s. kynnast umhverfi skólans og kynnast nýjum 

reglum hægt og rólega, voru líkleg til að upplifa jákvæða yfirfærslu. Ef börn 

urðu fyrir einelti í nýja skólanum, áttu í erfiðleikum með að takast á við 

mismunandi kennara og fög eða að eignast nýja vini voru þau mun líklegri til 

að upplifa neikvæða yfirfærslu.  

Börn sem eru líklegri til að eiga í erfiðleikum með að flytja milli 

skólastiga eru börn af erlendum uppruna/öðru þjóðerni, með annað tungumál 

sem móðurmál/tvítyngd börn, börn með sérþarfir, börn með þroskaseinkun, 

börn með vandamál tengd heilsu og börn úr viðkvæmum aðstæðum (Dockett 

og Perry, 2005; Petriwskyj, Thorpe og Tayler, 2005). Rannsókn Dockett o.fl. 

(2011, bls. 1–32) sýnir að huga þarf sérstaklega að yfirfærsluferlinu fyrir 

börn með sérþarfir þegar þau flytja milli skólastiga. Í gegnum gagnlegar 
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samstarfsáætlanir kynnast börn umhverfi skólans, jafnöldrum sínum og 

starfsfólki skólans. Kennarar kynnast börnum og fjölskyldum þeirra og geta 

því mætt börnum einstaklingslega þegar þau hefja grunnskólagöngu. 

Jafnframt þurfi að huga vel að yfirfærslu milli stoðþjónustu sem er oft án 

samfellu en það getur valdið miklum kvíða og stressi hjá fjölskyldum. Það að 

byrja í grunnskóla getur verið tími tækifæra en einnig tími hindrana. Það sem 

stuðlar að jákvæðri yfirfærslu barna með sérþarfir er að þekkja þá styrkleika 

sem börn og fjölskyldur þeirra búa yfir, nota þá sem grunn til að stuðla að 

virkri þátttöku þeirra í skólanum og góðum samskiptum. Einnig er mikilvægt 

að hafa fjölbreyttan stuðning sem hæft fagfólk sér um. Fram kemur í 

rannsókn þeirra að foreldrar barna með einhvers konar sérþarfir vilja að 

styrkleikar barna og hæfileikar séu metnir í grunnskólanum og þeir meta að 

hamingja barna í skóla sé lykilþáttur í námsárangri.  

Dockett og Perry (2007c, bls. 3–4) hafa tekið saman meginniðurstöður úr 

rannsóknum um yfirfærslu: 

 Jákvæð skólabyrjun tengist jákvæðri skólaútkomu, bæði námslega og 

félagslega.  

 Börn sem upplifa námslega eða félagslega erfiðleika í upphafi 

grunnskólagöngu eru líklegri til að glíma við þessa erfiðleika alla 

skólagönguna og jafnvel út í lífið. 

 Skólareynsla barna hefur mikið að segja um það hvernig börn líta á 

sig sem námsmenn. Ef þau upplifa árangur hefur það jákvæð áhrif á 

nám þeirra í framtíðinni og öfugt. 

 Börn upplifa yfirfærslu frá leikskóla til grunnskóla á mismunandi 

vegu þar sem þau hafa ólíka reynslu og skilning. 

 Börn eru líklegri til að finnast yfirfærsla milli leik- og grunnskóla 

auðveldari ef þau upplifa svipað umhverfi og væntingar heima og í 

skóla. 

 Væntingar þátttakenda í yfirfærslunni geta haft áhrif á upplifun 

barnanna. Stuðningur foreldra hefur áhrif á hvernig börnum gengur 

að aðlagast grunnskólanum sem og væntingar grunnskólakennaranna 

til þeirra. 

Þótt yfirfærsla milli skólastiga sé mikilvæg leiddu byrjunarerfiðleikar í 

grunnskóla ekki alltaf til slæmrar skólareynslu síðar á skólagöngunni. 

Áframhaldandi reynsla barna skipti einnig miklu máli og þá einna helst 

sambönd barna við vini og fjölskyldu (Peters, 2000, bls. 14).   
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Samfella 

Yfirfærsla er hugtak sem nær yfir allar þær aðferðir sem notaðar eru til að 

koma í veg fyrir rof (e. discontinuity). Með samfellu er átt við að samhengi sé 

í kennslufræði, hugmyndafræði og skipulagi beggja skólastiga (Kagan, 1991, 

bls. 136). Samfella er mikilvægur þáttur í yfirfærsluferlinu (Jóhanna 

Einarsdóttir, o.fl., 2008, bls. 49).  

Kennslufræðilegar hugmyndir Piaget, Dewey og Vygotsky tengjast 

samfellu í námi. Piaget sýndi fram á að börn tengja nýja þekkingu fyrri 

hugmyndum sínum með víxlverkun samlögunar (e. assimilation) og 

aðhæfingar (e. accomodation). Þessi ferli leitast við að vera í jafnvægi. 

Samlögun er þegar barnið aðlagar nýja reynslu að því sem það veit nú þegar 

og aðhæfing er þegar ný reynsla passar ekki inn í það sem barnið veit og þarf 

þá að aðhæfa fyrri þekkingarheim að hinni nýju uppgötvun. Þannig eykst 

vitsmunaþroski barnsins og ný þekking verður til og jafnvægi kemst á þar til 

það kemur ný reynsla og aðlögunin heldur áfram (Cole o.fl., 2013). Dewey 

lagði megináherslu á að nám byggist á reynslu. Þekking og reynsla sem verða 

til í einum aðstæðum eru undirstaða þess að skilja þær aðstæður sem á eftir 

koma. Hlutverk skólans er að finna þá tegund reynslu sem er gagnleg til 

menntunar og býður upp á skapandi hugsun og starf. Grunnskólinn þarf því 

að taka mið af reynsluheimi barna úr leikskólanum og byggja á honum í öllu 

þeirra námi (Dewey, 1938/2000, bls. 13, 19, 37–38, 54). Vygotsky leit svo á 

að börn bæta við fyrri þekkingu og reynslu í samspili við og með stuðningi 

frá fullorðnum eða lengra komnum einstaklingum. Þetta þarf að vera til 

staðar til að komast áfram í þroska eða færast milli þroskastiga. Svæðið milli 

stiga í vitþroska hjá börnum er nefnt svæði hins mögulega þroska (e. zone of 

proximal development) (Vygotsky, 1978, bls. 84–91) og má líta á hlutverk 

samstarfs milli leik- og grunnskóla sem hluta af þeim stuðningi sem þarf að 

vera til staðar til að vel takist til hjá barninu við grunnskólabyrjun.  

Til að stuðla að samfellu milli leik- og grunnskóla þarf að huga að (Jensen 

o.fl., 2013, bls. 2–3): 

 samræmingu milli námskráa skólastiganna,  

 góðum faglegum samskiptum milli kennara leik- og grunnskóla, 

 góðum tengslum við foreldra barna,  

 samfellu hjá skólayfirvöldum.  

Samhengi í námskrám skólastiganna styrkir samfellu í námi og stuðlar 

þannig að námsáhuga barna (Fabian og Dunlop, 2007b, bls. 6; Kagan og 
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Neuman, 1998, bls. 366–367). Þegar skortur er á samfellu milli skólastiga 

getur skapast rof (e. discontinuity) á milli nýrrar reynslu og fyrri. Þegar börn 

upplifa endurtekningu á viðfangsefni í grunnskólanum frá leikskóla óháð 

reynslu og þekkingu þeirra er talað um afturhverft rof (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2012, bls. 15). Jóhanna Einarsdóttir (2003a, 2004, bls. 217) 

segir þörf á að skapa samfellu milli leik- og grunnskóla með því að hafa 

ákveðið samhengi í hugmyndafræði, kennslufræði og í skipulagi þessara 

skólastiga. Undir þetta tekur Gerður G. Óskarsdóttir (2012, bls. 166) sem 

telur að samvinna kennara milli skólastiga þar sem þeir kynnast starfsháttum 

hver annars myndi án efa auka samfelluna. 

Broström og Wagner (2003, bls. 128) og Jóhanna Einarsdóttir (2007, bls. 

71, 95–101) undirstrika að leik- og grunnskólar megi hafa sín séreinkenni en 

það þurfi að vera samfella á milli skólastiganna til þess að börn nái að 

yfirfæra þekkingu sína úr leikskólanum yfir í grunnskólann. Hafa þarf þarfir 

barna í áhættuhópi sérstaklega í huga þar sem auknar líkur eru á að slæm 

grunnskólabyrjun tengist slæmri skólagöngu (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 

211; LoCasale-Crouch o.fl., 2008, bls. 124–139; McWayne, Green og 

Fantuzzo, 2009, bls. 1–14). Stuðlað er að samfellu t.d. með því að 

námsumhverfið í grunnskólanum sé kunnuglegt börnunum, upplýsingar um 

hæfileika og getu þeirra fari milli skólastiga og væntanlegir 

grunnskólakennarar barna heimsæki þau í leikskólann og kynnist þeim 

(Evangelou o.fl., 2008, bls. ii). Einnig er gott að kennari fylgi börnum milli 

skólastiga, ferilmöppur barna úr leikskólum fari yfir í grunnskóla þar sem 

grunnskólakennarar geta kynnt sér þær og að vinnulag skólastiganna sé 

samræmt (Broström, 2003, bls. 51–65). Niesel og Griebel, (2007, bls. 22–23) 

halda því fram að samfella milli skólastiga leysi aðlögunarvanda nýrra 

grunnskólabarna.  

Mikilvægt er að koma á tengslum leik- og grunnskóla. Í skýrslu OECD 

(2006, bls. 13, 57–71) um menntun ungra barna er lögð áhersla á að leik- og 

grunnskólar vinni saman að stefnumótun skólanna og samræmi starfshætti. 

Einnig er mikilvægt að skólar geri samstarfsáætlun þar sem yfirfærsluferlið er 

skipulagt, markmið eru sett og gert ráð fyrir mati og endurmati (Dockett og 

Perry, 2003, bls. 32–33; Margetts, 2002, bls. 112–113; Pianta og Kraft-Sayre, 

2003, bls. 15–60). Margetts (2002, bls. 112) telur jafnframt mikilvægt að 

skólar komi á formlegu samstarfsteymi milli skólastiga.  
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2.3 Umhverfi barna 

Eins og fram kom í kafla 2.2 er litið svo á að yfirfærslan byggi á þremur 

stoðum; á börnunum sjálfum, á fjölskyldum þeirra og á skólum og 

nærsamfélagi (Margetts, 2006, bls. 1–7; Peters, 2010, bls. 1). Fabian (2007, 

bls. 10–11) tekur undir þetta og telur mikilvægt að allar þessar stoðir komi 

saman til að standa að góðri yfirfærslu og í grunnskólanum sé byggt ofan á 

reynslu barnanna, getu og væntingar. 

Margir fræðimenn hafa fjallað um nánasta umhverfi barna, menningu og 

gildismat samfélagsins. Þeirra á meðal er Bronfenbrenner (1979) en 

hugmyndir hans hafa töluvert verið notaðar til þess að útskýra mikilvægi 

tengsla barnsins við yfirfærslu milli leik- og grunnskóla. Hann lagði áherslu á 

að það ætti að horfa á barnið út frá heildrænu samhengi allra þátta, þ.e. 

félagslegra, sögulegra, menningarlegra og umhverfislegra. Hann skipti 

umhverfi barnsins í fjögur kerfi (Mynd 1): 

 

 

1. nærkerfi (e. microsystem) 

2. millikerfi (e. mesosystem) 

3. stofnanakerfi (e. exosystem)  

4. lýðkerfi (e. macrosystem) 

 

 

Mynd 1 Vistkerfisnálgun Bronfenbrenners 

 

Fyrsta kerfið felur í sér nánasta umhverfi barnsins eða heimili, leikskóla og 

grunnskóla. Annað kerfið felur í sér tengsl og samskipti milli einstaklinga 

innan nærkerfisins eins og tengsl heimilis og skóla. Í þriðja og fjórða kerfinu 

eru þættir s.s. sú menning og það samfélag sem barnið tilheyrir. 

Bronfenbrenner sagði að tengsl milli allra þátta hefðu áhrif á það hvernig 

yfirfærslan frá leikskóla til grunnskóla myndi takast (Dunlop og Fabian, 

2007, bls. 1–3; Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008).  
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Mynd 2 Yfirfærslulíkan Dunlop og Fabian byggt á hugmyndum Bronfenbrenners 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 80) 

 

Dunlop og Fabian hafa gert líkan byggt á vistkerfisnálgun 

Bronfenbrenners (Mynd 2) sem skýrir tengsl barna við umhverfi sitt þegar 

þau hætta í leikskóla og byrja í grunnskóla (Dunlop og Fabian, 2007, bls. 1–

3; Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Vistkerfisnálgun 

Bronfenbrenners (1979) veitir gagnlegan ramma fyrir samstarfsáætlanir 

(Peters, 2010, bls. 42). Líkanið sýnir myndrænt hversu mikilvægt það er að 

koma á sambandi milli allra aðila. Þetta samband á þátt í að skapa brú milli 

skólastiga og skapa grunn að samskiptum milli barns, foreldra og skóla. Eins 

og fyrr segir eru það samt alltaf kennararnir sem gegna lykilhlutverki í 

yfirfærslu milli skólastiga og hafa frumkvæði og umsjón með þessu samstarfi 

(Dockett og Perry, 2007c, bls. 189; Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2008, bls. 49). 

2.4 Þrír meginflokkar breytinga við yfirfærslu 

Allar rannsóknir á yfirfærslu og samfellu skólastiganna miða að því að bæta 

hag barna. Tilgangur þeirra er að varpa ljósi á stöðu mála á ýmsum sviðum 

ásamt því að gefa möguleika á breytingum sé þess þörf. Samkvæmt Jóhönnu 

Einarsdóttur (2007, bls. 66–67) og Dockett og Perry (2004, bls. 171–189) má 
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skipta þáttum sem aðgreina leik- og grunnskólann og meginbreytingar sem 

verða hjá börnum og fjölskyldum þeirra við yfirfærslu milli skólastiga í þrjá 

flokka sem verður fjallað nánar um í næstu köflum:  

 Ytri umgjörð þessara stofnana er ólík bæði hvað varðar skipulag og 

skólabyggingar. 

 Félagslegt samhengi breytist þegar börn hætta í leikskólanum og 

byrja í grunnskóla, börnin þurfa að aðlagast nýjum og stærri 

félagahópi.  

 Námskröfur og kennsluaðferðir eru aðrar, formlegt nám í lestri og 

stærðfræði einkennir 1. bekk grunnskólans meðan leikur og skapandi 

starf einkenndi leikskólann. 

Ytri umgjörð leik- og grunnskóla 

Umhverfi grunnskólans er gjarnan stærra og flóknara en leikskólans og getur 

það reynst börnum sem eru að byrja í grunnskóla erfitt. Leikskólar eru minni 

stofnanir en grunnskólar, bæði hvað varðar stærð húsnæðis og fjölda. 

Kennslustofur grunnskólanna eru einnig frábrugðnar deildum leikskólanna. 

Skipulag leikskóladeildanna gerir ráð fyrir leik og hreyfingu barna á meðan 

borð og stólar fylla kennslustofur grunnskólans. Í leikskólum eru færri börn á 

hvern fullorðinn en tíðkast í grunnskólanum. Í grunnskólanum sameinast 

börn úr mörgum leikskólum (Broström, 2007, bls. 62; Dockett og Perry, 

2007a, bls. 98–102; Jóhanna Einarsdóttir, 2003a, 2003b, 2007, bls. 26, 35– 

67). Það má segja að þegar börn fara úr leikskóla í grunnskóla aukist 

kröfurnar en stuðningurinn minnki (Pianta og Kraft-Sayre, 2003, bls. 2–4). 

Þennan stærðarmun má glöggt sjá á Akureyri, en þar voru þrettán leikskólar 

og 1.104 leikskólabörn í september 2014 en á sama tíma voru grunnskólar 

Akureyrar tíu talsins og nemendur alls 2.581 (Akureyri, e.d.-a, e.d.-b). 

Starf leik- og grunnskólans hefur einnig verið frábrugðið. Starf 

leikskólans er oft sveigjanlegra en grunnskólans og minna skipulagt 

fyrirfram. Deginum er oft skipt öðruvísi niður í grunnskóla, oftast í 40 

mínútna lotur með frímínútum á milli. Frímínútur ásamt nestistímum eru 

nýjung fyrir börnin. Lítill tími leikskólans fer í að vinna með allan hópinn 

saman annað en tíðkast í grunnskólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 2003a, 

2003b, 2007, bls. 26, 35–67).  
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Gerður G. Óskarsdóttir gerði rannsókn um skil skólastiga, frá leikskóla til 

grunnskóla (ásamt grunnskóla til framhaldsskóla). Rannsóknin var gerð á 

árunum 2007 og 2008 og fól hún í sér víðtæka gagnaöflun í 13 skólum 

Reykjavíkur, sex leikskólum og sjö grunnskólum með það að leiðarljósi að 

skoða samfellu milli leik- og grunnskóla. Gerður skoðaði skil skólastiganna 

út frá þremur þáttum:  

1. umgjörð skólanna, 

2. starfsháttum,  

3. tengslum.  

Helstu niðurstöður rannsóknanna voru að umgjörð skólanna var svipuð þótt 

stigsmunur væri þar á. Starfshættir voru einnig að mörgu leyti svipaðir en 

meiri stýring var í grunnskólanum. Gerður tók saman dag barna í leik- og 

grunnskóla og bar saman. Ef miðað var við fullan skóladag (frá kl. 8–16), þ.e. 

frístund tekin með, var náms- og leiktími svipaður. Einnig voru börnin í leik- 

og grunnskólum í sambærilega stórum hópum eða um eða yfir 20 manna 

grunnhópi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 9–71, 145–171). 

Jóhanna Einarsdóttir (2003a, 2004, bls. 209–227) skoðaði hvernig leik- og 

grunnskólakennarar standa að samvinnu og samfellu milli skólastiganna. Í 

rannsókninni var einnig kannað hvaða þættir samvinnu kennurunum finnst 

mikilvægastir og hvaða hindranir þeir sjá. Rannsóknin leiddi í ljós að 

almennar aðferðir svo sem grunnskólaheimsóknir eru notaðar við að hjálpa 

börnum með flutninginn úr leikskóla í grunnskóla og einkenndust þær af því 

að kynna grunnskólann fyrir leikskólabörnum. Samanburðarrannsókn, með 

það að markmiði að koma auga á aðferðir sem gætu bætt aðlögun barna milli 

leik- og grunnskóla, á viðhorfum kennara milli Íslands og Ástralíu sýndi að 

viðhorfum kennara í Ástralíu svipar að mörgu leyti til viðhorfa íslenskra 

kennara. Þær aðferðir sem þóttu líklegar til árangurs voru heimsóknir í 

grunnskólann áður en skólagangan þar hefst (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2008, 

bls. 47–60). 

Félagslegt samhengi og líðan barnsins 

Einn þáttur í viðhorfsrannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2003a) á árangursríkri 

aðlögun milli leik- og grunnskóla var að kanna hvaða vandamál börn upplifa 

við yfirfærslu milli skólastiga að mati kennaranna. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna að kennarar telja flest börn eiga auðvelt með að byrja í 
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grunnskóla. Það eru þó alltaf einhver börn sem eiga í erfiðleikum með það, 

sérstaklega í stærri grunnskólum. Það sem börnin eiga erfiðast með er að 

vinna sjálfstætt, vinna í hópi og fylgja fyrirmælum. Það sem mörgum börnum 

fannst skemmtilegast í grunnskólanum voru frímínútur og frjáls vinnutími 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 132, 2008, bls. 25).  

Rannsóknir (Jensen o.fl., 2013, bls. 5; Þóra Rósa Geirsdóttir, 2002) sýna 

að sum börn kvíða því að byrja í grunnskólanum. Áhyggjur af hinu óþekkta 

og áhyggjur af stríðni frá eldri börnum í grunnskólanum voru þar helstu 

ástæður (Jensen o.fl., 2013, bls. 5; Jóhanna Einarsdóttur, 2006, bls. 87–90, 

2008, bls. 10). Niðurstöður Þóru Rósu (2002) eru í samræmi við rannsókn 

Jóhönnu Einarsdóttur (2006, bls. 87– 0, 2008, bls. 10) um leikskólann frá 

sjónarhóli barna. Börn sem tóku þátt í rannsókn Þóru Rósu Geirsdóttur um 

samstarf leik- og grunnskóla litu á það með blendnum huga að fara úr 

leikskóla í grunnskóla. Mörg börn voru full tilhlökkunar að byrja í 

grunnskólanum, að læra nýja hluti í nýju umhverfi. Önnur kviðu því ókomna 

og höfðu áhyggjur af því að geta ekki staðið undir væntingum og því sem 

búist er við af þeim í skólanum. Þau höfðu einnig áhyggjur af eldri börnum í 

skólanum og óttuðust skólastjórann.  

Rannsóknir benda á að góð samskipti við önnur börn og að eiga félaga sé 

mikilvægt á þessum tímamótum. Börnum sem hefja grunnskólagönguna með 

vinum sínum eða eignast vini í grunnskólanum gengur betur að takast á við 

námið og breytingar (Dockett og Perry, 2007c, bls. 54–67; Evangelou o.fl., 

2008, bls. 55; Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 25, 2011b, bls. 71–86; Peters, 

2010, bls. 48–49). Rannsóknir sýna að börn þurfa á miklum félagslegum 

stuðningi að halda á þessum tímamótum (Dockett og Perry, 2007c, bls. 54–

76; Evangelou o.fl., 2008, bls. 55; Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 93–94). 

Tilfinninga- og félagsleg vellíðan eru mikilvægastar til að börn aðlagist 

grunnskólanum (Fabian, e.d.). Til að mæta þessum þörfum getur 

grunnskólinn fengið eldri nemendur til að hjálpa nýjum grunnskólabörnum 

að aðlagast, svokallaðan „vin“ eða „verndara“. Með þessu móti getur skólinn 

dregið úr áhyggjum barna og foreldra jafnt sem dregið úr tíðni eineltis 

(Evangelou o.fl., 2008, bls. 55; Peters, 2010, bls. 49–50).  

Dockett og Perry (2003, bls. 30–33, 2004, bls. 171–189) hafa gert 

viðamiklar rannsóknir um skynjun, væntingar og reynslu barna og fullorðinna 

af því að hætta í leikskóla og byrja í grunnskóla. Þátttakendur voru u.þ.b. 300 

börn, 300 kennarar og 300 foreldrar. Svörin voru flokkuð í átta flokka:  
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 þekkingu, 

 færni, 

 aðlögunarhæfni, 

 viðhorf og tilfinningar, 

 reglur, 

 líkamlega þætti, 

 fjölskylduþætti, 

 námsumhverfi.  

Svör barnanna tilheyrðu oftast tveimur flokkum. Annars vegar var það 

flokkurinn viðhorf og tilfinningar en þá var vináttan mikilvægust. Börn 

tengdu oft það að eiga vini í grunnskólanum við að líða vel. Hins vegar var 

það flokkurinn um reglur. Börnum var ofarlega í huga að þekkja og skilja 

reglur kennarans og skólans. Svör fullorðinna tilheyrðu flokkunum aðlögun 

(bæði kennarar og foreldrar), námsumhverfi (foreldrar) og viðhorf og 

tilfinningar (kennarar). Börn og fullorðnir upplifa það að hætta í leikskóla og 

byrja í grunnskóla á mismunandi hátt. Börn hafa því mikilvægar upplýsingar 

um þetta ferli og nauðsynlegt að hlusta á rödd þeirra. Broström (2012, bls. 1–

4) komst að sömu niðurstöðu í rannsókn um sýn barna á að fara í 1. bekk – 

börn væntu þess að eignast nýja vini og að þau þyrftu að sitja stillt og fara 

eftir reglum.  

Í rannsókn Jensen o.fl. (2013, bls. 5) um væntingar danskra barna til 

grunnskólans kom í ljós að 24% barna bjuggust við að grunnskólakennarar 

myndu skamma þau og ætlast til að þau sætu kyrr og þegðu. Þessar væntingar 

geta hugsanlega skapað kvíða og stress hjá börnum og sýnir fram á mikilvægi 

samstarfs skólastiganna, sér í lagi samstarfsviðburða þar sem börn fá beina 

reynslu af grunnskólanum. Það myndi stuðla að raunhæfum væntingum barna 

til grunnskólans.  

Námskröfur og kennsluaðferðir 

Hugmyndafræði og starfshættir leik- og grunnskóla hafa verið með ólíkum 

hætti. Mismunandi áherslur leik- og grunnskólans hafa verið skýrðar með 

ólíkri hugmyndafræði sem á rætur að rekja til sögu og hefða þessara stofnana. 

Í leikskólanum hefur rómantísk sýn á börn verið ríkjandi og litið svo á að 

barnið vaxi og dafni sem hluti af náttúrunni en í grunnskólanum hefur hins 

vegar verið litið svo á að barnið sé móttakandi þekkingar og menningar. 
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Barnmiðuð viðfangsefni og leikur hafa einkennt leikskólann og þar er lögð 

áhersla á að styrkja sjálfsmynd barnanna, félagsleg samskipti, samvinnu og 

umönnun. Börnin höfðu töluverð áhrif á það sem þau gerðu í leikskólanum. 

Grunnskólinn hefur einkum einblínt á námsgreinar og kennsluaðferðir í 1. 

bekk og þá sérstaklega á lestur, skrift og stærðfræði. Verkefnin voru að mestu 

kennarastýrð (Jóhanna Einarsdóttir, 2006, bls. 74–91, 2013, bls. 11–13) og 

töldu börnin í grunnskólanum sig hafa lítil áhrif og völd (Dockett og Perry, 

2004; Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 132, 2008, bls. 25; Peters 2000, bls. 

15). Rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2011b, bls. 71–86) á reynslu 

grunnskólabarna af leikskólanum leiddi í ljós að börnin töldu sig aðallega 

hafa haft gagn af því fyrir grunnskólagönguna að undirbúa lestur og 

stærðfræði (ásamt því að læra að haga sér rétt samkvæmt reglum).   

Samkvæmt eigindlegum rannsóknum Jóhönnu Einarsdóttur (2003b, 2008, 

bls. 9, 23–26) um viðhorf fimm ára barna og barna í 1. bekk grunnskóla til 

upphafs grunnskólagöngunnar höfðu börnin skýra mynd af því hvert hlutverk 

skólastiganna hvors um sig er. Í leikskólanum leikur maður sér bara en í 

grunnskólanum lærir maður, þá fyrst og fremst lestur, skrift og reikning. Það 

sama töldu börn í rannsókn Broström (2012, bls. 1–4). Rannsókn Jensen o.fl. 

(2013, bls. 4) um væntingar danskra barna til grunnskólans sýndi að 50% 

barna bjuggust við grunnskólamiðuðu umhverfi (þ.e. námi á borð við lesa, 

skrifa og reikna), 6% barna bjuggust við leikskólamiðuðu umhverfi (þ.e. 

leik), 33% bjuggust við blöndu af báðum aðferðum og 11% lýstu ekki 

væntingum sínum.  

Margt bendir þó til þess að breytingar hafi orðið á þessu á undanförnum 

árum. Gerður G. Óskarsdóttir heldur því fram að það sé fremur stigsmunur á 

umgjörð skólanna en eðlismunur. Þrátt fyrir ólíka sögu skólastiganna hvað 

varðar lög og stefnumörkun hefur þróunin orðið sú á síðustu tveim áratugum 

að ytri umgjörð er orðin nokkuð lík. Hún greinir einnig frá því að deildar- og 

bekkjarstærðir eru svipaðar, dagurinn stjórnast af dagskipulagi í leikskóla og 

stundaskrá í grunnskóla og bæði leik- og grunnskólar vinna með börnin í 

litlum og stórum hópum. Eins einkennist kennslan í grunnskólunum meira af 

samvinnu kennara og sveigjanlegum starfsháttum nú en áður. Hvað varðar 

starfshætti og inntak segir Gerður að börnin hafi fundið fyrir breytingum 

milli stiganna á sumu en ekki öðru. Í leikskólanum var eitthvað um stýrt nám 

og í grunnskólanum var einnig frjáls leikur. Leikskólakennararnir studdu 

nemendur en voru einnig fræðarar og leiðsögumenn og grunnskólakennarar 
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voru fræðarar og leiðsögumenn en veittu einnig stuðning (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2012, bls. 145–152, 167). 

Dockett og Perry (2007a, bls. 94) segja að almennt sé lítil samfella milli 

leik- og grunnskóla um námskrá en flestum kennurum fannst það ekki 

vandamál – leikskóli eigi að vera leikskóli og grunnskóli eigi að vera 

grunnskóli. Rannsókn Jóhönnu (2003a, 2004, bls. 209–227) á viðhorfi leik- 

og grunnskólakennara til samstarfs og samfellu barna milli skólastiga sýnir 

að leik- og grunnskólakennarar lögðu ekki mikla áherslu á að mynda 

samfellu í kennslu- og uppeldisfræði þessara stofnana en mörgum 

þátttakendum fannst það góð hugmynd, sérstaklega nýlega útskrifuðum 

leikskólakennurum. Undanfarin ár hefur stór hluti náms til leikskóla- og 

grunnskólakennara verið sameiginlegur, en það gæti skýrt þetta viðhorf.  

Þóra Rósa Geirsdóttir (2002) hefur bent á að börnum í leikskólanum eru 

kynntar staðlaðar hugmyndir um skólastarf, sem birtist t.d. í vinnu með 

skólahópa, og telur hún það byggja á tortryggni og þekkingarleysi leik- og 

grunnskólakennara á starfi hver annars. Niðurstöður rannsóknar um samfellu 

í námi barna, sér í lagi læsi, á mótum skólastiga í einu bæjarfélagi hér á landi 

leiddu í ljós að skólastofnanir hafa skipulegt samstarf. Samstarfið beindist þó 

einkum að því að draga úr spennu og kvíða barna sem getur tengst þessum 

tímamótum en minna virtist hugað að samræmingu kennsluhátta (Halldóra 

Haraldsdóttir, 2012, bls. 1, 8–17). Rannsókn Peters (2000, bls. 21–24) á 

viðhorfi barna, foreldra og kennara í Nýja-Sjálandi til samfellu og yfirfærslu 

milli skólastiga leiddi einnig í ljós rof milli hugmyndafræði og 

kennsluaðferða. Reynsla barna í rannsókninni sýndi þó að samfella milli 

skólastiga skipti minna máli en sá stuðningur sem þau fengu á þessum 

tímamótum; frá kennurum, foreldrum og jafningjum. Gerður G. Óskarsdóttir 

(2012, bls. 1–171) tekur í sama streng og Dockett og Perry, Jóhanna 

Einarsdóttir, Þóra Rósa Geirsdóttir, Halldóra Haraldsdóttir og Peters. Í 

grunnskólunum var aukin stýring á vinnu barnanna og auknar kröfur um 

ákveðinn árangur í náminu. Að þessu leyti er lítil samfella og segja má að 

orðið hafi rof í þessum efnum en það er þegar skortur er á tengslum við fyrri 

reynslu barna. Gerður greinir frá því að talsverð tengsl hafi verið milli leik- 

og grunnskóla hvað varðar kynningarheimsóknir og upplýsingamiðlun. 

Skortur virtist þó vera á faglegum tengslum sem hafði í för með sér úreltar 

hugmyndir kennara og barna um hitt skólastigið og endurtekningu námefnis í 

1. bekk án tengsla við það sem á undan fór. Þetta má kalla afturhverft rof.  
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Það er þó vakning í þessum málum og hafa bæði kennarar, fræðimenn og 

skólayfirvöld gert sitt til að auka samfellu milli skólastiga. Lög, aðalnámskrár 

skólastiganna og skólastefna Akureyrarbæjar endurspegla einnig aukna 

áherslu á yfirfærslu og samfellu milli leik- og grunnskóla (sjá kafla 2.1). 

Varðandi þróunarvinnu skóla má sem dæmi nefna starfendarannsóknina „Á 

sömu leið“ með Jóhönnu Einarsdóttur í broddi fylkingar. Rannsóknin stóð 

yfir í tvö ár og hófst í mars 2009. Í rannsókninni tóku þátt þrír leikskólar 

ásamt þremur grunnskólum og mynduðu þrjú skólapör. Ákveðið var að vinna 

með svipuð verkefni í samstarfsleik- og grunnskólanum. Viðfangsefnin voru: 

 leikur og stærðfræði 

 leikur og byrjendalæsi 

 leikur, náttúrufræði og útikennsla  

Markmið verkefnisins var að auka tengsl leik- og grunnskóla, skapa 

samfellu í námi ungra barna, stuðla að sveigjanleika í skólakerfinu og gera 

grunn að námskrá fyrir elstu börn í leikskóla og 1. bekk grunnskóla. 

Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni voru ánægðir með verkefnið og 

töldu sig hafa eflst sem fagmenn. Leik- og grunnskólakennarar notuðu 

tækifærið til að miðla þekkingu á milli skólastiga og læra hver af öðrum. 

Leikskólakennarar fóru að nota leikinn meira meðvitað sem námsleið og 

augu grunnskólakennara opnuðust fyrir því að nota leikinn sem kennslutæki. 

Einnig skilaði þróunarverkefnið börnunum árangri. Börnin höfðu tekið meira 

stökk í þroska frá hausti til vors en áður hafði þekkst (Jóhanna Einarsdóttir, 

2011a, bls. 3–102; Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2013, bls. 

9–10). 

2.5 Tengsl yfirfærslu og námsárangurs 

Rannsóknir sýna að lykilþættir í námsárangri barna í grunnskóla eru 

árangursrík yfirfærsla milli skólastiga og samfella í námi (Jóhanna 

Einarsdóttir o.fl., 2008, bls. 49, 59; Margetts, 2002, bls. 111; Noel, 2011, bls. 

44–52; Pianta og Kraft-Sayre, 2003, bls. 1–87). Árangursrík yfirfærsla er 

beintengd jákvæðum námsferli (Peters, 2010, bls. 1–2). Rannsóknir sýna að 

börn sem upplifa jákvæða grunnskólabyrjun, bæði náms- og félagslega, eru 

líklegri til að eiga góða skólagöngu en þau börn sem upplifa neikvæða 

grunnskólabyrjun eru líklegri til að eiga erfiða skólagöngu (Dockett og Perry, 

2007c , bls. 3–21; Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 211; Kagan og Newman, 
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1998, bls. 366; McWayne o.fl. 2009, bls. 1–14; Monkeviciené o.fl., 2006, bls. 

54; Vrinioti, Jóhanna Einarsdóttir og Broström, 2010, bls. 17, 19–20). 

Langtímarannsóknir Amalíu, Jóhönnu og Ingibjargar um forspárgildi 

málþroskaathugana leiddu í ljós að slakur árangur á Hljóm-2 (sjá nánar í 

kafla 3.3) spáir fyrir um slakan árangur í námi síðar meir en einnig hefur 

hann forspárgildi um slæma reynslu úr grunnskóla (Amalía Björnsdóttir, 

Jóhanna Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2011, bls. 1–14, 2013, bls. 

1–16). 

Yfirfærsla hefur áhrif á börn á ýmsa vegu, þar á meðal nám og þroska 

(Dockett og Perry, 2004, bls. 172; Johansson, 2007, bls. 33–34). Ef barni 

líður illa í grunnskóla t.d. vegna vinaskorts, lélegs sambands við kennara, 

ónógra ögrana eða lágra væntinga hefur það neikvæðar afleiðingar fyrir nám 

þess, sama hversu hæfur námsmaður barn er. Þegar kennarar þekkja börnin 

vel, taka þeim eins og þau eru, horfa á styrkleika frekar en veikleika og 

byggja ofan á fyrra nám og reynslu þeirra eru auknar líkur á árangursríkri 

yfirfærslu og þ.a.l. auknar líkur á góðum námsárangri (Peters, 2010, bls. 1–

2). Fáar rannsóknir hafa þó beinst að því hvernig góð yfirfærsla hafi áhrif á 

námsárangur barna og ef svo er, hvaða þættir yfirfærslu virka best en hér á 

eftir verður greint frá þeim rannsóknum þar sem þetta hefur verið kannað. 

Margetts (2007, bls. 113) segir að stutt sé við yfirfærslu milli skólastiga 

með því að börn og fjölskyldur þeirra taki þátt í víðtækum 

samstarfsviðburðum áður en þau hefja grunnskólagöngu. Þegar börn og 

fjölskyldur þeirra tóku þátt í sex samstarfsviðburðum eða fleiri, voru börnin 

betur sett bæði félags- og námslega.  

Sivropoulou og Vrinioti (2010, bls. 72–82) gerðu samanburðarrannsókn 

með það að markmiði að koma á sterku samstarfi milli leik- og grunnskóla en 

jafnframt að stuðla að samfellu og sveigjanleika í námi ungra barna. Leik- og 

grunnskólabörnum var skipt í tvo blandaða bekki. Í tilraunabekknum var leik- 

og grunnskólabörnum kennt saman en í samanburðarbekknum var hópunum 

kennt í sitt hvoru lagi. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru að báðir hópar 

tóku framförum í námi (lestri) en rannsóknarhópurinn tók mun meiri 

framförum. Ástæður þessa voru taldar vera samvinna leik- og 

grunnskólakennara og að yngri börnin lærðu af þeim eldri. 

Í rannsókn Schulting o.fl. (2005, bls. 860–871) var samstarfsáætlun 

grunnskóla við foreldra hrint í framkvæmd. Samstarfsáætlunin samanstóð af 

sjö samstarfsviðburðum og leiddi rannsóknin í ljós jákvæð tengsl milli 
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þátttöku í samstarfsviðburðum og gengis barna í lok 1. bekkjar. Rannsóknin 

sýndi einnig sterkari tengsl hjá börnum lágstéttarfólks. 

Rannsókn LoCasale-Crouch o.fl. (2008, bls. 124–139) á 

samstarfsviðburðum og hvernig börn aðlagast í grunnskólanum var viðameiri 

en rannsókn Schulting o.fl. Þau skoðuðu níu samstarfsviðburði sem tengdust 

bæði samstarfi skóla á milli og samstarfi milli skóla og foreldra. Markmið 

rannsóknarinnar var að skýra hvernig og hvaða samstarfsviðburðir tengdust 

félagsfærni barna, sjálfstjórn og námsgetu að mati kennara. Helstu 

niðurstöður voru að af níu viðburðum sem áttu að stuðla að jákvæðari 

yfirfærslu í grunnskóla höfðu að meðaltali sex þeirra sterk tengsl við jákvæða 

skólabyrjun. Börnin höfðu betri félagsfærni og færri hegðunarerfiðleika eftir 

fjölda samstarfsviðburða, því fleiri því betra. Sterkust tengsl voru þó er 

kennarar skólastiga komu saman til að ræða námskrá skólanna eða börnin 

sjálf. Eins og í rannsókn Schulting o.fl. (2005) voru sterkari tengsl hjá 

börnum sem voru í fjárhagslegri og/eða félagslegri áhættu. Þeir viðburðir sem 

skiptu mestu máli fyrir börn í áhættuhópnum voru þeir viðburðir sem börnin 

tóku sjálf þátt í.  

Rannsókn Ahtola o.fl. (2011, bls. 295–301) var viðamikil 

langtímarannsókn á skilum milli leik- og grunnskóla í Finnlandi. Í 

rannsókninni var árangur barna í lestri, skrift og stærðfræði skoðaður. Eins og 

í rannsókn LoCasele-Crouch o.fl. bentu niðurstöður til að samstarfsviðburðir 

skipti máli fyrir námsárangur. Samvinna um námskrá milli skólastiga skipti 

mestu máli um námsárangur barna í grunnskólanum. Skrifleg gögn um 

nemendur, samvinna (s.s. sameiginlegir viðburðir leik- og grunnskólabarna 

eða samkennsla leik- og grunnskólakennara) og fundur með framtíðar 

kennurum barna voru þeir samstarfsviðburðir sem komu þar næst á eftir. 

Samvinna um námskrá og skrifleg gögn milli skólastiga voru þættir sem voru 

þó sjaldnast notaðir. Algengasti samstarfsviðburðurinn var samræður milli 

leik- og grunnskólakennara um skólabyrjun barna og þar á eftir var að kynna 

leikskólabörnum umhverfi grunnskólans.  

Það skiptir því ekki eingöngu máli að það sé samstarf milli leik- og 

grunnskóla heldur hvernig því er háttað til að yfirfærslan milli skólastiga sé 

árangursrík. 
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2.6 Árangursrík yfirfærsla 

Almenn viðurkenning á mikilvægi bernskuára á þroska og líðan síðar meir og 

mikilvægi þess að fjárfesta í gæðakennslu (OECD, 2006, bls. 12, 58, 158) 

hefur stuðlað að miklum áhuga á rannsóknum á yfirfærslu milli skóla. 

Jákvæð skólabyrjun hefur jákvæð áhrif á barn náms- og félagslega og 

neikvæð skólabyrjun hefur neikvæð áhrif á skólagöngu síðar meir. Jákvæð 

skólabyrjun getur þannig haft áhrif á að rjúfa félags- og fjárhagslegan 

vítahring barns og stuðlað að þrautseigju meðal ungs fólks (Fabian og 

Dunlop, 2007b, bls. 4). 

En hvað er árangursrík yfirfærsla? Þó að það sé mikilvægt að stuðla að 

árangursríkri yfirfærslu til að skapa samfellu í námi er ekki samstaða um 

hvernig hún eigi að vera. Kraft-Sayre og Pianta (2000, bls. 6) segja að 

yfirfærsla milli skólastiga sé ekki eins fyrir öll börn og ekki hægt að hanna 

kerfi þar sem „ein stærð passar öllum“, það sem passar í einu samfélagi 

passar ekki endilega í öðru samfélagi. Þessi hugmynd fellur að hugmyndum 

Bronfenbrenners sem lagði áherslu á að horft væri á barnið út frá því sjálfu 

og umhverfi þess. 

Margir fræðimenn sem hafa rannsakað yfirfærslu hafa sett fram 

leiðbeiningar um hvernig hátta megi yfirfærsluferlinu og eru eftirfarandi 

atriði talin stuðla að árangursríkri yfirfærslu: 

 Það er mikilvægt að koma á jákvæðu, virku og gagnkvæmu 

sambandi milli barna, foreldra, kennara og skólans í heild og koma á 

tengslum við samfélagið (Bohan-Baker og Little, 2002; Broström og 

Wagner, 2003, bls. 128; Broström, 2008; Dockett og Perry, 2001; 

Fabian, e.d.; Kraft-Sayre og Pianta, 2000, bls. 7–13).  

 Dockett og Perry (2001; 2007c, bls. 188) benda einnig á að taka þurfi 

tillit til einstakra barna og fjölskyldna þeirra og Fabian (e.d.) bendir 

sömuleiðis á að samstarfsviðburðir þurfi að vera byggðir á þörfum og 

styrkleikum barna, fjölskyldna, kennara, skóla og samfélagsins alls.  

 Fabian (e.d.) og Broström (2008) telja bæði mikilvægt að börn fari 

milli skólastiga með vinum og að það sé tekið tillit til vinasambanda 

þegar raðað er í bekki (þar sem það á við).  

 Broström (2008) mælir einnig með að hverfisskólinn hafi 

sameiginlegt samstarfsverkefni með komandi grunnskólabörnum að 

vori áður en grunnskólinn byrjar.  
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Mikilvægt er að leggja áherslu á að yfirfærsluferlið byrji áður en börn 

hefja grunnskólagöngu og nái vel fram yfir fyrsta dag grunnskólans. Talað er 

um að börn séu aðlöguð nýju umhverfi þegar þau upplifa vellíðan, eiga vini, 

hafa tileinkað sér þau vinnubrögð sem þar ríkja og bæta námsgetu sína jafnt 

og þétt. Ekki má svo gleyma því að það fylgir lífinu að takast á við áskoranir 

og því má ekki eyða öllum áskorunum sem fylgja yfirfærslu milli skólastiga 

(Dockett, 2014, bls. 187–197). Það getur gert börnum gott og er 

nauðsynlegur liður á þroskaferlinum að upplifa breytingar og mæta nýjum 

áskorunum (Griebel og Niesel, 2003, bls. 25–33). Með líkan Bronfenbrenners 

í huga má segja að börn hagnist mest þegar leik- og grunnskólar stuðla bæði 

að samfellu og ekki. Með samfellunni kemur kunnugleiki, þægindi, öryggi og 

sjálfstraust en með rofi kemur breytileiki, ögranir, spenna og uppgötvun. 

Þegar jafnvægi er milli samfellu og rofs verður grunnskólinn hvorki leiðinleg 

endurtekning leikskólans né yfirþyrmandi reynsla hins óþekkta. Þar sem 

engin tvö börn eru eins getur þægilegur kunnugleiki fyrir eitt barn verið 

leiðinlegur fyrir annað og það sem er spennandi og ögrandi fyrir eitt barn 

getur verið yfirþyrmandi og erfitt fyrir annað (Broström og Wagner, 2003, 

bls. 23). 

Með árangursríkri yfirfærslu og samfellu má auka líkur á að börnum vegni 

vel í skóla en jafnframt dregur það úr líkum á námserfiðleikum. Árangursrík 

yfirfærsla og samfella fela í sér að leik- og grunnskólar séu vel tengdir í 

gengum námskrá og hugmyndafræði. Einnig felur það í sér gott samband og 

samskipti milli skólastiganna, jafnt við börnin og fjölskyldur þeirra. 

Mikilvægt er að leik- og grunnskólar geri samstarfsáætlun þar sem bæði 

yfirfærsla og samfella eru höfð að leiðarljósi (Dunlop, 2007, bls. 151–165). 

Samfella í námi er einn þáttur árangursríkrar yfirfærslu. Í næsta kafla verður 

fjallað um læsi sem er einn af námsþáttum sem huga þarf að í þessu 

samhengi. 
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3. Læsi 

Læsi er mjög mikilvægt í námi sem og lífinu öllu. Læsi hefur verið skilgreint 

í gegnum tíðina sem getan til að skilja og skapa texta (Westby, 2012, bls. 

164) en nú er hugtakið yfirleitt skilgreint mun víðar. Samkvæmt íslenskri 

menntastefnu er læsi einn grunnþáttur menntunar. Í læsi felst að nemendur 

nýti sér alla þá tækni sem í boði er í lestri og ritun til að verða virkir 

þátttakendur í eigin námi sem og samfélaginu öllu. Læsi snýst um 

samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða í málsamfélagi og er 

því félagslegt í eðli sínu. Læsi snýst fyrst og fremst um sköpun merkingar. 

Að skynja, skilja, túlka, gagnrýna og miðla texta til annarra er sú þekking og 

leikni sem felst í læsi (Bitter, O’Day, Gubbins og Socias, 2009, bls. 17; 

Gillen og Hall, 2003, bls. 8–10; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a, 

bls. 16–19, 2011b, bls. 14−17). Ekki er lengur litið á læsi sem getu sem börn 

ná tökum á snemma á lífsleiðinni heldur þekkingu og færni sem einstaklingar 

afla sér á lífsleiðinni (PISA, 2012, bls. 61). 

Í PISA (The programme for international student assessment) (2012, bls. 

61) er læsi skilgreint á eftirfarandi hátt:  

 Læsi felur í sér að skilja, nota, íhuga og tjá sig í ritmáli í þeim 

tilgangi að ná markmiðum sínum, auka þekkingu og tækifæri, og taka 

þátt í samfélaginu. 

Grundvallarþættir læsis eru lestur, ritun, hlustun og tal og eru lykilþættir 

menntunar (PISA, 2009, bls. 21).  

Í kaflanum er fjallað um málþroska barna sem er nauðsynleg forsenda 

lestrar- og skriftarnáms. Einnig er fjallað um lestur og hvernig það ferli á sér 

stað. Að lokum verður fjallað stuttlega um læsi á mótum skólastiga, en 

rannsóknin fjallar um yfirfærslu milli skólastiga og mikilvægi þess að vel sé 

að henni staðið. Þess vegna er mikilvægt að horfa á lesturinn á þessu tímabili 

og hvernig skapa megi samfellu. 
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3.1 Málþroski barna 

„Í málinu er fólgin lífsreynsla hennar [þjóðarinnar], spekt og mannvit og allar 

ástríður. Í hljómi þess lifir og bergmál náttúruraddanna. Móðurmálið er ein 

hin helsta menntalind hvers manns, af henni drekka flestir dag hvern frá 

vöggu til grafar“ (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 68). 

Grundvöllur málþroska barna er lagður í samskiptum við aðra þegar málið 

og hugsunin spinnast saman í eina heild (Vygotsky, 1999, bls. 19). Pence 

Turnbull og Justice (2014, bls. 8, 20–22) skilgreina málið sem kerfi tal- eða 

rittákna sem gerir okkur mannfólkinu kleift að eiga samskipti við hvert 

annað. 

Málþroski (e. language development) barna er flókið ferli sem krefst 

samhæfingar fjögurra undirkerfa (Carroll o.fl., 2011, bls. 1–6; Kamhi og 

Catts, 2012, bls. 2–3):  

 Hljóðkerfi (e. phonology) beinist að málhljóðum og reglum um 

hvernig þau tengjast saman í orð. Hljóðkerfið er samsett af 

hljóðeiningum sem kallast fónem og eru minnstu merkingargreinandi 

einingar máls. Fónemin eða hljóðin fremst í orðunum „hús“ og „lús“ 

breyta merkingu þeirra. Hljóðgreining og vitund um hljóðkerfið (e. 

phonological awareness) gegnir mikilvægu hlutverki í lestrarnámi 

einkum þegar börn eru að ná tökum á umskráningu þ.e. að greina á 

milli ólíkra hljóða (fónema) og tengja þau saman í orð eða að greina 

orð í hljóðeiningar við ritun þeirra. 

 Merkingarfræði (e. semantics) vísar til inntaks máls, þegar 

einstaklingur nær fram merkingu úr því efni sem hann heyrir eða les. 

Merking vísar til skilnings einstakra orða og texta og liggur til 

grundvallar síðari lesskilningi. 

 Málfræði (e. grammar) skiptist í myndunarfræði (e. morphology) og 

setningafræði (e. syntax). Myndunarfræði er um það hvernig orð og 

orðhlutar eru tengd saman til að skapa mismunandi merkingu. Hún 

nær einnig yfir beygingarfræði, þ.e. reglur um innri gerð orða s.s. 

notkun forskeyta, viðskeyta og beygingarkerfis málsins. 

Setningafræði er um það hvernig uppbygging setninga þarf að fylgja 

ákveðnum málfræðireglum til að raðast saman í merkingarbærar 

heildir. Vitund um uppbyggingu máls er stuðningur við lestraröryggi 

og leshraða.   
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 Málnotkun (e. pragmatics) tengist því hvernig samskipti eiga sér 

stað og þá sérstaklega hvernig tungumálið er notað í ólíkum 

aðstæðum á viðeigandi hátt. Það felur í sér að nota mál til samskipta í 

félagslegum aðstæðum, geta lesið í önnur boðskipti s.s. svipbrigði og 

líkamstjáningu og að átta sig á hvers kyns samskipti eru við hæfi 

hverju sinni.  

Við fæðingu eru börn fær um að tileinka sér hvaða tugumál sem er og 

virðist málhæfileikinn vera meðfæddur. Ferli máltöku má skipta í sex þrep 

sem koma í tiltekinni röð en eru ekki bundin við ákveðinn aldur:  

1. Á fyrsta þrepi byrjar barnið að hjala. Um þriggja eða fjögurra 

mánaða aldur sýna börn viðbrögð s.s. bros eða hljóð þegar talað er 

við þau og gera tilraunir með hljóð. Um fimm eða sex mánaða aldur 

byrja börn markvisst að nota röddina til að fá svörun s.s. athygli. Á 

næstu mánuðum byrja börn að segja hljóð sem hljóma eins og orð.  

2. Á öðru þrepi segir barnið eins orðs „setningar“ og er þetta stig oft í 

kringum eins árs aldur. Frá 15 mánaða aldri byrja börn með 

nákvæmni að herma eftir hljóðum/orðum annarra og mynda 

setningar.  

3. Á þriðja þrepi er barnið farið að segja tveggja orða „setningar“ en 

það er vanalega um 19 mánaða – 2ja ára aldur. Þá er orðaforði oft um 

200 orð og eykst hratt.  

4. Á fjórða þrepi eru börn farin að nota þriggja orða setningar, nota 

málfræði s.s nútíð og þátíð. Á þessum aldri sýna börn góða 

samræðuhæfni.  

5. Á fimmta þrepi eru börn fær um að mynda flóknar setningar og læra 

grundvallarreglur móðurmálsins en börn eru um þriggja ára þegar 

þau byrja á þessu skeiði.  

6. Börn komast á sjötta þrep um fimm til sex ára aldur. Orðaforði og 

skilningur barna eykst jafnt og þétt og börn byrja að geta notað 

flókna málfræði (Aldís Guðmundsdóttir, 1992, bls. 222–229; Berk, 

2004, 164–171, 200–201, 236–240, 272–273; Browne, 2009, bls. 1–

2).  

Þegar börn byrja í grunnskóla er orðaforði þeirra um 14.000 orð (Carroll, 

2011, bls. 2) og þau tala allflest nokkuð málfræðilega rétt (Browne, 2009, bls. 

1–2). Þegar börn hefja nám í grunnskóla verður breyting á málþroska þeirra. 

Málvitund (e. metalinguistic competence) verður meiri vegna getu þeirra til 
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að lesa ásamt allri þeirri þjálfun sem því fylgir, þ.e. þau fá ekki einungis 

upplýsingar um málið í gegnum talmál eins og á leikskólaaldri heldur einnig í 

gegnum ritmál (Pence Turnbull og Justice, 2014, bls. 301–305).  

Þrátt fyrir að málhæfileikinn virðist vera meðfæddur og að meirihluti 

barna þrói hann án beinnar kennslu er hlutverk fullorðinna (foreldra og 

kennara) mikilvægt því félagslegur þáttur máls er ekki meðfæddur. Ef börn 

eru í málríku umhverfi og fá stuðning frá fullorðnum verða þau færari í 

notkun tungumálsins (Browne, 2009, bls. 3–5, 9–10, 231; Vygotsky, 1978, 

bls. 84–91). Tengsl mál- og læsisþroska eru vel þekkt, eins og áður hefur 

verið nefnt, börn sem hafa góða málþekkingu öðlast betri færni í lestri og því 

mikilvægt að styðja við hann strax frá unga aldri (Ásthildur Snorradóttir og 

Sigurlaug Jónsdóttir, 2000, bls. 41–42; Browne, 2009, bls. 3–5; Carroll o.fl., 

2011, bls. 2; Foy og Mann, 2012, bls. 799–823). 

3.2 Lestur 

„Lestrarkunnátta er lykill að andans auði þjóðarinnar, og jafnframt gjörir hún 

menn færa að rétta þennan auð öðrum“ (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 

70).  

Lestur samanstendur af fjölmörgum þáttum sem snerta einstaklinginn 

líffræðilega og tilfinningalega s.s. sjón, heyrn, málþroska, vitsmunaþroska, 

athygli, einbeitingu, áhuga, hvatningu og sjálfsímynd (Kamhi og Catts, 2012, 

bls. 20–21; Þóra Kristinsdóttir, 2000, bls. 186). Lestur er virkt og flókið 

gagnvirkt ferli sem byggir á fjölbreyttri færni og þekkingu um tungumál og 

texta. Sú færni sem þörf er á er getan til að þekkja stafi, para rétt hljóð við 

rétta stafi og að sameina hljóð til að búa til orð. Einnig þarf lesandi að raða 

orðum saman í merkingarbærar setningar. Lestur byggir einnig á 

bakgrunnsþekkingu lesandans og getu hans til að spá fyrir um orð (Browne, 

2009, bls. 25; Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 17). Lestur gefur 

færi á að afla sér þekkingar og er í raun forsenda fyrir öllu námi (Ásthildur 

Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000, bls. 40).  

Hér á eftir er fjallað um lestrarþróun, lestrarferli og aðferðir við 

lestrarkennslu með það að leiðarljósi að draga fram þá þætti lesturs sem huga 

þarf að til að skapa samfellu í læsi milli leik- og grunnskóla.  
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Lestrarþróun 

Rannsóknir sýna að frá fæðingu og í gegnum leikskóla byrja börn að þróa 

grunnskilning um lestur og skrift. Þessir þættir þróast í gegnum hina ýmsu 

námsreynslu sem leyfir þeim að gera tilraunir með tungumálið. Þegar í 

grunnskólann er komið hafa börn þegar aflað sér mikillar þekkingar og færni 

varðandi læsi (Browne, 2009, bls. 25–26; Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2006: 4–5;  Scarborough, 2002, bls. 97; Vacca o.fl., 2008, bls. 95–

97). Fræðimenn hafa skilgreint þróunarferli lestrar. Þetta ferli hefur verið sett 

fram með ögn ólíkum hætti og er hér kynnt dæmi um slíkt ferli (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006: 4–5; Vacca o.fl., 2008, bls. 95–

97): 

 Könnunarstig (e. awareness and exploration phase) byrjar við 

fæðingu og heldur áfram að þróast gegnum leikskólaárin. Börn 

byggja grunn að lestrar- og skriftarkunnáttu með því að kanna 

umhverfi sitt. Þau lesa og skrifa í þykjustu og smám saman þróast 

hæfileikinn í að þekkja hljóð stafa og samband lestrar og 

stafa/skriftar.  

 Næsta stig er tilraunastig (e. experimental reading and writing phase) 

en það gerist á síðasta ári leikskólans. Börn gera tilraunir með lestur 

og skrift og sækja í viðfangsefni tengd lestri. Á þessu stigi halda þau 

áfram að átta sig á stöfum og tengingu þeirra við hljóð. Börn byrja að 

átta sig á að skrifa frá vinstri til hægri, upp og niður. Þau hafa áhuga 

á stafrófinu og geta jafnvel skrifað nokkur orð. Einnig hafa þau 

gaman af rími. Það má segja að fyrstu tvö stigin einkennist af 

svokölluðu bernskulæsi og verður fjallað frekar um það síðar.  

 Þriðja stigið er byrjunarstig í skrift og lestri (e. early reading and 

writing phase). Þetta gerist vanalega í 1. bekk þegar kennsla verður 

formlegri. Börn lesa einfaldar sögur og geta skrifað sögur sem 

tengjast þeim persónulega. Þau geta einnig endursagt kunnuglegar 

sögur og spáð fyrir um framhald sögu.  

 Fjórða stigið byrjar yfirleitt í 2. bekk og gæti kallast yfirfærsla (e. 

transitional reading and writing phase). Þá eru nemendur farnir að 

lesa af meiri lipurð og semja texta/sögur af meira öryggi og verða 

markvissari, þekkja fleiri orð og prófarkalesa það sem þeir skrifa.  
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 Börn komast yfirleitt á lokastigið, sjálfstæði og afkastastig (e. 

independent and productive phase), í 3. bekk en það varir alla ævi. 

Þau fara að lesa og skrifa á fágaðri hátt en áður til að mæta 

mismunandi tilgangi og markhópi. Frá 3. bekk munu þau halda áfram 

að auka við og fínpússa lestrar- og skriftarþekkingu sína. 

Annað stigið, tilraunastig, og þriðja stigið, byrjunarstig í skrift og lestri, 

eru þau stig sem leggja þarf áherslu á er kemur að samfellu í lestri milli 

skólastiganna. 

Lestrarferlið 

Scarborough (2002, bls. 97) segir lestur vera flókið ferli. Lestur byggist á 

málskilningi (e. language comprehension) og orðakennslum (e. word 

recognition) en undir þessum tveim meginflokkum eru ýmsir þættir sem 

vefjast og fléttast saman með æfingu í lestri. Lestrarfærni næst á löngum tíma 

með leiðbeiningum og þjálfun. Mynd 3 sýnir lestrarferlið samkvæmt 

Scarborough.  

 

 

Mynd 3 Þjálfaður lestur eftir Scarborough (2002) 

 

Dæmi um aðra sýn á lestrarferlið er einfalda lestrarlíkanið (e. simple view 

of reading). Hoover og Gough (1990) leggja áherslu á að lestur feli í sér tvær 

megin aðgerðir sem virka saman og samtímis. Annars vegar er það 

umskráning (e. linguistic level process) sem á sér stað þegar rittáknum er 

breytt í hljóð. Hins vegar er það skilningur (e. semantic process) sem á sér 
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stað þegar einstaklingur nær fram merkingu úr því efni sem hefur verið 

umskráð. Þessar meginaðgerðir eru jafn mikilvægar fyrir lestrarárangur, 

hvorug næg ein og sér. Erfiðleikar í lestri geta stafað af a) umskráning er góð 

en skilningur slakur, b) umskráning er slök en skilningur góður og c) bæði 

umskráningu og skilningi er ábótavant (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, 

bls. 25; Carroll o.fl., 2011, bls. 10; Cecil, 2007, bls. 2–3; Hoover og Gough, 

1990, bls. 127–128, 132; Kintsch og Rawson, 2005, bls. 209; Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 5). 

 

 
 

Mynd 4 Einfalda lestrarlíkanið eftir Gough og Tunmer, 1986 

 

Lestrarörðugleika má oft rekja til erfiðleika með umskráningu en 

málskilningsþátturinn getur þó einnig verið orsakavaldur í lestrarerfiðleikum, 

sérstaklega þegar líður á grunnskólagönguna og lestrarefni verður flóknara. 

Þótt barn geti tengt bókstaf við hljóð og lesið orð verður erfitt að lesa ef börn 

þekkja ekki orðin og skortir skilning á þeim (Scarborough, 2002, bls. 97–98). 
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Aðferðir við lestrarkennslu 

Líkön af lestrarferli lýsa oft lestri sem samskiptamáta milli sendanda 

(skrifarans) og móttakanda upplýsinga (lesandans). Sendandi hefur skilaboð 

að koma á framfæri sem hann gerir í gegnum prent, móttakandi túlkar 

skilaboðin. Lestrarlíkön hafa verið þróuð til að lýsa þessu ferli. Það hvernig 

lesandi túlkar prent er lykilatriði í gerð lestrarlíkana. Þrjár ólíkar hugmyndir 

af líkönum hafa verið settar fram um það hvernig börn læra að lesa; 

eindaraðferðir, heildaraðferðir og samvirkar aðferðir (Vacca o.fl., 2008, bls. 

25–29). 

 Eindaraðferðir (e. bottom up models) byggja á því að unnið sé með 

minnstu einingar málsins, málhljóðin. Megin áhersla er á tækniþátt 

lestrar til að byrja með. Áhersla er lögð á umskráningu, að börn læri 

tengslin á milli bókstafa og hljóða sem þeir standa fyrir. 

Hljóðaaðferð er umskráningaraðferð. Fyrst lærir lesandi einkenni 

bókstafa, tengir því næst bókstafi saman til að þekkja 

stafsetningarmynstur og tengir svo stafsetningarmynstur til að þekkja 

orð. Þegar umskráning verður sjálfvirk getur lesandinn farið að spá í 

setningar, málsgreinar og merkingu texta. Kveikja 

lestrarathafnarinnar er málhljóðin (fer frá tákna- og hljóðkerfi, í 

setningafræði og að lokum í merkingarfræði). Gagnrýni á aðferðina 

er að það sé allt of mikil áhersla lögð á hljóðkerfisþáttinn og ekki fyrr 

en mun síðar á ritun og skilning.  

 Heildaraðferðir (e. top down models) leggja áherslu á að 

bakgrunnsþekking barna og merking texta skipti megin máli þ.e. að 

skilja það sem lesið er. Kenningin byggir á að börn læra að lesa út frá 

merkingarbærum texta þar sem áhersla er lögð á skilning á samhengi 

texta. Kveikja lestrarathafnarinnar er bakgrunnsþekking og reynsla 

barna (fer frá merkingarfræði, í setningafræði og endar í tákna- og 

hljóðkerfi). Aðferðin virkar þó ekki ein og sér því lesendur þurfa 

alltaf að þekkja bókstafi og hljóð þeirra til að geta lesið. 

 Samvirkar aðferðir (e. interactive models) ganga út frá því að til 

þess að geta lagt merkingu í texta þurfi lesandinn bæði að nota 

bakgrunnsþekkingu sína sem og bókstafaþekkingu, þekkingu á 

tengslum bókstafa og hljóða, orðaforða og þekkingu á setningafræði. 

Í samvirkum aðferðum er lögð áhersla á að lesandinn sé virkur og 

byggi lestur og lesskilning sinn á gagnvirkni milli merkingarfræði, 
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setningafræði og tengslum á milli ritmáls og hljóðkerfis. Kveikja 

lestrarathafnarinnar er bæði málhljóðin sem og bakgrunnsþekking og 

reynsla (tákna- og hljóðkerfi, setningafræði og merkingarfræði eru 

grunnur að því að geta lesið). Útbreidd kennsluaðferð á Íslandi í dag 

nefnist Byrjendalæsi og byggist hún á samvirknilíkaninu (sjá nánar í 

kafla 3.3). 

Fræðimenn hafa áratugum saman lagt sig fram við að rannsaka lestur og 

hvað til þarf til að auðvelda börnum að lesa lipurt og af skilningi. Nú á 

dögum er þekking á lestri mikil en menn eru þó ekki á einu máli um það 

hvernig börn læra að lesa.  

3.3 Læsi á mótum skólastiga 

Í aðalnámskrám bæði leik- og grunnskóla er fjallað um mikilvægi þess að 

skólaganga barna myndi samfellda heild. Það er að segja að nám í grunnskóla 

byggi á reynslu og námi sem fór fram í leikskólanum. Jafnframt er bent á að 

upplýsingar um þekkingu og færni barna í leikskólanum fylgi yfir í 

grunnskólann til þess að stuðla að samfellu á milli skólastiganna. Þetta á við 

um læsi sem og aðra námsþætti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011a, bls. 10, 14, 50–51; 2011b, bls. 12, 16, 74–75). Eins og fram kom í 

kaflanum um lestrarþróun hér að framan gera börn tilraunir með lestur og 

skrift og sækja í viðfangsefni tengd lestri þegar á leikskólaaldri. Þau eru 

byrjuð að átta sig á ritmálinu og tengingu bókstafa við hljóð. Í 1. bekk verður 

kennslan formlegri og börn byrja að skrifa og lesa. Börn lesa einfaldar sögur 

og geta skrifað sögur sem tengjast þeim persónulega. Þau geta einnig 

endursagt kunnuglegar sögur og spáð fyrir um framhald sögu. Hér liggur 

samstarfsflötur leik- og grunnskóla á vettvangi læsis og mikilvægt að skapa 

samfellu. 

Leikskólinn og bernskulæsi 

Hugmyndafræði og þekking um mál og læsi hefur þróast mikið á síðustu 

áratugum en áður töldu menn að börn þyrftu að ná ákveðnum lesþroska áður 

en eiginlegt lestrarnám gæti hafist. Lestrarhugtakið var skilgreint þröngt þ.e. 

að tengja saman hljóð og bókstafi í orð (umskráning). En eftir miðja síðustu 

öld tóku hugmyndir manna um lestur að breytast og sjónum var beint að 
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hagnýti læsis eða notkunargildi þess í daglegu lífi. Á níunda áratug síðustu 

aldar höfðu fræðimenn komist að þeirri niðurstöðu að þróun læsis hefjist í 

raun við fæðingu og þróist samsíða málinu og varð hugtakið bernskulæsi til 

(e. emergent literacy) (Gillen og Hall, 2003, bls. 3–10; Whitehurst og 

Lonigan, 2001, bls. 12).  

Bernskulæsi hefur verið skilgreint sem sú þekking, færni og viðhorf sem 

börn tileinka sér um læsi, á heimilum og í leikskóla, áður en formleg 

lestrarkennsla hefst og tekur til bókstafaþekkingar, hljóðkerfisvitundar, 

orðaforða, málskilnings, tjáningar, lestrar og ritunar. Börn byggja upp færni 

og þekkingu á máli, lestri og ritun smátt og smátt og því engin skýr mörk á 

milli undirbúnings læsis sem fram fer á leikskólaaldri og formlegs 

lestrarnáms sem hefst í grunnskóla (Gunn, Simmons og Kameenui, 1995; 

Whitehurst og Lonigan, 2001, bls. 12).  

Bernskulæsi örvast og eflist í gegnum dagleg samskipti en ekki í gegnum 

beina lestrarkennslu, hana fá börnin þegar þau byrja í grunnskóla. 

Hversdagslegar athafnir eins og þegar tveggja ára barn krotar á blað eða 

þegar fjögurra ára barn bendir á bókstafi á umferðarskiltum eru dæmi um 

bernskulæsi. Sama má segja um barn sem vill láta lesa fyrir sig 

uppáhaldsbókina sína aftur og aftur og leikskólabarn sem les bækur eftir 

minni eða myndum. Áhugi á rituðu máli og síðar fyrir lestri og skrift vaknar 

snemma hjá börnum. Það ber því að skapa umhverfi í leikskólum sem hvetur 

börn til að kanna og læra að lesa og skrifa. Á fyrstu fimm æviárum barna er 

margt hægt að gera til að styðja við lestrarnám, en mikilvægast er að skapa 

aðstæður og andrúmsloft sem er skemmtilegt en auk þess mál- og 

lestrarhvetjandi. Einfaldar athafnir eins og að tala saman, hlusta, lesa og 

syngja eru tilvaldar. Umhverfi barna þarf einnig að vera ríkt af ritmáli. Börn 

sem alast upp í slíku umhverfi og fá fjölbreytt tækifæri til að tjá sig koma til 

með að þróa með sér þá þætti sem skipta máli þegar formlegt lestrarnám 

hefst. Reynsla barna af bókum og notkun tungumálsins á fyrstu fimm 

aldursárunum leggur því grunninn að góðum árangri í grunnskóla (Burns, 

Griffin og Snow, 1999, bls. 8–15; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011b, bls. 37–40; Vacca o.fl., 2008, bls. 98–120).  

Þessar hugmyndir sýna fram á nauðsyn þess að leggja áherslu á læsi í 

leikskóla (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005, bls. 6, 15, 18). 

Leikurinn er meginnámsleið barna og skapar hann þeim tækifæri til að læra í 

samskiptum við umhverfi sitt. Leikurinn er leið barna til að tjá hugsanir sínar, 
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reynslu og tilfinningar ásamt því að þróa félagstengsl við önnur börn. Í 

leiknum þurfa börn að nota tungumálið á fjölbreyttan hátt. Í leik geta börn 

unnið með hugmyndir sínar, öðlast nýjan skilning og þekkingu og eflt 

skapandi og vitræna þætti þroskans. Mörg leikföng og fjölbreyttir leikir 

undirbúa barnið undir lestrar- og skriftarnám á eðlilegan hátt. Ýmsir 

samtengingar-, röðunar- og tölvuleikir auka formskyn barna og leikir með 

rím, tóna og takt auka hæfni þeirra til að greina hljóð svo dæmi séu tekin. Í 

Aðalnámskrá leikskóla segir að læsi í leikskóla feli í sér þekkingu, leikni og 

hæfni barna til að lesa í umhverfi sitt og tjá tilfinningar, upplifun og skoðanir 

á ýmsa vegu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 29, 37–40). 

Hlutverk kennara er mikilvægt í því að efla málþroska barna og þá um 

leið bernskulæsi. Kennarar þurfa að bera virðingu fyrir máli barna með því að 

sýna börnum áhuga og vera viljugir að tala við þau. Þannig verða börn örugg 

með sig. Kennarar þurfa einnig að skilja gildi samræðunnar og vera 

fyrirmyndir barnanna. Þeir þurfa að nota góðan orðaforða, hlusta af athygli, 

gefa börnum tíma til að tjá sig og skipuleggja stundir þar sem samræðan fer 

fram á fjölbreyttan hátt (Browne, 2009, bls. 6–21). Í rannsókn Halldóru 

Haraldsdóttur (2012, bls. 8, 15) kom fram að í leikskólanum sé mál- og 

læsisörvun, bæði í gegnum óformlegar og formlegar læsisstundir. 

Málþroski barna er misjafn en þar hefur samspil erfða og umhverfis mikið 

að segja. Sýnt hefur verið fram á að bil milli barna með góðan málþroska og 

slakan málþroska breikkar þegar í grunnskólann kemur. Góður málþroski 

hefur jákvæð áhrif á lestur og öfugt. Því er mikilvægt að strax í leikskóla, 

áframhaldandi í grunnskóla, sé ríkulegt málhvetjandi umhverfi (Biemiller, 

1999, bls. 1, 12, 17–18, 30–33). 

Í ljósi Matteusar áhrifa, þ.e. að allflest börn (um 90-95%) sem eru færir 

lesarar í byrjun grunnskólagöngunnar verða það áfram síðar og þau börn (um 

65-75%) sem eiga við lestrarerfiðleika að stríða í byrjun 

grunnskólagöngunnar munu glíma við þá erfiðleika áfram, er mikilvægt að 

greina börn í áhættuhópi vegna lestrarerfiðleika strax í leikskóla. Þá er hægt 

að taka skref til að koma í veg fyrir eða draga úr lestrarerfiðleikum í 

grunnskóla (Scarborough, 2002, bls. 98–99). Í þessu samhengi er Hljóm-2 

mikilvægur þáttur. Greinandi verkefni í leikjaformi eru notuð við mat á 

hljóðkerfis- og málvitund fjögurra til sex ára barna. Verkefni sem mynda 

Hljóm-2 eru: Rím, samstöfur, samsett orð, hljóðgreining, margræð orð, 

orðhlutaeyðing og hljóðtenging. Slakar niðurstöður úr Hljóm-2 gefa 
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vísbendingar um lestrarerfiðleika síðar á skólagöngunni. Það má því nota 

Hljóm-2 til að finna börn í áhættuhópi og setja í gang snemmtækari íhlutun 

fyrir þau sem á þurfa að halda. Á þann hátt má jafnvel fækka þeim börnum 

sem lenda í lestrarerfiðleikum síðar (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003, bls. 9–27). Rannsókn Carroll 

o.fl. (2011, bls. 49–57) sýnir að snemmtæk íhlutun barna í áhættuhópi vegna 

lestrarerfiðleika ber árangur. Þau prófuðu bæði að nota aðferðir sem þjálfuðu; 

a) bókstafaþekkingu og hljóðkerfisvitund og b) orðaforða, frásögn og 

málfræði. Þjálfunin stóð yfir í 20 vikur í 1. bekk og báðar þessar aðferðir báru 

árangur. Aðferð a leiddi til betri lestrarnákvæmni, stafsetningar og 

hljóðkerfisvitundar á meðan aðferð b leiddi til betri orðaforða og færni í 

málfræði. 

Kennslufræðilegur leikur (e. educational play) er talinn stuðla að 

samfellu. Með kennslufræðilegum leik er átt við leik sem er skipulagður og 

hefur kennslufræðileg markmið. Þar fá börn tækifæri til að auka við þekkingu 

sína á merkingarbæran hátt sem ýtir undir námsáhuga. Mikilvægt er að 

kennarar gangi út frá áhuga og sjónarmiðum barna, skipuleggi leikinn með 

börnum og taki þátt í honum á styðjandi hátt. Með kennslufræðilegum leik 

eru börnin undirbúin fyrir að fara frá leik og hefja formlegt nám (Broström, 

2007, bls. 66–71; Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011, 

bls. 2–4). Broström (2007, bls. 61) telur að með kennslufræðilegum leik megi 

byggja brú milli leik- og grunnskóla. Í sama streng tekur Bodrova (2008, bls. 

357–369) og varar við að flytja kennsluhætti grunnskólans niður í leikskóla. 

Grunnskólinn og Byrjendalæsi 

Meginundirstaða góðrar menntunar er traust kunnátta í móðurmálinu. Góð 

lestrarfærni er undirstaða ævináms og þess að geta tekið virkan þátt í lífi og 

menningu þjóðarinnar. Lestur er öflugt tæki til að afla sér þekkingar og 

munnleg og skrifleg tjáning er ein af nauðsynlegum forsendum þátttöku í 

samfélaginu. Hlutverk íslenskukennslu er umfangsmikið og margþætt. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla um íslensku er markmiðum skipt í fjóra flokka: 

 talað mál,  

 hlustun og áhorf,  

 lestur og bókmenntir,  

 ritun og málfræði.  
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Markmið eru sett fyrir hvern flokk sem skarast og fléttast saman við aðra 

flokka. Nemendur þurfa að kynnast, rækta og njóta íslensks máls og 

bókmennta en það er menningararfur þjóðarinnar. Jafnframt þarf að efla 

tjáningu og sköpun nemenda í tal- og ritmáli því það er meginforsenda 

samskipta. Einnig er lögð áhersla á að nemendur læri að draga rétt til stafs og 

að þeir fái stöðuga þjálfun í skrift eins og t.d. að skrifa, læri rétta stafsetningu, 

setja upp texta, málsnið og skipulag. Nemendur eiga að fá tækifæri til að rita 

efnið sitt og leggja það fram á skýran og skipulegan hátt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 96–100). 

Nýleg kennsluaðferð sem kallast Byrjendalæsi er hugsuð til að flétta alla 

þætti íslenskunnar saman. Byrjendalæsi er sú lestrarkennsluaðferð sem notuð 

var í öllum grunnskólum sem rannsóknin náði til. Markmið Byrjendalæsis er 

að efla lestrarfærni nemenda á fyrstu árum grunnskólans (Rósa Eggertsdóttir, 

Jenný Gunnbjörnsdóttir, Þóra Rósa Geirsdóttir, 2012, bls. 11). Byrjendalæsi 

er samvirk kennsluaðferð læsis einkum ætluð fyrir 1. og 2. bekk en getur 

einnig fallið að kennslu og námi í næstu bekkjum þar fyrir ofan. Í samvirkri 

kennsluaðferð er blandað saman aðferðum úr eindar- og heildaraðferðum, 

farið er frá heild til eindar og aftur til heildar (Rósa Eggertsdóttir, Jenný 

Gunnbjörnsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 2010, bls. 26).  

Aðferðafræði Byrjendalæsis felst í því að notaður er svokallaður 

gæðatexti til að kveikja áhuga nemenda og ýta undir ímyndunaraflið um leið 

og þeir fá tækifæri til að mynda merkingarbærar tengingar við daglegt líf og 

skapa nýja þekkingu. Móðurmálskennslan í Byrjendalæsinu er heildstæð og 

vefur saman í eina heild lestur, ritun, tal og hlustun. Námið á að vera 

athafnamiðað og inn í námið er fléttað spilum og leikjum til að auka 

fjölbreytni og gleði. Kennslunni er skipt upp í þrjá fasa.  

1. Í fyrsta fasa er unnið með lestur og inntak texta (upplestur, umræður, 

upprifjun, þátttökulestur). Kennari les fyrir nemendur texta úr bók og 

er orðaforði nemenda styrktur með umræðum um hann.  

2. Í öðrum fasa er unnið með tæknilega þætti (sundurgreinandi og 

samtengjandi viðfangsefni, hljóðvitund, skoðun á ritmáli, stafi, 

orðhluta, orð – lykilorð). Fundið er lykilorð úr textanum og það 

notað sem tæki til skoðunar á orðmyndun og til rannsóknar á letri, 

s.s. stafainnlögn, hljóðkerfisvitund, skrift o.fl. Orðaforði úr textanum 

sem lesinn hefur verið, lykilorðið og ný orð sem hafa orðið til við 
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vinnu með það eru svo nýtt áfram til umskráningar og endurtekins 

lesturs.  

3. Í þriðja fasa er unnið með enduruppbyggingu texta (leiðbeinandi 

lestur – sjálfstæður lestur, ritun stafa, orða og setninga, nýr texti 

saminn). Ritunin kemur inn þegar nýr texti er unninn sem byggir á 

orðaforða þess texta sem upphaflega var unnið með (Rósa 

Eggertsdóttir o.fl., 2012, bls. 6-7). 

Kennarar þurfa að skapa kjöraðstæður til lærdóms svo börn líti jákvætt á 

nám. Námið þarf að byggja á fyrri reynslu og þekkingu barna og börn þurfa 

að sjá gildi í því að læra að lesa. Kennarar þurfa að skapa fjölbreytt og 

lestrarhvetjandi umhverfi. Kennarar þurfa einnig að búa yfir fjölbreyttum 

lestrarkennsluaðferðum og hafa margs konar viðfangsefni til að geta mætt 

þörfum hvers og eins nemanda (Browne, 2009, bls. 42–56).  

Til eru ýmis próf og kannanir til að greina lestrarerfiðleika 

grunnskólabarna. Eitt slíkt er lestrarskimunarprófið Læsi. Það er notað í 1. og 

2. bekk í þeim tilgangi að gefa yfirlit yfir færni nemenda og ná til þeirra 

barna sem eru líkleg til að eiga við lestrarerfiðleika að stríða. Ef börn glíma 

við lestrarerfiðleika þurfa kennarar að bregðast við með viðeigandi hætti þar 

sem kennslufræðileg inngrip s.s. mikil þjálfun í grunnþáttum lestrar geta skipt 

sköpum, sérstaklega ef náð er til þeirra sem fyrst. Í fyrsta bekk eru prófin þrjú 

talsins en í öðrum bekk eru þau tvö. Að sögn íslenskra höfunda Læsis byggir 

lestur á umskráningu og skilningi, þ.e. meginþáttum lesturs samkvæmt 

einfalda lestrarlíkaninu (sjá kafla 3.2). Prófin ná yfir ýmsa þætti en þar sem 

rannsóknin í þessari ritgerð felur í sér athugun á læsisniðurstöðu úr fyrsta 

prófi í 1. bekk er greint frá því hvað það próf felur í sér (Guðmundur 

Engilbertsson og Rósa Eggertsdóttir, 2004, bls. 8–15): 

 Viðhorf til lestrar. 

 Skilningur á hugtökum; bókstafur, tölustafur, orð, setning, punktur, 

spurningarmerki, fremsta/aftasta orð í setningu. 

 Málvitund; mismunandi lengd orða, orðafjöldi í setningu, 

atkvæðafjöldi í orðum, fjöldi stafa/hljóða í orðum. 

Eins og fram hefur komið þarf að vera samfella milli leik- og grunnskóla 

til að börn nái að yfirfæra þekkingu sína úr leikskólanum í grunnskólann 

(Broström og Wagner, 2003, bls. 128; Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 71, 

95–101) og til að yfirfærslan milli skólastiga verði jákvæð (Niesel og 

Griebel, 2007, bls. 22–23). Gerður G. Óskarsdóttir (2012, bls. 166) telur að 
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samvinna kennara milli skólastiga, þar sem þeir kynnast starfsháttum hver 

annars, hafi jákvæð áhrif á samfellu milli leik- og grunnskóla. 

Í næsta kafla verður fjallað um rannsóknina sjálfa. Þar verður sagt frá 

aðdraganda að þróunarverkefninu Leikum og lærum saman. Markmið 

verkefnisins voru m.a. að auðvelda börnum yfirfærslu milli leik- og 

grunnskóla og skapa aukna samfellu, þá sérstaklega með lestur í huga. Greint 

verður frá rannsóknarferlinu þar sem bæði var horft til líðanar barna og 

lestrarfærni. 
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4. Aðferðafræði 

Rannsóknir eru forsendur framfara. Tilgangur þeirra er að afla þekkingar í 

gegnum formlegt og kerfisbundið ferli. Í ferlinu felst upplýsingasöfnun, 

greining gagna og túlkun (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 17). Í þessum 

kafla er gerð grein fyrir aðferðinni sem lögð verður til grundvallar í 

rannsókninni. Gerð er grein fyrir rannsóknarsniði, framkvæmd 

rannsóknarinnar og greiningu gagna. 

Starfendarannsókn (e. action research eða practioner research) er hugtak 

sem notað hefur verið yfir rannsóknir sem unnar eru af fagstéttum með það 

að markmiði að skapa nýja þekkingu í skólastarfi samfélaginu til hagsbóta 

(Hafþór Guðjónsson, 2008). Kennarar, sem taka þátt í slíkum rannsóknum, 

beina athygli að eigin starfsháttum og eru jafnframt rannsakendur. Prófaðar 

eru nýjar aðferðir sem kennararnir sjálfir taka þátt í að móta og gerðar eru 

athuganir á því hvernig til tekst með því að afla gagna sem síðan eru greind 

og túlkuð. Aðferðin hvetur til samstarfs kennara en einnig hvetur hún kennara 

til að sýna frumkvæði og axla ábyrgð á eigin starfi. Í starfendarannsókn er 

rannsakandinn hluti af rannsókninni, reynsla hans og gildi hafa áhrif á ferlið 

og því endurspeglast viðhorf hans, þekking og reynsla í gögnunum. Þetta 

getur bæði valdið takmörkunum og skapað möguleika í rannsókninni. 

Starfendarannsóknir í skólum geta þjónað mikilvægu hlutverki í fagmennsku 

kennara og starfsþróun þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 2009, bls. 3; 2013, bls. 

25–34; Svava Björk Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011, bls. 44 ).  

Á undanförnum árum hafa starfendarannsóknir sem fela í sér samstarf 

rannsakenda í háskólum og kennara aukist töluvert. Kennarar og 

rannsakendur vinna saman á jafnréttisgrundvelli og stuðla bæði að 

endurbótum á vettvangi hlutaðeigandi skóla eða skólastigi (leik-, grunn- eða 

framhaldsskóla) jafnt sem háskólanum. Starfendarannsókn er aðferð til að 

tengja saman starf og rannsóknir (Jóhanna Einarsdóttir, 2013, bls. 27–28). 

Samanborið við aðrar rannsóknir er sérstaða starfendarannsókna sú að gengið 

er út frá þekkingu og starfsháttum kennara á vettvangi. Rannsóknin er gerð 

að innan og beina kennarar sjónum að eigin starfi. Því má segja að 

starfendarannsóknir séu bæði persónulegar rannsóknir og samstarfs 
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rannsóknir. Þær eru samvinnuverkefni þess fólks sem starfar saman en geta 

einnig falið í sér samstarf við aðra aðila svo sem stjórnendur, ráðgjafa, 

stefnumótunaraðila, háskólastúdenta eða háskólakennara (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2009, bls. 5).  

Ferli starfendarannsókna (Mynd 5) er oft á þann veg að þær hefjast með 

vangaveltum kennara um starfshætti, hvers vegna þeir starfa með börnum 

eins og þeir gera og hvað þeir telja mikilvægt. Út frá þessum vangaveltum 

koma kennarar auga á afmarkað svið sem þeir vilja leggja áherslu á og þegar 

viðfangsefni hefur verið ákveðið er sett fram rannsóknarspurning. Því næst 

eru breytingar skipulagðar og ný vinnubrögð sett í framkvæmd. Meðan á 

breytingaferlinu stendur er gögnum og upplýsingum safnað skipulega. Að 

lokun eru gögnin metin, túlkuð og skýringar gefnar á því sem gerðist. Þá er 

starfið endurskipulagt með tilliti til niðurstaðnanna. Þetta ferli er ekki línulegt 

heldur fer fram og til baka og jafnvel skapast ný ferli (Jóhanna Einarsdóttir, 

2009, bls. 6–8, 2013, bls. 29–33; Svava Björk Mörk og Rúnar Sigþórsson, 

2011, bls. 44–45; McNiff og Whitehead, 2010, bls. 90–140). 

 

 

 

Mynd 5 Ferli starfendarannsókna 

 

Í þessari starfendarannsókn er rannsóknarspurningin eftirfarandi:  

 

Hefur samstarf leik- og grunnskóla áhrif á líðan barna og lestrarnám 

þeirra við grunnskólabyrjun? 

Vangaveltur um 
starfshætti 

Rannsóknar-
spurning 

Undirbúningur og 
skipulag 

Framkvæmd 

• gagnasöfnun og  
úrvinnsla 

• ígrundun og mat 

Endurskipulag 
starfsins 
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Tilgáturnar eru tvær. Fyrri tilgátan er að líðan barna í 1. bekk í 

grunnskóla sé betri eftir að auknu samstarfi leik- og grunnskóla er komið á. 

Síðari tilgátan er að lestrargeta barna sé meiri ef börnin koma úr 

samstarfsleikskólum því þá séu börnin öruggari en ella. 

Starfendarannsóknin sem hér er lýst er í þremur fösum. Til að gefa mynd 

af þeim vettvangi sem varð kveikjan að rannsókninni er byrjað á að segja frá 

aðdraganda hennar. Eins og McNiff og Whitehead (2010) benda á í bók sinni 

eru allar starfendarannsóknir starfstengdar og því mikilvægt að gefa mynd af 

starfsvettvanginum eða rannsóknarumhverfinu.  

Fyrstu tveir fasarnir lýsa ákveðnu breytingaferli sem var hluti af 

þróunarverkefni sem kynnt er hér á eftir. Ég var bæði hluti af verkefnahópi 

sem leiddi þróunarverkefnið og rannsakandi þar sem ég hélt utan um allt ferli 

rannsóknarinnar. Þriðji fasinn er rannsókn sem kom í kjölfar fyrri fasa en 

ýmsar spurningar vöknuðu í lok þróunarverkefnisins sem leitað er svara við í 

þeim hluta rannsóknarinnar.  

4.1 Aðdragandi rannsóknar 

Til að gefa innsýn í rannsóknina er hér lýst aðdraganda hennar og skipulagi 

þróunarverkefnisins.  

Allt frá árinu 2008 hafa grunnskólinn Lundarskóli og leikskólarnir Flúðir, 

Lundarsel og Pálmholt átt í nánu samstarfi þó svo að samstarf þessara skóla 

nái í raun enn lengra aftur. Tilgangur með samstarfinu er að auka gæði 

starfsins, auðvelda börnunum flutning milli skólastiga og skapa varanleg 

tengsl milli skólanna. Samstarfshópur skólanna hittist reglulega yfir 

vetrarmánuðina. Samstarfshópinn skipa að jafnaði einn stjórnandi og einn 

kennari frá hverjum skóla. Fyrsta sameiginlega samstarfsáætlun 

skólastiganna var gerð fyrir skólaárið 2009–2010. Þær hafa verið 

endurskoðaðar árlega síðan og við það fjölgaði samstarfsverkefnunum.  

Samstarfsáætlunin byggir á gagnkvæmum heimsóknum. Bæði fara 

leikskólabörnin í heimsóknir í grunnskólann og 1. bekkur heimsækir 

leikskólann. Leikskólabörnin fara m.a. í heimsókn í 1. bekk, í íþróttatíma 

með 1. bekk og heimsækja frístund. Einnig fer 6. bekkur í leikskólana og les 

fyrir börnin. Þegar vorar taka nemendur í 6. bekk á móti leikskólabörnunum, 

kynna skólalóðina fyrir þeim og fara í leiki. Nemendur 6. bekkjar eru paraðir 

saman við leikskólabörn þannig að til verða „vinapör“.  
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Á einum samstarfsfundanna kviknaði sú hugmynd að bæta við hefðbundið 

samstarf skólanna og til varð þróunarverkefnið Leikum og lærum saman 

(Hólmfríður Björk Pétursdóttir, 2013) sem er grunnurinn að 

starfendarannsókninni sem hér er lýst. Þróunarverkefnið var styrkt af 

Sprotasjóði. 

Stofnaður var verkefnahópur fyrir þróunarverkefnið. Einn kennari úr 

hverjum skóla var fenginn í verkefnahópinn sem hittist reglulega og fundaði. 

Eitt af fyrstu verkefnum verkefnahópsins var að útbúa verkefnisáætlun fyrir 

þróunarverkefnið (sjá fylgiskjal 1). Þróunarverkefnið snérist fyrst og fremst 

um að skapa aukna samfellu milli leik- og grunnskóla og auðvelda börnum 

flutning milli skólastiga til að stuðla að betri líðan þeirra og námsárangri. 

Önnur markmið með verkefninu voru:  

 Að efla félagsleg tengsl elstu nemenda leikskólans og 1. bekkjar 

grunnskólans. 

 Að efla tengsl og virkja foreldra skólabarna í flutningi milli 

skólastiga. 

 Að efla tengsl starfsfólks skólanna.  

 Að skapa samhengi í hugmyndafræði, kennslufræði og í skipulagi 

skólanna. 

Ákveðið var að til viðbótar við hefðbundið samstarf yrðu unnin 

þemaverkefni í skólunum, bæði í hverjum skóla fyrir sig og sameiginlega. 

Þemaverkefnin voru þrjú talsins og tengdust þjóðsögum sem gerðust í 

nágrenni Akureyrar. Þemaverkefnin voru unnin á árunum 2011 til 2012; eitt 

fyrir áramót 2011, eitt eftir áramót 2012 og eitt fyrir áramót 2012. 

Þátttakendur í þessu þróunarverkefni voru börn í 1. bekk grunnskólans, elstu 

börn leikskólanna tveggja og kennarar þessara barna. Ákveðið var að 

verkefnahópur ásamt aðilum í foreldrahópi myndu ákveða hvaða sögur eða 

bækur yrðu fyrir valinu. Það var mikill áhugi á að börnin fengju að taka þátt í 

valinu en þar sem þau voru um 100 talsins og í fjórum mismunandi skólum 

þótti það erfitt í framkvæmd.  

Verkefnahópurinn sá um að skipuleggja öll þemaverkefnin, meta hvernig 

til tókst með ýmsum könnunum og miðla upplýsingum til síns skóla. Í 

verkefnahópnum var ég verkefnastjóri, hélt utan um allt samstarf og var 

virkur þátttakandi í allri samvinnu. Ég sá um að halda utan um 

tímaskráningu, fundargerðir, boðun funda og upplýsingar til aðila í stýrihópi. 

Ég hannaði spurningalista til barna til að kanna líðan (sem ég forprófaði) 
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ásamt því að útbúa kannanir til kennara og foreldra með verkefnahópnum og 

ráðgjafa. Ég hélt utan um allar rannsóknir sem gerðar voru og vann úr þeim. 

Ég var einnig ritstjóri lokaskýrslu og sá um að skrifa hana að mestu leyti. 

Þóra Rósa Geirsdóttir hjá Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri 

var ráðgjafi verkefnisins og kom hún m.a. á fundi með verkefnahópnum.  

Einnig var stýrihópur myndaður en í honum voru aðilar úr stjórn skólanna. 

Í upphafi voru skólarnir fjórir og því voru meðlimir í stýrihópi það einnig. 

Það urðu hins vegar ýmsar breytingar á meðan á þróunarverkefninu stóð. 

Pálmholt og Flúðir sameinuðust og urðu Pálmholt. Þá fækkaði meðlimum 

stýrihóps í þrjá.  

Það ferli sem á sér stað þegar börnin eru að klára leikskólann og flytja yfir 

í grunnskóla snertir foreldrana ekki síður en börnin. Þessi tímamót geta verið 

óvissutími fyrir foreldrana líka og þeir geta haft áhyggjur. Foreldrar þekkja 

börnin sín best og því þótti mikilvægt að raddir þeirra heyrðust og foreldrar 

gætu komið með hugmyndir og athugasemdir á meðan á þróunarverkefninu 

stæði. Foreldrahópur var því myndaður og tók þátt í uppbyggingu 

verkefnisins og mati. Lagt var upp með að fá a.m.k. eitt foreldri frá hverjum 

skóla. Foreldrahópurinn var fenginn til ráðgjafar við þemaverkefnin og mat. 

Allar fundargerðir verkefnahóps voru sendar á foreldrahópinn ásamt því að 

foreldrar voru boðaðir á einstaka fundi með verkefnahópi. Á 

haustkynningarfundi hvers skóla árin 2011 og 2012 var verkefnið kynnt fyrir 

foreldrum. Foreldrum var einnig sent bréf reglulega yfir tímabilið þar sem 

þemaverkefnin voru kynnt stuttlega og þeim var boðið að taka þátt í 

þemaverkefnunum. Kannanir voru líka sendar á foreldra.  

Eitt af markmiðum þróunarverkefnisins var að skapa samfellu milli 

skólastiganna, byrjað var á því að samræma lestrarumhverfi í leikskólunum 

þremur (bernskulæsi) og samræma það Byrjendalæsi í grunnskólanum. Ein 

leið sem farin var til að mæta þessu markmiði var að halda kynningu á 

sameiginlegum starfsdegi í september 2011. Hún var haldin í sal 

Lundarskóla. Kynningin var fyrir alla starfsmenn leikskólanna þriggja og alla 

kennara yngsta stigs Lundarskóla. Tveir kennarar í Flúðum héldu kynningu á 

bernskulæsi fyrir allt starfsfólk hinna leikskólanna og alla grunnskólakennara 

á yngsta stigi. Tveir kennarar í Lundarskóla héldu svo kynningu á 

Byrjendalæsi fyrir allt starfsfólk leikskólanna þriggja. 
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4.2 Framkvæmd 

Þær rannsóknir sem hér er lýst í fasa eitt og tvö tilheyra þróunarverkefninu 

Leikum og lærum saman. Í fasa 3 er greint frá framhaldsrannsókn sem kom í 

kjölfar rannsóknar í fasa 2, um læsisniðurstöður barna í 1. bekk. 

Fasi 1 – Brú milli skólastiga, þemaverkefni 

Í þessum fasa rannsóknarinnar voru þemaverkefnin þrjú framkvæmd og 

spurningalistar lagðir fyrir börn til að leggja mat á líðan þeirra, færni og 

vináttu. Áður en að þemaverkefni hófust voru sömu spurningalistar lagðir 

fyrir samanburðarhóp. Einnig voru kannanir lagðar fyrir foreldra og kennara 

þessara barna til að leita svara við því hvort markmiðum þróunarverkefnisins 

væri náð og hvaða viðhorf foreldrar hefðu til þemaverkefnanna. 

Þátttakendur  

Í þemaverkefnunum tóku þátt öll elstu börn Lundarsels og Pálmholts ásamt 

nemendum í 1. bekk Lundarskóla, annars vegar skólaárið 2011-12 og hins 

vegar haustið 2012. Að auki tóku þátt foreldrar og kennarar þessara barna. 

Þýðið til skoðunar í könnun um líðan voru öll börn sem voru að fara úr 

leikskóla og hefja nám í grunnskóla. Úrtakið var öll börn fædd 2006 í 

leikskólunum Lundarseli og Pálmholti á Akureyri (n=34) sem fóru í 

Lundarskóla haustið 2012 og tóku fullan þátt í þróunarverkefninu. Úrtakið 

var hentugleikaúrtak. Hentugleikaúrtaki er helst beitt þegar markmið með 

rannsókn er frekar að álykta um tengsl milli breytna en tiltekið meðaltal eða 

hlutfall í þýði (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 123-

124). Samanburðarhópur (engin þátttaka) var öll börn fædd 2005 í 

leikskólunum Lundarseli og Pálmholti á Akureyri (n=25) sem fóru í 

Lundarskóla haustið 2011.  

Íhlutun og ferli 

Verkefnahópur ákvað strax í byrjun að þemaverkefni eitt yrði unnið að mestu 

í hverjum skóla fyrir sig í anda bernsku- og Byrjendalæsis en svo yrði 

sameiginleg sýning í sal Lundarskóla þar sem hver skóli myndi sýna 

afrakstur vinnu sinnar. Ástæða þessarar ákvörðunar var sú að best væri fyrir 

börnin að samvinnan færi hægt af stað til þess að börnin gætu áttað sig á 
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nýjum aðstæðum og vinnubrögðum. Í þemaverkefni tvö var ákveðið að vinna 

meira saman, bæði börn og kennarar og kynnast þannig vinnu hvert annars. 

Þemaverkefni þrjú var eins og fyrsta þemaverkefnið. Foreldrum var boðið að 

taka þátt í öllum þemaverkefnunum á einhvern hátt.  

Búkolla - Þemaverkefni 1 

Ákveðið var, í samráði við foreldrahóp, að allir skólarnir myndu vinna með 

söguna um Búkollu. Öllum hópnum var boðið á sýningu Lilju Báru 

Þorvaldsdóttur um Búkollu hjá Leikfélagi Akureyrar í september. Hver skóli 

vann með söguna á sinn hátt í október en svo hittust öll börnin og kennarar á 

sameiginlegri sýningu í sal Lundarskóla þar sem hver skóli sýndi sín verk 

sem voru afar fjölbreytt.   

Nonni, Á Skipalóni - Þemaverkefni 2 

Annað þemaverkefnið var í mars 2012. Þá var sagan af Nonna Á Skipalóni 

lögð til grundvallar. Börnin unnu með söguna í sínum skóla en einnig í 

blönduðum hópum í Lundarskóla. Í hverjum skóla var búið að lesa söguna 

fyrir börnin og ræða um hana til að börnin þekktu hana. Börnin hittust svo 

þrjá föstudaga (2., 9. og 16. mars) og unnu ýmis verkefni saman í 

stöðvavinnu: Smíða hús (Skipalón), þæfa ísbirni, spila tónlist, búa til spil, 

baka lummur og skoða Nonna kassann frá Minjasafninu. Hver hópur fór á 

tvær stöðvar hvern föstudag þannig að í lokin voru öll börnin búin að fara á 

allar stöðvarnar. Stöðvavinnan gekk vel að mati kennara, verkefnin höfðuðu 

vel til barnanna ef dómur er dreginn af brosum þeirra sem voru auðfundin 

þessa daga. Afrakstur vinnu barnanna í smíðum og myndmennt/handavinnu, 

ísbjörninn og Skipalón, var svo hengdur upp í Kristjáns bakarí, Samkaup-

Úrval við Hrísalund og í KA heimilinu áður en börnin fengu að taka hann 

með heim. 

Bakkabræður - Þemaverkefni 3 

Síðasta þemaverkefnið í þessu þróunarverkefni var svipað því fyrsta þar sem 

nýtt skólaár var byrjað og ný börn komin til sögunnar. Hver skóli vann með 

söguna á sinn hátt en svo hittust öll börnin og kennarar á sameiginlegri 

sýningu í sal Lundarskóla þar sem hver skóli sýndi sín verk. Ákveðið var líka 

að syngja nokkur lög saman á sýningunni. Foreldrar voru upplýstir um 
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verkefnið og boðnir velkomnir á sýninguna í bréfi ásamt því að börnin gerðu 

boðsmiða til foreldra sinna. 

Gagnaöflun og úrvinnsla gagna 

Börnin 

Líðan, færni og vinátta leikskólabarna ásamt viðhorfi til grunnskólans voru 

könnuð með spurningalista sem ég hannaði sérstaklega fyrir þessa rannsókn 

og forprófaði (sjá fylgiskjal 3). Sambærilegur spurningalisti var lagður fyrir 

sömu börn stuttu eftir að þau byrjuðu í grunnskólanum. Í spurningalista til 

leikskólabarna var spurt um árangur, líðan, tilhlökkun til grunnskólabyrjunar, 

kvíða og vináttu. Í spurningalista til grunnskólabarna var spurt um árangur, 

líðan, tilhlökkun og/eða kvíða fyrir skóladeginum og vináttu ásamt því hvort 

grunnskólinn hafi staðist væntingar barnanna og hvort þau hefðu verið 

nægilega undirbúin fyrir grunnskólann. Þetta ferli var fyrst framkvæmt árið 

2011 fyrir samanburðarhóp, þ.e. börn sem tóku ekki fullan þátt í auknu 

samstarfi milli skólastiganna. Ferlið var síðan endurtekið árið 2012 fyrir þau 

börn sem tóku fullan þátt í auknu samstarfi. Tilgangur þessara kannana var að 

athuga hvort einhver markverður munur á líðan, færni og vináttu reyndist 

fyrir og eftir aukið samstarf.   

 

Samanburðarhópur Íhlutunarhópur 

Í maí 2011 var spurningalisti lagður 

fyrir leikskólabörn fædd 2005. 

 

Í nóvember 2011 var aftur lagður 

spurningalisti fyrir sömu börn sem 

voru þá byrjuð í grunnskólanum. 

 

Í maí 2012 var spurningalisti lagður 

fyrir leikskólabörn fædd 2006. 

 

Í nóvember 2012 var aftur lagður 

spurningalisti fyrir sömu börn sem 

voru þá byrjuð í grunnskólanum. 

 

Framkvæmd gagnaöflunarinnar var á þann veg að ég lagði 

spurningalistann fyrir þau einstaklingslega á afviknum stað á þeirra deild eða 

kennslustofu til þess að skapa öryggi. Ég spjallaði við þau um daginn og 

veginn til að þeim liði vel í návist minni en mörg börn könnuðust við mig þar 

sem þau höfðu verið á leikskóla þar sem ég starfaði. Ég spurði börnin hvort 

þau vildu taka þátt í könnun sem ég væri að gera til að kanna hvernig börnum 

liði og gengi í skólanum (sem þau öll vildu). Ég spjallaði líka við þau um 
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spurningarnar og útskýrði hugtök ef þess þurfti. Einnig útskýrði ég fyrir þeim 

að könnunin væri órekjanleg, hún væri ekki merkt þeim með nafni heldur 

númeri. Ég notaði kóðun til þess að geta borið niðurstöður kannananna saman 

án þess að nöfn barnanna kæmu fram. Til að vinna úr gögnunum var 

töflureiknirinn Microsoft Excel notaður og niðurstöður settar upp í gröf.   

Einnig voru matslistar lagðir fyrir börnin eftir hvert þemaverkefni, eða 

þrisvar sinnum, fyrst í október 2011, svo í mars 2012 og október 2012. 

Tilgangur matslistanna var að kanna viðhorf barnanna til þemaverkefnisins. 

Kennarar barnanna sáu um að framkvæma matið með hverju barni og skiluðu 

listum til verkefnastjóra sem vann niðurstöður í töflureikninum Microsoft 

Excel.  

Kennarar 

Spurningalistar voru lagðir fyrir kennara eftir hvert þemaverkefni, eða þrisvar 

sinnum, fyrst í október 2011, svo í mars 2012 og október 2012. Tilgangur 

spurningalista til kennara var að fá endurgjöf á framkvæmd hvers 

þemaverkefnis.  

Eftir þemaverkefni 2 var að auki lagður fyrir spurningalisti til að kanna að 

hve miklu leyti markmiðum þróunarverkefnisins væri náð og fá endurgjöf á 

hvað virkaði vel og hvað mætti bæta.  

Aðilar í verkefnahópi sáu um að afhenda spurningalistana til 

samstarfskennara, safna saman svörum og koma til verkefnastjóra sem vann 

niðurstöður í töflureikninum Microsoft Excel. 

Foreldrar 

Eftir þemaverkefni eitt, í október 2011, var foreldrahópurinn boðaður á fund 

þar sem óformlegt mat fór fram í formi umræðna um hvað hefði heppnast vel 

og hvað hefði betur mátt fara.  

Eftir þemaverkefni tvö, í mars 2012, voru foreldrar barna sem tóku þátt í 

þemaverkefnunum beðnir að svara nokkrum krossaspurningum í gegnum 

vefkönnunarkerfið Survey Monkey. Á þann hátt þótti best að ná til allra 

foreldra á sem auðveldastan hátt. Tilgangur með þessum könnunum var að 

kanna hvort foreldrar teldu að markmiðum þróunarverkefnisins væri mætt og 

að kanna áhuga og þátttöku foreldra í verkefninu. 
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Ígrundun og mat 

Það gekk vel að leggja kannanir fyrir barnahópinn. Þau voru afar áhugasöm 

og tilbúin að taka þátt. Það tók hins vegar langan tíma þar sem matslistinn var 

lagður fyrir hvert barn einstaklingslega. Eins gekk vel að leggja kannanir 

fyrir bæði kennara og foreldra. Það voru þó tvö atriði sem hefði mátt bæta. 

Ég hafði ekki nákvæmar tölur um fjölda barna í þróunarverkefninu. Það er þó 

vitað að börnin frá Pálmholti, Lundarseli og Lundarskóla voru um 100. Eins 

hefði mátt halda betur utan um könnun til foreldra. Það voru 45 foreldrar sem 

svöruðu könnuninni en ekki er vitað hvort þeir eru frá 45 heimilum eða hvort 

báðir foreldrar einhverra barna hafi svarað og því séu niðurstöður frá færri 

heimilum. 

Á einum fundi verkefnahóps voru markmið verkefnisins skoðuð og við 

veltum fyrir okkur hvort við værum að ná þeim. Aðalmarkmið 

þróunarverkefnisins var að skapa aukna samfellu milli leik- og grunnskóla og 

auðvelda börnum flutning milli skólastiga til að stuðla að betri líðan þeirra og 

námsárangri. Til að sjá hvort þeim markmiðum væri mætt var ekki nóg að 

kanna hvaða áhrif þróunarverkefnið hefði á líðan barna í leik- og grunnskóla 

heldur þurfti að kanna hvort það hefði áhrif á námslega þætti. Ákveðið var að 

skoða niðurstöður úr læsisprófi barna í 1. bekk að hausti. Til samanburðar 

voru niðurstöður barna fæddra 2004 og 2005 skoðaðar en þau börn höfðu 

ekki tekið þátt í sambærilegu þemaverkefni um tengsl skólastiga. Þau höfðu 

þó upplifað ýmsa aðra samstarfsviðburði eins og tíðkast hafði. 

Fasi 2 – Læsisskimun  

Í þróunarverkefninu var áhugi á að vita hvort aukið samstarf leik- og 

grunnskóla hefði áhrif á lestrargetu. Ákveðið var að skoða niðurstöður úr 

læsisprófi barna í 1. bekk, að hausti. Fengið var leyfi frá skólastjóra 

grunnskólans. Grunnskólakennari og meðlimur verkefnahóps tóku saman 

niðurstöður úr fyrsta læsisprófi barna í grunnskólanum.  

Þátttakendur  

Þýðið til skoðunar var öll börn í 1. bekk í grunnskóla. Úrtakið var öll börn 

fædd 2004, 2005 og 2006 í 1. bekk. Samanburðarhópur var öll börn fædd 

2004 og 2005 en þau höfðu ekki upplifað aukið samstarf líkt og börn fædd 

2006. 
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Gagnaöflun og úrvinnsla gagna 

Grunnskólakennari og aðili verkefnahóps tóku saman niðurstöður úr 

læsisprófi að hausti í 1. bekk barna fæddra 2004, 2005 og 2006. Niðurstöður 

hvers árs eru til í Excel skjali en kennari fór yfir gögnin og reiknaði meðaltal 

barna sem komu úr samstarfsleikskólum og meðaltal þeirra sem komu úr 

öðrum leikskólum. Meðaltal árgangsins 2006 var reiknað sérstaklega og 

meðaltal árganganna 2004 og 2005 reiknað saman til samanburðar. 

Ígrundun og mat 

Það var nokkuð auðvelt að taka saman niðurstöður úr læsisprófi þar sem þær 

voru til í Excel en það tók nokkurn tíma að flokka niðurstöðurnar eftir því 

hvort börnin væru úr samstarfsleikskólum grunnskólans eða öðrum 

leikskólum. Það þurfti því að leita til kennara þessara barna, þrjú ár aftur í 

tímann. Í einstaka tilfellum þurfti að leita til barnanna sjálfra. Eins gleymdist 

að hafa fjölda barna með í gagnasöfnuninni en bætt var úr því í fasa 3. 

Upprunalega átti aðeins að bera saman læsisniðurstöður barna fæddra 

2006 við læsisniðurstöður barna fæddra 2004 og 2005 og sjá hvort börn sem 

upplifðu aukið samstarf leik- og grunnskóla skoruðu hærra á læsisprófi. Við 

athugun á niðurstöðum úr fasa 2 vaknaði sú spurning hvort börn sem koma úr 

samstarfsleikskólum séu hugsanlega öruggari við grunnskólabyrjun og að það 

hafi áhrif á getuna til að læra. Því ákvað ég að fara í frekari gagnasöfnun til 

að reyna að svara þeirri spurningu. 

Fasi 3 – Framhaldsrannsókn, læsisskimun 

Rannsóknin í þessum hluta var gerð í framhaldi af rannsókninni um 

læsisniðurstöður barna í Lundarskóla, í 1. bekk að hausti. Niðurstöður úr fyrri 

rannsókn um lestur þóttu áhugaverðar og gáfu tilefni til að skoða sama efni 

með stærra og breiðara úrtaki.  

Þátttakendur  

Þýðið til skoðunar eru öll börn sem eru í 1. bekk í grunnskóla. Úrtakið er öll 

börn fædd á árunum 2004-2007 í fjórum grunnskólum á Akureyri (n=369) og 

koma úr samstarfsleikskólum. Með samstarfsleikskóla er átt við leikskóla í 

sama hverfi og grunnskólinn og sem á í markvissu samstarfi við 

grunnskólann. Úrtakið var sem fyrr hentugleikaúrtak. Samanburðarhópur var 
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öll börn fædd sömu ár í grunnskólunum sem komu úr öðrum leikskólum en 

samstarfsleikskólum (n=109). 

Gagnaöflun og úrvinnsla gagna 

Send voru eyðublöð til skólastjórnenda fjögurra grunnskóla og þeir beðnir 

um að fylla út í eftirfarandi töflu.  

Niðurstöður úr læsisprófi í 1. bekk að hausti, meðaltal 

Skóli:____________________________________________ 

    Árgangur Börn úr: Fjöldi % 

2004 

Samstarfsleikskóli/ar     

Aðrir leikskólar     

2005 

Samstarfsleikskóli/ar     

Aðrir leikskólar     

2006 

Samstarfsleikskóli/ar     

Aðrir leikskólar     

2007 

Samstarfsleikskóli/ar     

Aðrir leikskólar     
 

Ég sendi tölvupóst á skólastjórnendur 17. mars 2014. Frá tveim skólum fékk 

ég niðurstöður tiltölulega fljótt, í maí 2014 frá einum skóla og í febrúar 2015 

frá fjórða skólanum. Niðurstöður læsisprófa voru alls staðar til á tölvutæku 

formi (Excel) en til að fá meðaltal barna úr samstarfsleikskólum og öðrum 

leikskólum þurftu stjórnendur að leita til kennara þessara barna.  

Reiknað var út meðaltal niðurstaðna úr læsisprófum barna úr 

samstarfsleikskólum annars vegar og úr öðrum leikskólum hins vegar. Þessi 

meðaltalsútreikningur var síðan notaður til samanburðar.  

Ígrundun og mat 

Allir skólar sem ég leitaði til tóku vel í að taka þátt í rannsókninni. Engar 

hindranir voru í framkvæmd þessarar rannsóknar nema kannski að svör frá 

einum skóla bárust seint sem tafði úrvinnsluna. 
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4.3 Siðanefnd og persónuvernd 

Leyfi fyrir rannsóknunum var fengið frá fræðslustjóra Akureyrar ásamt 

skólastjórum skólanna. Send var tilkynning til Persónuverndar og samþykki 

fengið. Farið var með allar upplýsingar sem fram koma í rannsókninni í 

samræmi við ákvæði í lögum og reglugerðum þar um (Lög um persónuvernd 

og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000). 

4.4 Siðferði og réttmæti 

Í starfendarannsóknum þarf að huga að siðferðilegri ábyrgð rannsakanda þar 

sem hann er hluti af henni og þar af leiðandi hlutlægur. Í þessari rannsókn var 

ég verkefnastjóri þróunarverkefnisins og í aðalhlutverki sem rannsakandi. 

Helga Jónsdóttir (2013, bls. 149) segir það auka réttmæti ef rannsakandi gerir 

grein fyrir eigin reynslu, bakgrunni og þeim hagsmunum sem hann hafi af 

rannsókninni. Einnig hafi ítarleg og fjölbreytt gögn áhrif á réttmæti. Til að 

hafa niðurstöður sem trúverðugastar var margvíslegum gögnum safnað frá 

fjölbreyttum aðilum (börnum, foreldrum og kennurum). Í þróunarverkefninu 

hafði ég þrjá samstarfsaðila í verkefnahópi ásamt ráðgjafa frá Miðstöð 

skólaþróunar við Háskólann á Akureyri og stýrihóp. Til að auka réttmæti 

starfendarannsókna eru nokkrir þættir sem ég hafði í huga og byggja á 

punktum McNiff og Whitehead, (2010, bls. 17–23) sem eru: 

 rannsóknin þarf að hafa skýran tilgang  

 áætlunin um hana varð að vera skýr en jafnframt sveigjanleg  

 rannsóknin fól í sér samvinnu við aðra 

 vandað var til mats á niðurstöðunum 

 að ljóst væri hvernig niðurstöðurnar yrðu nýttar, meðal annars til að 

breyta starfsháttum og auka starfsþroska. 

Hafa þarf siðferðileg álitamál í huga hvort sem rannsóknir ná til 

fullorðinna eða barna. MacDonald, (2013, bls. 258–260) leggur áherslu á 

eftirfarandi atriði og var leitast við að fylgja þeim í rannsókninni. 

 Samfélagslega ábyrgð (e. social responsibility). 

 Aðgengi að börnum (e. access). 

 Samræður (e. recognition/feedback). 

 Samþykki (e. consent). 

 Trúnað (e. confidentiality). 
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Eins og fram hefur komið hafa börn eigin skoðanir og viðhorf. Þau hafa 

getu til að tala sínu máli og rétt til að hlustað sé á þau (Dockett o.fl., 2009, 

bls. 284–295). Flestar kannanirnar náðu til barnanna sjálfra; spurningalistar 

og skoðun á fyrirliggjandi gögnum sem þau varða.  

Ég vildi stuðla að vellíðan barna og öryggi og því hugaði ég að hvar best 

væri að leggja spurningalistann fyrir þau og átti samræður við börnin bæði 

áður en ég lagði spurningalistann fyrir og á meðan.  

Ég fékk samþykki frá börnunum fyrir þátttöku þeirra og ég útskýrði fyrir 

þeim hvernig ég myndi gæta trúnaðar. Ég gætti einnig trúnaðar við foreldra 

og kennara barnanna. Foreldrar leikskólabarna skrifa undir skólasamning og 

veita leikskólakennurum þar með leyfi til að framkvæma kannanir en slíkur 

samningur var ekki í grunnskólanum þegar rannsóknin var framkvæmd (er 

kominn í gagnið núna). Öllum foreldrum var kynnt verkefnið og þeir 

upplýstir um framgang verkefnisins á ýmsa vegu t.d. á 

haustkynningarfundum og í tölvupósti. Þetta er í samræmi við það sem 

Sigurður Kristinsson (2013, bls. 82) segir um að þátttakandi eigi rétt á að vita 

í hverju þátttaka hans er fólgin og hvernig upplýsingar verða birtar. Enn 

fremur að mikilvægast sé að hann geti dregið þátttöku til baka hvenær sem er 

í rannsókninni og að fyllsta trúnaðar og nafnleynd sé heitið. 
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5. Niðurstöður 

Í þessum kafla er í fyrstu gerð grein fyrir niðurstöðum sem komu fram í 

könnunum og mati á þróunarverkefninu Leikum og lærum saman, fasa 1 og í 

kjölfarið eru niðurstöður læsisskimana kynntar sem fylgja fösum 2 og 3.  

5.1 Fasi 1 – LLS, Brú milli skólastiga 

Gerðar voru nokkrar kannanir yfir verkefnatímann. Börnin svöruðu 

könnunum er tengdust þemaverkefnunum og samstarfsviðburðum ásamt 

könnunum varðandi líðan í annars vegar leikskólanum og hins vegar 

grunnskólanum þegar þangað var komið. Kennarar svöruðu könnunum eftir 

öll þemaverkefnin ásamt könnun um markmið verkefnisins í heild. Foreldrar 

svöruðu könnunum eftir hvert þemaverkefni. 

Börnin 

Könnun um tilfinningar (líðan) – Samanburður milli ára 

Notast var við spurningalista við mat á líðan barna í tengslum við flutning á 

milli skólastiga (sjá fylgiskjal 3) og gátu börnin merkt við eftirfarandi 

myndir: 

 broskall sem þýddi vel eða já 

 hlutlaus sem þýddi bæði vel og illa eða já og nei 

 fýlukall sem þýddi illa eða nei 

Spurningalisti var lagður fyrir leikskólabörn í maí/júní 2011 fyrir börn 

fædd 2005, þ.e. samanburðarhóp, og svo aftur fyrir sömu börn í 1. bekk í 

nóvember 2011. Þetta ferli var svo endurtekið í maí/júní og nóvember 2012 

fyrir börn fædd 2006, þ.e. börn sem tóku fullan þátt í þemaverkefnunum.  

Varðandi spurningu um líðan barna í leikskóla kom í ljós að yfir 77% 

barna leið vel bæði skólaárin (2011 og 2012) í leikskólanum og árið 2012 

leið engum nemanda illa en það hafði verið í 4% árið 2011 (Tafla 1).  
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Tafla 1 Líðan barna í leikskóla 

 

  
 

Varðandi spurningu um líðan barna í grunnskóla kom í ljós að yfir 83% 

barna leið vel bæði skólaárin (2011 og 2012) í grunnskólanum og engum leið 

illa (Tafla 2).  

Tafla 2 Líðan barna í grunnskóla 

 

  
 

Þegar niðurstöður kannana um líðan barna fæddra árið 2005 eru bornar 

saman við líðan barna fæddra árið 2006 kemur fram nokkur munur á 

breytingu á líðan barna milli skólastiganna. 

 88% barna fæddra 2005 leið vel í leikskóla en þegar í grunnskóla var 

komið leið 83% vel. Þarna fækkaði um 5% í hópi þeirra barna sem 

leið vel. 

 77% barna fæddra 2006 leið vel í leikskóla en þegar í grunnskóla var 

komið leið 94% vel. Þarna fjölgaði um 17% í hópi þeirra barna sem 

leið vel. 

Varðandi spurningu um kvíða barna fyrir að byrja í grunnskóla kom í ljós 

að nemendum, sem kviðu fyrir að byrja í grunnskólanum 2011, fækkaði úr 
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20% niður í 10% ári síðar ásamt því að þeim sem voru hlutlausir fækkaði um 

3% (Tafla 3).  

Tafla 3 Kvíði barna að byrja í grunnskóla 

 

  

Niðurstöður spurningar um hvort 1. bekkingar kvíði fyrir því að fara í 

skólann leiddu í ljós að 29% kviðu því árið 2011 en 0% árið 2012 (Tafla 4). 

13% nemenda voru hlutlaus árið 2011 en 24% árið 2012. 58% barna kviðu 

því ekki að fara í skólann árið 2011 á móti 76% árið 2012. 

  

Tafla 4 Kvíði 1. bekkinga að fara í skólann 

 

  

Hér að ofan er búið að fara yfir niðurstöður könnunar barna um tilfinningar 

(líðan) er snerta rannsóknarspurninguna. Aðrar niðurstöður voru: 

 Árið 2011 töldu 80% leikskólabarna sér ganga vel, 16% hlutlaus og 

4% fannst sér ganga illa. Árið 2012 fannst 100% barna sér ganga vel. 

Í grunnskólanum töldu 96% barna sér ganga vel árið 2011 en 94% 

barna 2012. Engu barni þótti sér ganga illa.  

 Árið 2011 töldu 92% leikskólabarna sig eiga vin í leikskólanum en 

100% árið 2012. Árið 2011 svöruðu 4% hlutlaus og 4% að þau ættu 
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ekki vin. Árið 2011 töldu 96% grunnskólabarna sig eiga vin og 4% 

hlutlaus, en 97% töldu sig eiga vin árið 2012 og 3% hlutlaus.  

 Yfir 90% barna hlökkuðu til að byrja í grunnskólanum bæði árin.  

Yfir 76% barna hlökkuðu til að fara í grunnskólann bæði árin. 

 Árið 2011 svaraði 71% að grunnskólinn væri eins og þau bjuggust 

við, 17% voru hlutlaus og 12% töldu hann vera öðruvísi. Árið 2012 

svöruðu 64% að grunnskólinn væri eins og þau bjuggust við en 36% 

hlutlaus.  

 3% fleiri töldu sig hafa komið vel undirbúin fyrir grunnskólann árið 

2012 en árið á undan, eða 91%. 

Könnun var lögð fyrir öll börn skólanna eftir hvert þemaverkefni 

Könnunin var eins uppbyggð og aðrar kannanir sem lagðar voru fyrir börnin. 

Börnin gátu merkt við  sem þýddi vel eða já,  hlutlaus, bæði vel og illa 

eða já og nei og  fyrir illa eða nei. Í öll þrjú skiptin voru börnin spurð að 

því hvernig þeim fannst þemaverkefnið hafa gengið, þ.e. hvernig fannst þeim 

að taka þátt í verkefnunum? Niðurstöður (Tafla 5, Tafla 6 og Tafla 7) voru 

þær að yfir 82% barna voru mjög ánægð með verkefnin þrjú. Í fyrsta og öðru 

þemaverkefninu voru 13% barna hlutlaus en 17% barna í þriðja 

þemaverkefninu. Óánægð börn voru fæst í þriðja þemaverkefninu aðeins 2% 

en 3-4% í hinum tveimur verkefnunum. 

  

Tafla 5 Mat barna á þemaverkefni 1 
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Tafla 6 Mat barna á þemaverkefni 2 

 

 

 

Tafla 7 Mat barna á þemaverkefni 3 

 

 

 

Í öllum könnununum gafst börnunum einnig færi á að koma með 

athugasemdir og í langflestum tilfellum var allt skemmtilegt. Ef börnin voru 

hlutlaus eða óánægð voru ástæður á borð við: Það var erfitt þegar mamma og 

pabbi fóru, feimni að koma fram, hávaði á sýningu og erfitt að sitja lengi eða 

bíða. 

49 

10 
1 

Mjög ánægð/ur Hlutlaus Óánægð/ur

Mat á þemaverkefni - 
Bakkabræður 
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Kennarar 

Kannanir eftir þemaverkefni 

Könnun var send til kennara eftir öll þemaverkefnin. Tilgangurinn með 

þessum könnunum var að fá endurgjöf á framkvæmd verkefnisins sem nýtist 

við undirbúning og framkvæmd á næsta þemaverkefni og lokamat. 

 

Búkolla: 

 Alls voru 11 svör sem bárust af 12 og voru allir sammála um að 

vinnan hefði verið í anda bernsku- og Byrjendalæsis.  

 Öllum fannst þemavinnan hafa gengið vel og verið fjölbreytt og 

skemmtileg bæði fyrir börn og kennara. Það sem betur hefði mátt 

fara var aukinn tími til undirbúnings, vinnu við þemaverkefnið og á 

sýningunni. Einnig kom athugasemd um að nemendurnir hefðu mátt 

vinna meira saman þvert á skóla og að upplýsingar um verkefnið 

hefðu getað verið betri. Nokkrir minntust á að of langur tími hafi 

liðið, frá því farið var á sýningu Lilju Báru Þorvaldsdóttur um 

Búkollu hjá Leikfélagi Akureyrar, þar til vinna með söguna hófst. 

 Af þeim 11 sem svöruðu fannst 10 þeirra vinnan ekki auka álag í 

starfinu en þó voru margir sem tóku fram að hún hefði verið enn betri 

ef kennarar hefðu fengið meiri tíma til að sinna henni. Vinnan var 

hluti af starfinu, unnin í hópastarfi í leikskólunum (annað sett á bið á 

meðan) og í grunnskólanum var unnið með söguna eftir 

Byrjendalæsi. 

 

Nonni – Á Skipalóni: 

Kennarar svöruðu krossaspurningum eftir þemaverkefni 2. Alls bárust svör 

frá 10 kennurum af 12. Allir töldu að verkefnið hafi gengið vel eða mjög vel 

(Tafla 8).  
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Tafla 8 Mat kennara á hvernig þemaverkefni 2 hafi gengið 

 

 
 

Sjö af tíu kennurum fannst undirbúningur vera nægur meðan þrír hefðu 

viljað fá meiri undirbúning (Tafla 9). 
 

Tafla 9 Mat kennara á undirbúningi þemaverkefnis 2 

 

 
 

Allir kennarar nema einn sögðust vilja endurtaka verkefni sem þetta að 

ári, en með annarri sögu (Tafla 10). 
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Tafla 10 Áhugi kennara á að endurtaka þemaverkefni að ári 

 

 
 

Öllum kennurum fannst vinnan á sinni stöð ganga vel eða mjög vel (Tafla 

11). 

Tafla 11 Mat kennara á hvernig vinnan gekk í þemaverkefni 2 

 

 
   

Bakkabræður (sumir kennarar voru að taka þátt í sínu þriðja þemaverkefni 

en aðrir voru nýir): 

 Alls voru 6 svör sem bárust af 7 mögulegum (mun færri kennarar 

sem komu að þessum hópi en árið áður) og voru allir sammála um að 

það hefði verið unnið í anda bernsku- og Byrjendalæsis en þó voru 

nokkrir sem töldu að það hefði mátt gera það betur. Sumir voru að 

vinna með elstu börnin í fyrsta skipti og töldu það hafa haft áhrif. 

 Allir töldu þemavinnuna hafa gengið vel eða ágætlega. Tveir tóku 

fram að sýningin hefði tekist sérstaklega vel. Það kom ein 

athugasemd um að sýningin hefði mátt taka minni tíma og ein um að 

fjöldi barna hefði sett strik í reikninginn varðandi sýninguna. Eins 
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kom athugasemd um að vinnan hefði gengið betur en í fyrsta 

þemaverkefninu þar sem kennarar hefðu lært af mistökum og bætt 

um betur t.d. voru foreldrar mun fleiri á þessari sýningu en þeirri 

fyrstu. 

 Þrír töldu vinnuna ekki auka álag á starfið. Einn talaði um að álag 

hefði aukist lítillega og það hefði reynt nokkuð á skipulag við þessa 

vinnu vegna manneklu/veikinda. Tveir töluðu um að vinnan hefði 

verið auka álag.  

Þróunarverkefni 

Könnun var lögð fyrir kennara eftir þemaverkefni 2 vorið 2012 varðandi 

hvort markmiðum þróunarverkefnisins væri náð. Niðurstöður sýndu að allir 

kennarar eru annað hvort mjög sammála eða sammála um að þemavinnan 

auðveldi leikskólabörnum flutning yfir í grunnskólann (Tafla 12), að börn 

kynnist innbyrðis og haldi vinatengslum (Tafla 13) og að þetta sé leið til að 

efla tengsl kennara skólastiga (Tafla 14).  

 

Tafla 12 Mat kennara á hvort þróunarverkefni auðveldi yfirfærslu 
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Tafla 13 Mat kennara á vinatengslum 

 

 

 

Tafla 14 Mat kennara á eflingu tengsla kennara skólastiganna 

 

 
 

Hvað varðar markmiðið að samræma kennsluaðferðir til að skapa aukna 

samfellu í námi barna er mikill meirihluti kennara sammála (Tafla 15). Sex 

kennarar töldu að með þemaverkefnunum væri verið að efla tengsl og virkja 

foreldra skólabarna í flutningi barna milli skólastiga en fjórir eru ósammála 

(Tafla 16). 
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Tafla 15 Mat kennara á samfellu 

 

 
 

Tafla 16 Mat kennara á eflingu tengsla við foreldra 

 

 

Foreldrar 

Kannanir til foreldra eftir þemaverkefnin 

Óformleg könnun var lögð fyrir foreldrahóp eftir þemaverkefni 1. 

Tilgangurinn með þessari könnun var að fá endurgjöf á framkvæmd 

verkefnisins til að nota við undirbúning og framkvæmd á næstu 

þemaverkefnum. Foreldrar í þessum hópi voru mjög sáttir við þemaverkefnið 

í heild sinni en boðið á sýninguna fór framhjá mörgum þar sem það var í 

bréfi (feitletrað) sem verkefnastjóri sendi þeim til að fræða þá um gang mála. 

Ákveðið var að bæta úr þessu fyrir seinni tvær sýningarnar. 

Könnun var send til foreldra eftir þemaverkefni 2. Tilgangur með þessari 

könnun var að kanna hvort foreldrar teldu að markmiðum 

þróunarverkefnisins væri mætt og að kanna áhuga og þátttöku foreldra í 

verkefninu. Niðurstöðurnar voru eftirfarandi: 
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 Um tveir þriðju hlutar foreldra þekktu vel eða mjög vel til 

þróunarverkefnisins en einn þriðji hluti foreldra taldi sig ekki þekkja 

verkefnið nógu vel. Flestir foreldrar sögðust hafa fengið upplýsingar 

um verkefnið með bréfi frá skólanum sem sent var til foreldra í 

gegnum tölvupóst. Einnig nefndu foreldrar að þeir hefðu fengið 

upplýsingar um verkefnið í samtölum við kennara og börn ásamt  

því að lesa upplýsingatöflurnar í leikskólanum. Í þessari könnun 

kom einnig í ljós að foreldrar sækja sér ekki upplýsingar um 

verkefnið á heimasíðu skólanna né telja sig hafa fengið kynningu um 

það á deildar- eða bekkjarfundum.  

 Ríflega helmingur foreldra heyrði börn sín tala um þróunarverkefnið 

heima en tæpur helmingur foreldra sagðist sjaldan eða aldrei heyra 

börn sín tala um verkefnið heima.  

 Þegar foreldrar eru spurðir um hversu ánægðir þeir eru með þátttöku 

foreldra sögðust 87% foreldra vera ánægðir eða mjög ánægðir með 

þátttöku foreldra.  

 Í könnuninni koma fram afgerandi niðurstöður varðandi viðhorf 

foreldra til mikilvægis verkefnis um samstarf leik- og grunnskóla. 

Nær allir foreldrar eða um 95% töldu að þróunarverkefnið Leikum 

og lærum saman hafi mjög jákvæð áhrif eða nokkuð jákvæð áhrif til 

að skapa brú á milli skólastiganna úr leikskóla í grunnskóla.  

 Yfir 90% foreldra töldu einnig að þróunarverkefnið Leikum og 

lærum saman auki öryggi barna mjög mikið eða mikið við að hefja 

grunnskólagöngu. 

5.2 Fasi 2 – Læsisskimun 

Læsisskimanir eru lagðar fyrir nemendur í 1. og 2. bekk í þeim skólum sem 

rannsóknin náði til. Í 1. bekk eru þrjár skimanir en í 2. bekk eru tvær 

skimanir. Til að meta hvort aukið samstarf milli skólastiga skilaði sér í 

bættum árangri barna í lestrarnámi var ákveðið að skoða niðurstöður úr fyrstu 

læsisskimun í 1. bekk. Niðurstöður frá síðastliðnum þremur árum voru 

fengnar, þ.e. frá árunum 2010, 2011 og 2012. Meðaltal var reiknað úr 

niðurstöðum frá árunum 2010 og 2011 og þær bornar saman við niðurstöður 

frá árinu 2012, en það er árgangurinn sem hefur upplifað aukið samstarf milli 
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skólastiga, þ.e. tekið þátt í þremur þemaverkefnum auk hefðbundins 

samstarfs.  

Börn úr samstarfsleikskólum, þ.e. börn sem tóku þátt í hefðbundnum 

samstarfsviðburðum, mældust með að meðaltali 64% af heildarprósentum úr 

læsisprófi 1. bekkjar árin 2010 og 2011 meðan börn úr öðrum leikskólum 

sem höfðu þ.a.l. ekki tekið þátt í samstarfsviðburðum við grunnskólann voru 

að meðaltali með 62% (Tafla 17). 

 

Tafla 17 Niðurstöður læsisprófs í 1. bekk 2010 og 2011 

 

1. bekkur Niðurstöður læsisprófs 

Börn úr samstarfsleikskólum 64% 

Börn úr öðrum leikskólum 62% 

 

Börn úr samstarfsleikskólum mældust með að meðaltali 75% úr læsisprófi 

1. bekkjar árið 2012 meðan börn úr öðrum leikskólum voru að meðaltali með 

71% (Tafla 18). 

 

Tafla 18 Niðurstöður læsisprófs í 1. bekk 2012 

 

1. bekkur Niðurstöður læsisprófs 

Börn úr samstarfsleikskólum 75% 

Börn úr öðrum leikskólum 71% 

 

Ef niðurstöðurnar eru skoðaðar má sjá að börnin árið 2012 mælast með 

hærra meðaltal úr læsisprófi en árgangarnir á undan, hvort sem horft er til 

niðurstöðu barna úr samstarfsleikskólum eða öðrum leikskólum.  

Börnin úr samstarfsleikskólunum árið 2012 tóku fullan þátt í 

þemaverkefnunum ásamt hefðbundnum samstarfsviðburðum. Ef bornar eru 

saman niðurstöður barna í samstarfsleikskólunum má sjá að árið 2012 mælast 

börnin með 11% hærra meðaltal úr læsisprófi en börn úr samstarfsleikskólum 

áranna á undan. Árið 2011 tóku börn þátt í hefðbundnum 

samstarfsviðburðum en ekki þátt í þemaverkefnum. 

Börnin sem komu úr öðrum leikskólum árið 2012 stóðu sig betur en 

árgangarnir úr öðrum leikskólum á undan sem nam 9%.  
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Börn úr samstarfsleikskólunum eru með 2% hærra meðaltal árin 2010 og 

2011 en börn úr öðrum leikskólum, en 4% hærra árið 2012. 

5.3 Fasi 3 – Framhaldskönnun, læsisskimun 

Í framhaldi af þróunarverkefninu Leikum og lærum saman vaknaði sú 

spurning út frá könnuninni um lestrargetu hvort nemendur úr 

samstarfsleikskólum kæmu betur út en börn úr öðrum leikskólum, þ.e. börn 

sem komu úr öðrum hverfum eða jafnvel bæjarfélögum. Í 

framhaldskönnuninni voru fengnar niðurstöður læsisskimunar 1. bekkjar frá 

fjórum grunnskólum á Akureyri. Einnig voru niðurstöður fengnar frá fjórum 

árum, þ.e. frá árunum 2010, 2011, 2012 og 2013 eða börnum fæddum 2004-

2007 (sjá fylgiskjal 4). Frá einum skóla vantaði niðurstöður fyrir haustið 

2011. Heildar niðurstaða var þessi (Tafla 19): 

 

Tafla 19 Heildarniðurstöður læsisprófs í 1. bekk árg. 2004 til 2007 

 

1. bekkur Fjöldi barna Niðurstöður læsisprófs 

Börn úr samstarfsleikskólum   369 66,59% 

Börn úr öðrum leikskólum 109 63,90% 

 

Börn sem koma úr samstarfsleikskólum voru með að meðaltali 66,59% en 

börn úr öðrum leikskólum 63,90%. Þarna er munur upp á 2,69%. 
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6. Umræður 

Í þessum kafla mun ég svara rannsóknarspurningunni sem er: Hefur samstarf 

leik- og grunnskóla áhrif á líðan barna og lestrarnám þeirra við 

grunnskólabyrjun? Ég mun einnig draga fram atriði til að greina hvort tilgátur 

mínar standist eður ei. Fyrri tilgátan er að líðan barna í 1. bekk í grunnskóla 

sé betri eftir að auknu samstarfi leik- og grunnskóla er komið á. Síðari 

tilgátan er að lestrargeta barna sé meiri ef börnin koma úr 

samstarfsleikskólum því þá séu börnin öruggari en ella.  

Í þessu samhengi mun ég ræða um niðurstöður kannananna út frá 

samvinnu milli skólastiga og samvinnu við foreldra, fjalla um mikilvægi 

samstarfsáætlana og ræða hvar má finna tækifæri til úrbóta í tengslum við 

yfirfærslu milli skólastiganna. 

6.1 Tengsl yfirfærslu við líðan 

Meginmarkmið þróunarverkefnisins Leikum og lærum saman var að skapa 

aukna samfellu milli leik- og grunnskóla og auðvelda börnum flutning milli 

skólastiga til að stuðla að betri líðan þeirra. Hér verður leitast við að sjá hvort 

tilgátan standist um að líðan barna í 1. bekk í grunnskóla sé betri eftir að 

auknu samstarfi leik- og grunnskóla er komið á.  

Rannsókn í fasa 1 á líðan barna í þróunarverkefninu sýnir að börn sem 

tóku þátt í verkefninu að fullu leið betur í grunnskólanum en börnum frá 

árinu á undan sem ekki tóku þátt í samstarfsverkefninu á milli skólastiga á 

sama hátt. 94% barna sem tóku þátt í þróunarverkefninu leið vel í 

grunnskólanum samanborið við 83% árið á undan, þarna er umtalsverður 

munur.  

Þessar niðurstöður eiga samhljóm í fræðunum. Rannsóknir hafa sýnt fram 

á að yfirfærsla milli skólastiga og samfella í námi eru mikilvægir þættir sem 

hafa áhrif á líðan barna í skóla. Fræðimenn á borð við Bohan-Baker og Little 

(2002), Broström og Wagner (2003, bls. 128),  Broström (2008), Dockett og 

Perry (2001), Fabian (e.d.) og Kraft-Sayre og Pianta (2000, bls. 7–13) segja 
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að mikilvægt sé að koma á jákvæðu, virku og gagnkvæmu sambandi milli 

barna, foreldra og kennara til að skapa árangursríkari yfirfærslu og nefnir 

Broström (2008) að sameiginlegt verkefni samstarfsskóla sé hentug leið til 

þess. Í þróunarverkefninu var hugað að þessum þætti með því að stuðla að 

samvinnu leik- og grunnskólabarna í gegnum þemaverkefnin, gefa kennurum 

tíma til samstarfs, fá foreldrahóp til að mæta á suma fundi með kennurum og 

vera í ýmsum samskiptum við foreldra.  

Eitt af markmiðum þróunarverkefnisins var að efla félagsleg tengsl elstu 

nemenda leikskólans og 1. bekkjar grunnskólans enda er vinátta barna talin 

mikilvægur þáttur varðandi líðan barna. Leiða má líkur að því að samvinna 

leik- og grunnskólabarna hafi skipað veigamikinn sess í bættri líðan þeirra 

barna sem tóku fullan þátt í þróunarverkefninu en rannsóknir Dockett og 

Perry, (2007c, bls. 54–67), Evangelou o.fl. (2008, bls. 55), Jóhönnu 

Einarsdóttur (2008, bls. 25, 2011b, bls. 71–86) og Peters (2010, bls. 48–49) 

sýna að vinátta er mikilvæg á þessum tímamótum og segir Fabian (e.d.) að 

tilfinninga- og félagsleg vellíðan sé mikilvægust til að börn aðlagist 

grunnskólanum (Fabian, e.d.). Börn í rannsóknum Dockett og Perry (2003, 

bls. 30–33, 2004, bls. 171–189, 2007c, bls. 47–151) tengdu það oft að eiga 

vini í grunnskólanum við að líða vel. Vináttu barna tel ég vera lykilatriði í 

vellíðan þeirra í skóla. Með þátttöku í þemaverkefnunum kynntust 

leikskólabörn frá tveim leikskólum ásamt því að leikskólabörnin héldu 

tengslum við eða kynntust börnum í 1. bekk. Niðurstöður úr könnun til 

kennara sýndu að allir kennarar eru annað hvort mjög sammála eða sammála 

um að þemavinnan auðveldi leikskólabörnum að kynnast innbyrðis og halda 

vinatengslum. Þetta er í samræmi við það sem kemur fram hjá Broström 

(2002, bls. 56–62) en í þeirri rannsókn kemur einnig fram að kennarar beggja 

skólastiga höfðu jákvætt viðhorf til samstarfsviðburða milli skólastiga.  

Rannsóknir Rimm-Kaufman o.fl. (2000, bls. 154) og Niesel og Griebel 

(2007, bls. 22–23) sýndu að 30-50% barna eiga í erfiðleikum með að aðlagast 

grunnskólanum. Ef barn er kvíðið og á í aðlögunarerfiðleikum eykur það 

hættu á félagslegri einangrun og vandamálum tengdum andlegri heilsu 

(Monkeviciené, Mishara og Dufour, 2006, bls. 54). Rannsóknir Jensen o.fl. 

(2013, bls. 5) og Þóru Rósu Geirsdóttur (2002) sýna að sum börn kvíða því 

að byrja í grunnskólanum, oft vegna áhyggja af hinu óþekkta. Ætla má að hin 

markvissa þemavinna hafi haft þau áhrif að fleiri börnum leið vel þar sem 

þau voru öruggari og minna kvíðin fyrir skólabyrjun. Þessi þáttur kom einnig 
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fram í rannsókninni í fasa 1 sem sýnir að leikskólabörnum sem kviðu því að 

byrja í skóla fækkaði verulega milli ára. 10% leikskólabarna sem tóku fullan 

þátt í þemaverkefnunum kviðu því að byrja í grunnskóla árið 2012, 

samanborið við 20% leikskólabarna árið á undan þegar engin þemaverkefni 

voru.  

Þegar skoðað var hvort 1. bekkingar kviðu því að fara í skólann var 

enginn þeirra sem tók fullan þátt í þróunarverkefninu sem kveið því að fara í 

skólann meðan hlutfallið var 29% árið áður. Þetta leiðir hugann að því hvaða 

hugmyndir leikskólabörn hafa um grunnskólann og hvernig þær hugmyndir 

geta haft áhrif á líðan þeirra. Í rannsókn Jensen o.fl. (2013, bls. 5) kom í ljós 

að 24% barna bjuggust við að grunnskólakennarar myndu skamma þau og 

ætlast til að þau sætu kyrr og þegðu. Þessar væntingar geta hugsanlega 

skapað kvíða og stress hjá börnum. Í gegnum þemavinnuna fengu 

leikskólabörn raunhæfa sýn á grunnskólann sem hefur sjálfsagt átt sinn þátt í 

að draga úr kvíða þeirra við að byrja í grunnskólanum.  

Í samstarfsáætlun Lundarsels, Pálmholts og Lundarskóla veturinn 2012-13 

(sjá fylgiskjal 2) má sjá að þar eru yfir tíu samstarfsviðburðir sem börnin taka 

þátt í og voru þemaverkefnin hrein viðbót við þetta hefðbundna samstarf. 

Rannsókn Margetts (2007, bls. 113) bendir á í þessu samhengi að börn eru 

betur sett félagslega þegar þau og fjölskyldur þeirra taka þátt í sex 

samstarfsviðburðum eða fleiri. Ég tel að fjölbreyttir samstarfsviðburðir, eins 

og áttu sér stað í þróunarverkefninu, stuðli að ánægðari og öruggari börnum. 

Yfir 90% foreldra telja einnig að þróunarverkefnið Leikum og lærum saman 

auki öryggi barna mjög mikið eða mikið við að hefja grunnskólagöngu. 

Þegar leitað er skýringar á því af hverju börn sem tóku þátt í 

þróunarverkefninu komu betur út úr könnunum um líðan og kvíða en börnin 

árið á undan þá geta svörin án efa verið mörg. Hér geta komið inn 

mismunandi árgangar þ.e. samsetning og fleiri þættir sem hafa áhrif á 

nemendahópinn. Gæði og skipulag kennslunnar hefur einnig mikið að segja 

um líðan barna í skólum. Í ljósi fræðanna má hins vegar draga þær ályktanir 

að börnin hafi komið betur undirbúin og væntingar þeirra til grunnskólans 

verið raunhæfari þar sem unnið hafði verið markvisst með þessa þætti í 

gegnum þemavinnu og fleiri samstarfsviðburði. 

Velta má fyrir sér hvort betri líðan geti einnig stafað af því að þau voru í 

meiri tengslum við nemendur úr 1. bekk og voru því kannski sterkari 

félagslega en ella. Börn úr báðum árgöngunum (2005 og 2006) tóku þátt í 
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ýmsum samstarfsviðburðum og áttu vin í 7. bekk grunnskólans þegar þau 

byrjuðu í 1. bekk og ég efast ekki um gagnsemi þess. Ég dreg þá ályktun að 

þetta aukna samstarf skólastiganna, samvinna í þemaverkefnunum, hafi 

skilað sér í betur undirbúnum, öruggari og ánægðari börnum. Tilgáta mín um 

að líðan barna í 1. bekk í grunnskóla sé betri eftir að auknu samstarfi leik- og 

grunnskóla er komið á fær því staðist og má færa rök fyrir því bæði í 

fræðunum og með minni rannsókn eins og fram hefur komið. 

6.2 Tengsl yfirfærslu við lestur 

Hér verður leitast við að svara tilgátunni um að lestrargeta barna sé meiri ef 

börnin koma úr samstarfsleikskólum því þá séu börnin öruggari en ella. 

Niðurstöður úr læsisskimunum eru áhugaverðar og sýna að börn úr 

samstarfsleikskólum koma almennt betur út úr læsisskimun í 1. bekk en börn 

úr öðrum leikskólum. Bæði niðurstöður úr þróunarverkefninu, þar sem litið 

var til eins grunnskóla og þriggja árganga, og niðurstöður úr 

framhaldskönnuninni þar sem litið var til fjögurra grunnskóla og fjögurra 

árganga styðja þetta. Munurinn var frá 2- 4% eftir könnunum. 

Þróunarverkefnið Leikum og lærum saman snérist fyrst og fremst um að 

skapa aukna samfellu milli leik- og grunnskóla og auðvelda börnum flutning 

milli skólastiga til að stuðla að betri líðan þeirra og þá um leið námsárangri. 

Þau börn sem tóku fullan þátt í þróunarverkefninu, þ.e. 1. bekkur 2012, og 

komu úr samstarfsleikskólunum komu best út úr læsisskimunum með að 

meðaltali 75% og eru 4% hærri en börn úr öðrum leikskólum það sama ár. 

Leiða má líkur að því að þessi munur stafi af aukinni áherslu á samfellu í læsi 

milli skólastiganna. Bæði leikskólarnir og grunnskólinn unnu með sömu 

bækur í anda bernsku- og Byrjendalæsis, bæði sitt í hvoru lagi og saman. 

Niðurstöður úr framhaldskönnun á læsisskimun í 1. bekk leiddu í ljós að 

börn sem koma úr samstarfsleikskólum komu lítillega betur út en börn úr 

öðrum leikskólum, munurinn var 2,69%.  

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsókna fjölmargra 

fræðimanna sem segja að lykilþættir í námsárangri barna í grunnskóla séu 

árangursrík yfirfærsla milli skólastiga og samfella í námi (Dockett og Perry, 

2007c, bls. 3–21; Evangelou o.fl., 2008, bls. 6–30, 52–56; Jóhanna 

Einarsdóttir o.fl., 2008, bls. 49, 59; Margetts, 2002, bls. 111; Noel, 2011, bls. 

44–52; Peters, 2010, bls. 1–2; Vrinioti, Jóhanna Einarsdóttir og Broström, 
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2010, bls. 17, 19–20). Ýmsar skýringar geta verið á þessum mun sem sést 

milli barna úr samstarfsskólum og öðrum skólum sem og þegar 

þemaverkefnið á í hlut. Peters, (2010, bls. 1–2) bendir t.d. á að ef barni líður 

illa í grunnskóla t.d. vegna vinaskorts, lélegs sambands við kennara, ónógra 

ögrana eða lágra væntinga hefur það neikvæðar afleiðingar fyrir nám þess, 

sama hversu hæfur námsmaður barn er. Þættir eins og þessir geta því haft 

áhrif á niðurstöðurnar en ekki voru skoðaðir aðrir þættir í rannsókninni svo 

sem persónulegir hagir eða annað hjá börnunum.  

Lestur er virkt og flókið gagnvirkt ferli sem byggir á fjölbreyttri færni og 

þekkingu um tungumál og texta. Sú færni sem þörf er á er getan til að þekkja 

stafi, para rétt hljóð við rétta stafi og að sameina hljóð til að búa til orð. 

Einnig þarf lesandi að raða orðum saman í merkingarbærar setningar. Lestur 

byggir einnig á bakgrunnsþekkingu lesandans og getu hans til að spá fyrir um 

orð (Browne, 2009, bls. 25; Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 17). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla segir að leikur sé sjálfsprottin leið barna til náms og 

þroska og mikilvægt fyrir grunnskóla að viðhalda þessari aðferð í skólastarfi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 38). Aðferð 

Byrjendalæsis er athafnamiðuð og býður upp á fjölbreytt verkefni s.s. spil og 

leiki. Ætla má því að hún henti vel til að skapa samfellu milli leik- og 

grunnskóla.  

Niðurstöður úr læsisskimunum sýndu að börn sem tóku þátt í fleiri 

samstarfsviðburðum en önnur börn koma lítillega betur út úr fyrstu 

læsisskimun í 1. bekk. Eins og fram hefur komið skipta lestur og lestrarnám 

miklu máli fyrir almennan árangur barna í námi. Lestur gefur færi á að afla 

sér þekkingar og er í raun forsenda fyrir öllu námi (Ásthildur Snorradóttir og 

Sigurlaug Jónsdóttir, 2000, bls. 40). Scarborough (2002, bls. 98–99) bendir á 

í þessu samhengi að auknar líkur eru á því að þau börn sem eru færir lesarar í 

byrjun grunnskólagöngunnar verði það áfram.  

Ég tel mikilvægt að við kennarar sem og skólasamfélagið í heild gerum 

allt sem í okkar valdi stendur til að stuðla að sem mestri lestrargetu hjá 

börnum strax í 1. bekk. Ég tel að samstarfsviðburðir á borð við 

þemaverkefnin séu árangursrík leið að þessu markmiði. 

Tilgátan um að lestrargeta barna sé meiri ef börnin koma úr 

samstarfsleikskólum því þá séu börnin öruggari en ella fær staðist þó að 

rannsóknargögn mín sýni ekki afgerandi vísbendingar um slíkt. Hins vegar 

má draga þær ályktanir að ef börnin eru öruggari og minna kvíðin í 
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skólabyrjun þá hafi það áhrif á allt skólastarf og þar með lestrarnámið líka. 

Aðrir þættir sem einnig geta haft áhrif á námið eru ekki mældir hér en aðrar 

rannsóknir styðja við þær vísbendingar sem hér hafa verið dregnar fram. 

6.3 Samvinna og tengsl milli skólastiga 

Eitt af markmiðum þróunarverkefnis var að skapa samhengi í 

hugmyndafræði, kennslufræði og í skipulagi skólanna en Jóhanna 

Einarsdóttir (2010a, bls. 2) segir að skólaganga barna þurfi að mynda 

samfellda heild og að viðfangsefni grunnskólans þurfi að byggja á þekkingu 

og reynslu barna. Samhengi í námskrám skólastiganna styrkir samfellu í námi 

og stuðlar þannig að námsáhuga barna (Fabian og Dunlop, 2007b, bls. 6; 

Kagan og Neuman, 1998, bls. 366–367). Í rannsóknum Gerðar G. 

Óskarsdóttur (2012, bls. 14–17, 107–171) og Halldóru Haraldsdóttur (2012, 

bls. 1, 16) kemur fram að ekki sé hugað nægilega að því að skapa samfellu 

milli skólastiga hér á landi. Gerður G. Óskarsdóttir (2012, bls. 14–17, 107–

171) segir að skortur hafi verið á faglegum tengslum leik- og 

grunnskólakennara sem hafði í för með sér úreltar hugmyndir kennara og 

barna um hitt skólastigið og endurtekningu námsefnis í 1. bekk án tengsla við 

það sem á undan fór. Aðalmarkmið þróunarverkefnisins var að skapa aukna 

samfellu milli leik- og grunnskóla þar sem byrjað var á að samræma 

lestrarumhverfið í leikskólunum og samræma það Byrjendalæsi. Snemma 

hausts 2011 var haldin kynning á bernsku- og Byrjendalæsi fyrir leik- og 

grunnskólakennara á sameiginlegum starfsdegi. Þessi kynning var ein leið til 

að mæta þessu markmiði. Samvinna kennara í þemavinnu var önnur leið. 

Niðurstöður úr könnun til kennara sýndu að þeir telja að vinnan um Búkollu 

og Bakkabræður hefði verið í anda bæði bernsku- og Byrjendalæsis. Í 

rannsókn Halldóru Haraldsdóttur (2012, bls. 8–9, 15) kom fram að 

leikskólakennarar örva læsisnám barna bæði með formlegum og óformlegum 

hætti sem er í samræmi við bernskulæsi. Bernsku- og Byrjendalæsi tóna vel 

saman þar sem í aðferð Byrjendalæsis er lögð áhersla á athafnamiðað nám 

sem felur m.a. í sér spil og leiki. Í þróunarverkefninu var markvisst verið að 

vinna að umbótum á yfirfærsluferli barna milli skólastiga. Við hefðbundna 

samstarfsviðburði bættust þrjú þemaverkefni þar sem unnið var með þrjá 

meginþætti breytinga við yfirfærslu milli skólastiga. Börnin fengu að kynnast 

umhverfi skólans enn betur en tíðkast hafði. Jafnframt fengu leik- og 
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grunnskólabörn að vinna saman í anda bernsku- og Byrjendalæsis og kynnast 

þannig námsaðferðum hvert annars.  

Hvað varðar markmiðið að samræma kennsluaðferðir til að skapa aukna 

samfellu í námi barna voru 90% kennara sammála um að því markmiði væri 

náð í þróunarverkefninu. Öllum kennurum fannst þemavinnan hafa gengið 

nokkuð vel og hafa verið fjölbreytt og skemmtileg bæði fyrir börn og 

kennara. 90% kennara svöruðu að þeir myndu vilja endurtaka þemaverkefni 2 

að ári. Það má leiða líkur að því að þemaverkefnin og sú vinna sem fram fór í 

þróunarverkefninu hafa verið hentug leið til að stuðla að samfellu milli 

skólastiga en Dewey (1938/2000, bls. 13, 19, 37–38, 54) leggur áherslu á að 

grunnskólinn taki mið af reynslu barna úr leikskólanum og byggi á henni. 

Leik- og grunnskólakennarar fengu tækifæri til að kynnast þroska og getu 

barnanna, átta sig á hvar börn voru stödd í lestrarþróun; á tilraunastigi eða 

byrjunarstigi í skrift og lestri. Milli þessara stiga liggur samstarfsflötur leik- 

og grunnskólakennara. 

Rannsókn Ahtola o.fl. (2011, bls. 295–301) leiddi í ljós að samvinna (s.s. 

sameiginlegir viðburðir leik- og grunnskólabarna eða samkennsla leik- og 

grunnskólakennara) og fundur með framtíðar kennurum barna væru 

mikilvægir samstarfsviðburðir. Þetta er í samræmi við það sem kom fram hjá 

þeim kennurum sem tóku þátt í þróunarverkefninu. Niðurstöður sýndu að 

allir kennarar eru annað hvort mjög sammála eða sammála um að 

þemavinnan auðveldi leikskólabörnum flutning yfir í grunnskólann enda fól 

þemavinnan bæði í sér samkennslu og sameiginlega fundi leik- og 

grunnskólakennara. Rannsókn Sivropoulou og Vrinioti (2010, bls. 72–82) 

leiddi í ljós mun meiri framfarir í lestri hjá leik- og grunnskólabörnum sem 

var kennt saman. Ástæður þessa voru taldar vera samvinna leik- og 

grunnskólakennara og að yngri börnin lærðu af þeim eldri. Þetta tónar vel við 

þá vinnu sem fram fór í þemaverkefninu en þar var unnið með að viðhalda 

tengslum elstu barnanna á leikskólanum og 1. bekkjar í grunnskóla.  

Langtímarannsókn Evangelou o.fl. (2008, bls. 6–30, 52–56) um 

árangursríka yfirfærslu milli skólastiga sýndi að bestu grunnskólarnir voru 

þeir sem voru í nánu, fjölbreyttu og gagnvirku sambandi við leikskólann. Í 

þróunarverkefninu var fjölbreytt samstarf milli leik- og grunnskólakennara 

ásamt samstarfi við foreldra. Allir kennarar sem komu að þeim börnum sem 

tóku þátt í þróunarverkefninu unnu saman í öllum þremur þemaverkefnunum, 

þó mest í þemaverkefni tvö. Samkvæmt aðalnámskrám leik- og grunnskóla á 
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að stuðla að samfellu milli skólastiganna – þar sem börnin sjálf, foreldrarnir 

og starfsfólk skólanna vinni saman með velferð barnanna að leiðarljósi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 12, 16, 74–75, 2011b, 

bls. 10, 14, 50–51).  

Í skólastefnu Akureyrarbæjar (2006, bls. 5, 16) kemur fram að skólar 

bæjarins eigi að hafa gott samstarf sín á milli. Það var einnig markmiðið með 

þróunarverkefninu að efla tengsl starfsfólks skólastiganna og sýna 

niðurstöður að allir kennarar voru annað hvort mjög sammála eða sammála 

um að þemavinnan sé leið til þess.  

6.4 Samvinna og tengsl við foreldra 

Það er mikilvægt að koma á jákvæðu, virku og gagnkvæmu sambandi milli 

barna, foreldra, kennara og skólans í heild og koma á tengslum við 

samfélagið (Broström og Wagner, 2003, bls. 128; Broström, 2008; Dockett 

og Perry, 2001; Fabian, e.d.; Jensen o.fl., 2013, bls. 2–3).  

Í rannsókn Schulting o.fl. (2005, bls. 860–871) var samstarfsáætlun 

grunnskóla við foreldra hrint í framkvæmd. Samstarfsáætlunin samanstóð af 

sjö samstarfsviðburðum og leiddi rannsóknin í ljós jákvæð tengsl milli 

þátttöku foreldra í samstarfsviðburðum og gengis barna við lok 1. bekkjar. Í 

þróunarverkefninu var foreldrum boðið að taka þátt í öllum 

þemaverkefnunum á einhvern hátt. Tilgangur með því var tvíþættur; annars 

vegar að fá foreldra til að taka þátt í yfirfærsluferlinu og hins vegar að stuðla 

að auknu öryggi foreldra við þessi tímamót. Eins og fram hefur komið er 

almennt litið svo á að yfirfærslan byggi ekki einungis á tengslum kennara 

heldur einnig á börnunum sjálfum og fjölskyldum þeirra (Margetts, 2006, bls. 

1–7; Peters, 2010, bls. 1). Eitt af markmiðum þróunarverkefnisins Leikum og 

lærum saman var að efla tengsl og virkja foreldra skólabarna í flutningi milli 

skólastiga. Sex kennarar telja að með þemaverkefnunum sé verið að efla 

tengsl og virkja foreldra skólabarna í flutningi barna milli skólastiga en fjórir 

eru ósammála. Þegar foreldrar barna í þróunarverkefninu Leikum og lærum 

saman voru spurðir um hversu ánægðir þeir eru með þátttöku foreldra segjast 

87% foreldra vera ánægð eða mjög ánægð með þátttöku foreldra. Það má því 

segja að það sé misræmi milli þess hvað kennarar segja um þátttöku foreldra í 

yfirfærsluferlinu í þróunarverkefninu og hvað foreldrar segja. Engu að síður 
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er mikilvægt að hlusta á raddir allra viðkomandi aðila og vinna saman með 

hagsmuni barnanna að leiðarljósi.  

Dockett og Perry (2007c, bls. 3–4) og Jensen o.fl. (2013, bls. 2–3) segja 

að stuðningur foreldra hafi áhrif á hvernig börnum gengur að aðlagast 

grunnskólanum og í rannsókn Peters (2000, bls. 21–24) kom fram að sá 

stuðningur sem börn fengu á þessum tímamótum; frá kennurum, foreldrum 

og jafningjum skipti meira máli en samfella milli skólastiga. Flestir foreldrar 

sögðust hafa fengið upplýsingar um verkefnið með bréfi frá skólanum sem 

sent var til foreldra í gegnum tölvupóst. Einnig nefndu foreldrar að þeir hefðu 

fengið upplýsingar um verkefnið í samtölum við kennara og börn ásamt því 

að lesa upplýsingatöflurnar í leikskólanum. Í þessari könnun kom einnig í ljós 

að foreldrar sækja sér ekki upplýsingar um verkefnið á heimasíðu skólanna 

né telja sig hafa fengið kynningu um það á deildar- eða bekkjarfundum. 

Í þróunverkefninu var mikið lagt upp úr því að upplýsa foreldra um gang 

mála t.d. með tölvupóstum, upplýsingum á heimasíðum og kynningu á 

haustfundum enda telja fræðimenn kennara gegna lykilhlutverki í 

yfirfærsluferli milli leik- og grunnskóla (Dockett og Perry, 2007c, bls. 189; 

Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2008, bls. 49). Um tveir þriðju hlutar foreldra 

þekktu vel eða mjög vel til þróunarverkefnisins en einn þriðji hluti foreldra 

taldi sig ekki þekkja verkefnið nógu vel. Þessar niðurstöður sýna að gera þarf 

enn betur í að upplýsa foreldra. Það er þó oft erfitt að ná til allra foreldra. 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla og Aðalnámskrá grunnskóla, almenna 

hlutanum eiga börnin sjálf, foreldrarnir og starfsfólk skólanna að vinna 

saman með velferð barnanna að leiðarljósi. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 12, 16, 74–75; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011b, bls. 10, 14, 50–51). Það er vissulega 

hlutverk kennara að upplýsa en einnig ábyrgð foreldra að sækja sér þær 

upplýsingar sem eru í boði.  

6.5 Samstarfsáætlanir 

Rannsóknin í þessari ritgerð og rannsóknir annarra hafa sýnt fram á 

mikilvægi samstarfs milli leik- og grunnskóla bæði hvað varðar líðan og 

námsárangur. Mikilvægt er að skipuleg samstarfsáætlun milli skólastiga sé til 

staðar og í stöðugri þróun til að tryggja faglega framkvæmd yfirfærslu.  
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Bæði í lögum fyrir leik- og grunnskóla sem og í aðalnámskrám er lögð 

áhersla á að samstarfskólar geri með sér áætlun og geri grein fyrir samstarfi 

milli skólastiganna (Lög um leikskóla, nr. 90/2008; Lög um grunnskóla, nr. 

91/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 12, 16, 74–75, 

2011b, bls. 10, 14, 50–51). Samstarfsáætlanir eiga að ýta undir samfellu í 

þroska og námi barna og að reynsla barna í leikskóla nýtist þeim í 

grunnskólanum (Margetts bls. 2007 bls. 114).  

Að mínu mati er mikilvægt að horft sé til allra þátta við gerð 

samstarfsáætlana. Vistkerfisnálgun Bronfenbrenners (1979) veitir gagnlegan 

ramma til að byggja samstarfsáætlanir eftir (Peters, 2010, bls. 42) þar sem 

horft er til tengsla milli barna, fjölskyldu þeirra og skólasamfélags (Dockett 

og Perry, 2007c, bls. 189; Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2008, bls. 49; Margetts, 

2006, bls. 1–7; Peters, 2010, bls. 1). Bronfenbrenner sagði að tengsl milli 

allra þessara þátta hafi áhrif á það hvernig yfirfærslan frá leikskóla til 

grunnskóla takist (Dunlop og Fabian, 2007, bls. 1–3). Í þróunarverkefninu 

var einmitt tekið tillit til þessara þátta. Niðurstaðan var sú að líðan barna sem 

tóku þátt í þemaverkefnunum var betri miðað við árið á undan og kvíði barna 

fyrir því að byrja í grunnskóla var minni. Eins var mikill meirihluti foreldra 

ánægður með sína þátttöku og kennarar sögðu að þemavinnan hefði gengið 

vel og 90% þeirra voru tilbúnir að endurtaka þemaverkefni 2 síðar. 

Frá árinu 2005 hefur eitt af markmiðum skólastefnu Akureyrarbæjar verið 

að skólar bæjarins hafi gott samstarf sín á milli og efli samvinnu við aðra 

skóla og samfélagið (Skólastefna Akureyrarbæjar, 2005, bls. 3, 13). Frá árinu 

2006 var samstarfsskólum gert að vinna áætlun um samskipti milli 

skólastiganna (Sesselja Sigurðardóttir, leikskólaráðgjafi, tölvupóstur, 20. maí 

2014). Í ljósi fræðanna og rannsóknar minnar, þar sem þemaverkefnin virðast 

hafa almennt jákvæð áhrif á börn, kennara og foreldra, mætti Skóladeild 

Akureyrarbæjar gera samstarfsskólum að vinna sameiginleg verkefni. 

Jóhanna Einarsdóttir (2007, bls. 66–67) og Dockett og Perry (2004, bls. 

171–189) segja að þær meginbreytingar sem verða hjá börnum og 

fjölskyldum þeirra við yfirfærslu milli skólastiga tengist ytri umgjörð, 

félagslegu samhengi og námskröfum og kennsluaðferðum. Samstarfsáætlanir 

ættu að taka mið af þessum þremur þáttum. Það er mikilvægt að kynna 

börnunum umhverfi grunnskólans með heimsóknum þangað. Þessi sjónarmið 

er hægt að tengja við þróunarverkefnið og þá skóla sem það náði til en þar 

voru skipulagðar heimsóknir leikskólabarna til 1. bekkjar grunnskóla, í 
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frístund og í leikfimi. Þessar heimsóknir kynna leikskólabörnum ekki bara 

umhverfi skólans heldur stuðla einnig að sterkum félagslegum samskiptum 

þar sem þau hitta bæði nemendur í 1. bekk (jafnvel gamla vini frá því þau 

voru í leikskóla) og nemendur í 6. bekk sem verða síðan vinir/verndarar 

þeirra þegar þau byrja í grunnskólanum. Einnig á að stuðla að því að 

leikskólabörn kynnist innbyrðis ef fleiri en einn leikskóli er hluti af 

samstarfsskólum grunnskólans. Varðandi námskröfur og kennsluaðferðir þarf 

að tryggja að nám í grunnskóla byggi á reynslu og getu barnanna. 

Heimsóknir leikskólabarnanna í 1. bekk hjálpa við þetta en betur má ef duga 

skal. Í þróunarverkefninu náðist að slá þrjár flugur í einu höggi ef svo má að 

orði komast. Börnin kynntust húsnæði grunnskólans vel þar sem sameiginleg 

sýning fór fram í matsal skólans og að auki störfuðum við þar í ýmsum 

kennslustofum. Börnin fengu þannig að kynnast því hvernig nám getur farið 

fram í grunnskólanum. Það var ekki bara bóklegt nám heldur var farið í 

heimilisfræði, tónmennt og fleiri verkgreinar. Í þróunarverkefninu fengu 

börnin raunhæfa sýn á grunnskólann en í rannsókn Jensen o.fl. (2013, bls. 5) 

um væntingar barna til grunnskólans kom í ljós að 24% barna bjuggust við að 

grunnskólakennarar myndu ætlast til að þau sætu kyrr og þegðu. Þessar 

væntingar geta hugsanlega skapað kvíða og stress hjá börnum og sýna fram á 

mikilvægi samstarfs skólastiganna.  

Nú hafa samstarfsáætlanir tíðkast á Akureyri síðan 2006 að beiðni 

skóladeildar. Samstarfsáætlun Lundarskóla, Pálmholts og Lundarsels felur í 

sér fjölbreytta og gagnkvæma samstarfsviðburði (sjá fylgiskjal 2). 

Niðurstöður kannananna í þróunarverkefninu til barnanna sýna að yfir 82% 

þeirra voru mjög ánægð með verkefnin þrjú. Árið 2011 töldu 80% 

leikskólabarna sér ganga vel í skólanum, 16% hlutlaus og 4% fannst sér 

ganga illa. Árið 2012 fannst 100% barna sér ganga vel. 3% fleiri töldu sig 

hafa komið vel undirbúin fyrir grunnskólann árið 2012 en árið á undan, eða 

91%. Rannsókn Jensen o.fl. (2013, bls. 4) sýndi að 50% barna bjuggust við 

grunnskólamiðuðu umhverfi (þ.e. námi á borð við lesa, skrifa og reikna), 6% 

barna bjuggust við leikskólamiðuðu umhverfi (þ.e. leik) og 33% bjuggust við 

blöndu af báðum aðferðum. Samkvæmt rannsóknum Jóhönnu Einarsdóttur 

(2003b, 2008, bls. 9, 23–26) um viðhorf fimm ára barna og barna í 1. bekk 

grunnskóla til upphafs grunnskólagöngunnar höfðu börnin skýra mynd af því 

hvert hlutverk skólastiganna hvors um sig er. Í leikskólanum leikur maður sér 

bara en í grunnskólanum lærir maður, þá fyrst og fremst lestur, skrift og 
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reikning. Það sama töldu börn í rannsókn Broström (2012, bls. 1–4). Í 

þróunarverkefninu unnu leikskólabörnin þemaverkefni í grunnskólanum með 

grunnskólabörnunum. Án efa hefur það haft eitthvað um það að segja að 

aðeins fleiri börn töldu sig hafa komið betur undirbúin árið 2012. Eins tel ég 

það hafa haft áhrif á hvernig börn upplifðu gengi sitt í grunnskólanum. 

Niðurstöður kannananna í þróunarverkefninu til kennara sýna að mjög vel 

hefur tekist til með að auðvelda flutning barna milli skólastiga og efla tengsl 

kennara skólastiganna.  

Í rannsókn Dockett og Perry (2003, bls. 30 – 33, 2004, bls. 171–189) kom 

í ljós að foreldrar töldu aðlögunarhæfni barna og námsumhverfið skipta 

mestu máli þegar börn hætta í leikskóla og byrja í grunnskóla. Niðurstöður 

kannana til foreldra undirstrika viðhorf um mikilvægi þróunarverkefnisins 

Leikum og lærum saman. Í könnuninni kom fram að nær allir foreldrar eða 

um 95% telja að þróunarverkefnið hafi haft mjög jákvæð áhrif eða nokkuð 

jákvæð áhrif að skapa brú á milli skólastiganna úr leikskóla í grunnskóla.  

Einnig eru foreldrar almennt ánægðir með að vera boðnir á sameiginlega 

viðburði skólanna sem haldnir eru í Lundarskóla. Markmiðið með þátttöku 

foreldra leikskólabarna er fyrst og fremst að fá þá til að kynnast lítillega 

grunnskólanum og stuðla þannig að því að foreldrar verði öruggari þegar 

barnið þeirra hefur skólagöngu í grunnskóla. Það er sannarlega mikilvægt að 

fá þessar jákvæðu niðurstöður um viðhorf foreldra til verkefnisins og sjá að 

foreldrum finnst samstarfsverkefni og samstarf leik- og grunnskóla skipta 

miklu máli fyrir börn sem eru að hefja gunnskólagöngu. Niðurstöður 

kannananna frá foreldrum segja að það sé mikilvægt að halda verkefninu 

áfram til að bæði elstu börn leikskólans og foreldrar sem eru að fara yfir 

brúna úr leikskóla í grunnskóla öðlist aukið öryggi og upphaf nýrrar 

skólagöngu verði farsælt. Þegar niðurstöður þessara kannana eru skoðaðar 

ásamt þeim lærdómi sem draga má af rannsóknum fræðimanna tel ég að ná 

megi enn betri árangri í yfirfærslu með auknu samstarfi á borð við 

þemaverkefnin. 
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6.6 Tækifæri til umbóta  

Eins og fram hefur komið koma börn sem tóku þátt í þróunarverkefninu 

Leikum og lærum saman betur út í könnunum varðandi líðan, kvíða og 

lestrargetu. Mikilvægt er að samstarfsskólar hafi samstarfsverkefni áður en 

elstu börn leikskólans hefja grunnskólagöngu (Broström, 2008) en Margetts 

(2007, bls. 113) segir að stutt sé við yfirfærslu milli skólastiga með því að 

börn og fjölskyldur þeirra taki þátt í víðtækum samstarfsviðburðum áður en 

þau hefja grunnskólagöngu og þá voru börnin betur sett bæði félags- og 

námslega. Dockett (2014, bls. 187–197) segir einnig mikilvægt að 

yfirfærsluferlið byrji áður en börn hefja grunnskólagöngu og nái vel fram yfir 

fyrsta dag grunnskólans. Samstarfsverkefni á borð við þróunarverkefnið er 

kjörið til að veita leikskólabörnum raunhæfa sýn á grunnskólann og kynna 

fyrir þeim hvað þau eiga í vændum varðandi breytingu á umhverfi, félagslegu 

samhengi og kennsluháttum.  

Í þróunarverkefninu kom sú hugmynd meðal verkefnahóps að kennurum 

yrðu skapaðar aðstæður til að fá að fylgjast með kennsluháttum hver annars, 

þ.e. leikskólakennarar fái að fylgjast með grunnskólakennurum að störfum og 

öfugt. Samkvæmt aðalnámskrám (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011a, bls. 12, 16, 74–75; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b, bls. 

10, 14, 50–51) er lögð áhersla á að kennarar beggja skólastiga kynni sér starf 

hver annars. Undir þetta tekur Broström (2003, bls. 51–65). Í 

þróunarverkefninu fannst mörgum kennurum sem voru fyrir utan 

verkefnahópinn þeim ekki vera skapaður nægur tími til að sinna 

þemaverkefnunum. Þarna sé ég tækifæri fyrir skólastjórnendur eða jafnvel 

skóladeildir sveitarfélaga að koma að og skapa kennurum svigrúm til að 

sinna þessum hluta starfsins betur. 

Svo virðist sem þemaverkefnin séu að skila ánægðari börnum í 

grunnskólann og hugsanlega líka betur í stakk búnum að hefja lestrarnám. 

Það var hins vegar ljóst strax eftir fyrsta veturinn að sama tækifæri og við 

höfðum í þemaverkefni tvö (að hafa heila álmu í grunnskólanum til afnota í 

þrjá föstudaga) yrði ekki veturinn eftir. Við sem hópur fórum því í lausnaleit 

um hvernig við gætum viðhaldið þessu samstarfi. Hugmynd kom upp að bæta 

við nemendum úr 6. og 7. bekk eða „vinum“ elstu barna leikskólans og barna 

í 1. bekk, hafa þemavinnuna í maí (í stað mars) og vinna hana bæði utandyra 

og innandyra í leik- og grunnskólanum (vegna fjöldans en saman yrðu þetta 
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um 200 börn) í formi stöðvavinnu. Sum leikskólabörn kvíða grunnskólanum 

af ótta við hið óþekkta eða stríðni frá eldri börnum en með þessu getur 

skólinn dregið úr kvíða þeirra (Evangelou o.fl., 2008, bls. 55; Peters, 2010, 

bls. 49-50).  

Til að skólaganga barna myndi samfellda heild þurfa viðfangsefni 

grunnskólans að byggja á þekkingu og reynslu barna (Broström, 2003, bls. 

51–65; Dewey, 1938/2000, bls. 13, 19, 37–38, 54; Jóhanna Einarsdóttir, 

2010a, bls. 2). Í því samhengi er mikilvægt að ferilmöppur barna úr 

leikskólum fari yfir í grunnskóla þar sem grunnskólakennarar geta kynnt sér 

þær og nýtt til að byggja á. Hins vegar fara ferilmöppur ekki milli skólastiga í 

þeim skólum sem tóku þátt í þróunarverkefninu né annars staðar svo ég viti 

um. Ég veit til þess að í mörgum leikskólum eru slíkar ferilmöppur en þær 

fara heim þegar börn hætta í leikskólanum. Í mörgum grunnskólum eru 

einnig ferilmöppur sem byrjað er með í 1. bekk. Þarna tel ég vera vannýtta 

auðlind en ferilmöppur úr leikskóla myndu án efa hjálpa 

grunnskólakennurum að byggja námið á því sem börnin kunna og forðast 

þannig rof, þ.e. of erfitt námsefni eða endurtekningu.  

Í þróunarverkefninu voru aðeins sex kennarar sem töldu að með 

þemaverkefnunum sé verið að efla tengsl og virkja foreldra skólabarna í 

flutningi barna milli skólastiga en fjórir eru ósammála. Þarna eru upplýsingar 

sem eru mikilvægar. Reyndar voru 87% foreldra mjög ánægð eða ánægð með 

þátttöku foreldra í þemaverkefnum. Hins vegar var einn þriðji hluti foreldra 

sem taldi sig ekki þekkja verkefnið nógu vel. Við kennarar gegnum 

lykilhlutverki í yfirfærsluferli milli leik- og grunnskóla eins og fram kemur 

hjá Dockett og Perry, (2007c, bls. 189) og Jóhönnu Einarsdóttur o.fl., (2008, 

bls. 49) og mikilvægt er að vinna að yfirfærsluferlinu í samvinnu við foreldra. 

6.7 Frekari rannsóknir 

Munur á læsisniðurstöðum barna sem tóku þátt í auknu samstarfi milli leik- 

og grunnskóla (tóku annað hvort þátt í þróunarverkefninu eða komu úr 

samstarfsleikskólum) miðað við börn sem tóku ekki jafn mikinn þátt í 

samstarfi er ekki mikill, aðeins 2-4%. Það væri markvissara að skoða fleiri 

niðurstöður læsisprófa t.d. þriðja próf í 1. bekk eða annað próf í 2. bekk. Er 

munurinn áfram eins eða hefur hann jafnast út? Eins væri gagnlegt að taka 

niðurstöður úr Hljóm-2 prófi með í reikninginn. Áhugavert væri að rannsaka 
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hvort það eru sömu börn sem koma vel út úr læsisprófinu og þau sem koma 

vel út úr Hljóm-2, óháð því hvort þau koma úr samstarfsleikskólum eða 

öðrum leikskólum. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa að mínu mati tilefni 

til frekari rannsókna. 

Fræðimenn segja að huga þurfi sérstaklega að yfirfærsluferlinu hjá 

börnum með sérþarfir eða börnum í áhættuhópi (Dockett og Perry, 2005; 

Dockett o.fl., 2011, bls. 1–32; Petriwskyj, Thorpe og Tayler, 2005). Í 

rannsóknum Schulting o.fl. (2005, bls. 860–871) og LoCasale-Crouch o.fl. 

(2008, bls. 124–139) kom í ljós að þátttaka í samstarfsviðburðum hafði 

sterkari tengsl við jákvæða yfirfærslu hjá börnum lágstéttarfólks en annarra 

barna. Ætla má að jákvæð eða neikvæð yfirfærsla hafi meiri áhrif á börn í 

áhættuhópi en það væri einnig vert að kanna. 
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7. Lokaorð 

Að hætta í leikskóla og byrja í grunnskóla er stórt og mikilvægt skref í lífi 

barna. Flest börn eiga þó frekar auðvelt með að aðlagast nýju skólaumhverfi 

meðan sum börn geta átt í erfiðleikum með þessa breytingu sem getur valdið 

miklum kvíða hjá börnum. Árangursrík yfirfærsla og samfella í námi eru 

þættir sem eiga stóran þátt í námslegum árangri barna. Til að ná samfellu í 

námi þarf að vera samhengi í hugmyndafræði, kennslufræði og skipulagi 

milli skólastiganna. Margir leik- og grunnskólakennarar telja náið samstarf 

mikilvægt til að vinna að þessu samhengi en hafa þó ekki lagt áherslu á það í 

starfi sínu. Ég vonast til að þessi rannsókn geti sannfært kennara um að með 

markvissu samstarfi og samfellu leik- og grunnskóla aukum við vellíðan 

barna við þessi mikilvægu tímamót í lífi þeirra. Lykilatriði í að skapa 

árangursríka og jákvæða yfirfærslu milli skólastiga er að mínu mati að 

samstarfsskólar geri með sér samstarfsáætlun sem byggir á börnunum 

sjálfum, fjölskyldu þeirra og skólum og nærsamfélagi.  

Ég átti von á að þemavinnan í þróunarverkefninu Leikum og lærum saman 

yrði skemmtileg viðbót við hefðbundið samstarf skólanna en hún reyndist 

meira en það. Að mínu mati er mikilvægt að festa þemaverkefnin í sessi þótt 

þau yrðu mögulega í öðru formi en var í þróunarverkefninu enda forsendur 

aðrar í dag en þá. Svo ég vitni í orð foreldris sem tók þátt í þróunarverkefninu 

„mér finnst þemaverkefnið ná öllu fram sem ég myndi vilja sjá í samstarfi 

milli grunnskóla og leikskóla“. Þróunarverkefnið náði yfir þá þrjá meginþætti 

sem aðgreina leik- og grunnskólann; ytri umgjörð, félagslegt samhengi og 

námskröfur og kennsluaðferðir. Leikskólabörnin kynntust húsnæði 

grunnskólans, kynntust kennsluháttum sem þar ríkja, kynntust kennurum og 

öðru starfsfólki sem þar starfa, unnu skemmtileg verkefni í grunnskólanum 

og hittu önnur börn þ.m.t. gamla vini úr leikskólanum. Þessi vinna undirbýr 

þau fyrir grunnskólann, stuðlar að öryggi og skapar jákvæða sýn á 

grunnskólann. Við sem að þróunarverkefninu stóðum fórum af stað með það 

að leiðarljósi að grunnskólabyrjun allra barna verði ánægjuleg og 

skemmtileg. Börn eiga ekki að kvíða yfirfærslunni milli skólastiga, umskiptin 

mega vera krefjandi en ekki um of. Ég tel að við höfum lagt okkar af mörkum 
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í því að skapa aukna samfellu milli skólastiga með þróunarverkefninu en að 

sama skapi þurfum við að halda inn í framtíðina með opnum hug, tilbúin að 

gera enn betur. 
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Fylgiskjal 1 Verkáætlun þróunarverkefnisins 

 

Verkefnið nær yfir 20 mánaða tímabil og er brotið upp í fimm áfanga. Nánar 

er gerð grein fyrir hverjum áfanga hér að neðan. 

 

1. áfangi:  Undirbúningur og gangsetning verkefnis 

 

Maí-júní 2011 

 Verkefnahópur hittir ráðgjafa frá HA og gerir áætlun fyrir verkefnið í 

heild. 

 Verkefnastjóri fundar með stýrihópi. 

 Í maí 2011 verður lögð líðanarkönnun fyrir elstu nemendur 

leikskólanna.  Mastersnemi gerir það í samvinnu við kennara 

leikskólanna og vinnur úr listunum. Þeir verða svo hafðir til 

viðmiðunar við mat verkefnisins.  

Ágúst 2011 

 Í ágúst verða fengnir tengiliðir foreldra frá öllum skólunum til 

samstarfs um áætlunina.  

 Verkefnahópur hittist og ráðgjafi verkefnisins til að samræma 

aðgerðir og staðfesta tímaáætlun. Foreldrahópur mun sitja hluta af 

fundinum. 

 Hluti af starfsdegi skólanna fer í sameiginlegan vinnufund. 

Leikskólakennarar fá kynningu á Byrjendalæsi og 

grunnskólakennarar kynningu á bernskulæsi.  

2. áfangi: Fyrsta lota 

 

September 2011 

 Verkefnastjóri fundar með stýrihópi. 

 Nemendur í 7. bekk taka á móti skjólstæðingum sínum og verða 

vinur/verndari þeirra. 7. bekkur er með 1. bekk í útiveru og fer í leiki. 

Þetta verður svo áfram fram í nóvember, einu sinni í viku. 

 Nemendur í 7. bekk aðstoða í kennslustundum hjá 1. bekk. Þetta er af 

og til yfir allan veturinn. 

 Á fjölgreindarleikum verða nemendur í 7. bekk með sínum 

vini/skjólstæðingi í hópi. 
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 Í september kanna kennarar áhuga nemenda til að finna þema og 

hefja undirbúning á þeirri vinnu. Þar verður lögð áhersla á skapandi 

leik og nám í anda Byrjendalæsis og samvinnu milli skólastiganna.  

 Í lok september heimsækja nemendur 1. bekkjar gamla leikskólann 

sinn og sækja hlut/verk sem þeir skildu eftir. 

 Verkefnahópur fundar. 

Október 2011 

 Í október verður unnið sameiginlegt þemaverkefni tengt 

Byrjendalæsi. Skapandi verkefni höfð í öndvegi auk vettvangsferða. 

 Spilatími hjá 1. og 7. bekk en hver sjöundi bekkingur verður með 

sínum vini í spilum. 

 Verkefnahópur fundar. 

Nóvember 2011 

 Í nóvember fá kennarar 1. bekkjar og kennarar elstu barna 

leikskólanna fræðslu um mikilvægi samvinnu skólastiganna. Kynntar 

verði nýjustu kenningar og hugmyndir þessu tengdar og umræður í 

litlum hópum. Haft hefur verið samband við dr. Jóhönnu Einarsdóttur  

prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og sýndi hún 

verkefninu áhuga. 

 Í nóvember koma nemendur í 6. bekk í leikskólann og lesa fyrir alla 

nemendur leikskólanna. Reynt verður að velja lesefni eftir áhuga 

leikskólabarnanna og jafnvel þemaverkefninu.  

 Líðanarkönnun lögð fyrir 1. bekkinga. Mastersnemi gerir það í 

samvinnu við kennara grunnskólanna og vinnur úr listunum. 

Spurningalisti verður einnig lagður fyrir börnin varðandi 

þemaverkefnið. Þeir verða svo hafðir til viðmiðunar við mat 

verkefnisins. 

 Verkefnahópur og foreldrahópur hittast og meta hvernig til tókst með 

þemaverkefnið. 

 Verkefnahópur fundar. 

Desember 2011 

 Í desember býður 1. bekkur elstu nemendum leikskólanna á 

generalprufu á helgileik sem settur er upp fyrir jólin. 

 Nemendur í 7. bekk fara í 1. bekk og lesa jólasögur og jólaljóð. 

 Verkefnahópur fundar. 
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2. áfangi: Önnur lota 

 

Janúar 2012 

 Verkefnastjóri fundar með stýrihópi. 

 1. bekkur heimsækir leikskólana og tekur þátt í leik og starfi. 

 Í lok janúar verður sameiginlegt þema fyrir febrúar ákveðið í 

samvinnu við börnin og undirbúið.  

 Verkefnahópur fundar. 

Febrúar 2012 

 Í febrúar vinna 1. bekkur og elstu börn leikskólanna sameiginlegt 

þema tengt Byrjendalæsi og  skapandi verkefnum. Byggt verður á 

mati og reynslu af fyrra verkefni. 

 Elstu nemendur leikskólans heimsækja 1. bekk. 

 7. bekkur er með 1. bekk í útiveru og fer í leiki. Þetta verður fram í 

maí, einu sinni í viku. 

 Verkefnahópur fundar. 

Mars 2012 

 Elstu nemendur leikskólanna heimsækja Frístund. Nemendur í 6. 

bekk sýna þeim útisvæði Lundarskóla og leika með þeim þar. 

 Nemendur í 7. bekk fara í 1. bekk og lesa sögur og ljóð (æfing fyrir 

stóru upplestrarkeppnina). 

 Spurningalistar verða lagðir fyrir börnin varðandi þemaverkefnið 

sem verða svo hafðir til viðmiðunar við mat verkefnisins. 

 Verkefnahópur og foreldrahópur hittast og meta hvernig til tókst með 

þemaverkefnið. 

 Verkefnahópur fundar.   

Apríl 2012 

 Elstu nemendur leikskólanna taka þátt í íþróttatíma með 1. bekk. 

 Nemendur á miðstigi í Lundarskóla eru að hefja vinnu við 

nýsköpunarverkefni og verða í því næsta vetur. 6. bekkur er 

vinabekkur elstu nemenda leikskólans og 7. bekkur er vinabekkur 1. 

bekkjar. Til að efla enn frekar tengslin og öryggi leikskólabarnanna 

er hugmyndin út frá þessu þróunarverkefni milli leikskólanna þriggja 

og Lundarskóla að þessir bekkir skipuleggi  nýsköpunardaga á lóð 
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Lundarskóla í samstarfi við kennara fyrir elstu börn leikskólans og 1. 

bekk grunnskólans. Það myndi byggjast á þrautum og verkefnum 

sem yngstu börnin geta leyst. Eldri nemendurnir verða þeim til 

aðstoðar. 

 Nemendur í 6. bekk bjóða elstu börnunum í leikskólunum á 

generalprufu fyrir árshátíð Lundarskóla. 

 Verkefnahópur fundar. 

Maí 2012 

 Elstu nemendur leikskólanna bjóða 1. bekk á sýningu eða 

söngskemmtun. 

 Nemendur í 6. bekk heimsækja leikskólabörn og eru með þeim í 

útiveru á lóð leikskólans eða fara í vettvangsferð. 

 Leikskólabörn hitta nemendur 6. bekkjar á skólalóð Lundarskóla þar 

sem farið verður í leiki (6. bekkur skipuleggur). 

 Pörun – Hver og einn nemandi í 6. bekk fær skjólstæðing/a sem 

byrjar í Lundarskóla að hausti. 

 Verkefnahópur fundar. 

2. áfangi: Þriðja lota 

 

Ágúst - nóvember 2012 

 Sama og fyrsta lota að viðbættu mati á lestrarárangri 

 

3. áfangi: Mat og ljúkning verkefnis 

Nóvember - desember 2012 

 Mat á verkefninu í heild. Kennarar 1. bekkjar, kennarar elstu 

nemenda leikskólans og foreldrahópur hittast og leggja mat á árangur 

verkefnisins með samtölum og spurningalistum. Svör barnanna við 

spurningalistunum verða notuð við matið. 

 Niðurstöður verkefnisins skjalaðar í skýrslu. 

Verkefnastjóri heldur verklokafund með stýrihópi. 
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Fylgiskjal 2 Samstarfsáætlun skólanna 2012-2013 
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Fylgiskjal 3 Könnun til leik- og grunnskólabarna um líðan 

 

Spurningar til leikskólabarna 
 

1. Hvernig líður þér í leikskólanum? 

   
2. Hvernig gengur þér í leikskólanum? 

   
3. Hlakkar þú til eða kvíðir fyrir að byrja í grunnskóla? 

   
4. Áttu vini í leikskólanum? 
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Spurningar til barna í 1. bekk 
 

1. Hvernig líður þér í grunnskólanum? 

   
2. Hvernig gengur þér í grunnskólanum? 

   
3. Hlakkar þú til eða kvíðir fyrir að fara í skólann? 

   
4. Fannst þér grunnskólinn vera eins og þú hélst að hann væri? 

   
5. Fannst þér þú vel undirbúin/n fyrir grunnskólann? 

    
6. Áttu vini í grunnskólanum? 
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Fylgiskjal 4 Niðurstöður fasa 3 – framhaldskönnun, læsisskimun 

Grunnskóli A 

 

Árgangur Börn úr: Fjöldi % Samtals 

2004 
Samstarfsleikskóli/ar 30      67,0      2.010      

Aðrir lsk 11      58,0      638      

2005 
Samstarfsleikskóli/ar 28      60,0      1.680      

Aðrir lsk 7      65,0      455      

2006 
Samstarfsleikskóli/ar 34      75,0      2.550      

Aðrir lsk 13      71,0      923      

2007 
Samstarfsleikskóli/ar 33      58,0      1.914      

Aðrir lsk 9      51,0      459      

 

Grunnskóli B 

 

Árgangur Börn úr: Fjöldi % Samtals 

2004 
Samstarfsleikskóli/ar 20          74,0           1.480      

Aðrir lsk 12          68,5              822      

2005 
Samstarfsleikskóli/ar                  -      

Aðrir lsk                  -      

2006 
Samstarfsleikskóli/ar 33          77,6           2.561      

Aðrir lsk 10          74,8              748      

2007 
Samstarfsleikskóli/ar 18          73,0           1.314      

Aðrir lsk 4          86,0              344      
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Grunnskóli C 

 

Árgangur Börn úr: Fjöldi % Samtals 

2004 
Samstarfsleikskóli/ar        14          56,9              797      

Aðrir lsk          2          57,0              114      

2005 
Samstarfsleikskóli/ar        18          70,0          1.260      

Aðrir lsk          2          37,5                 75      

2006 
Samstarfsleikskóli/ar        14          64,0              896      

Aðrir lsk          2          47,5                 95      

2007 
Samstarfsleikskóli/ar        11          57,6              634      

Aðrir lsk          3          62,7              188      

 

 

Grunnskóli D 

 

Árgangur Börn úr: Fjöldi % Samtals 

2004 

 

Samstarfsleikskóli/ar 25 62,0  1.550      

Aðrir lsk 9 53,0  477      

2005 

 

Samstarfsleikskóli/ar 38 70,0  2.660      

Aðrir lsk 7 67,0  469      

2006 

 

Samstarfsleikskóli/ar 27 67,0  1.809      

Aðrir lsk 4 83,0  332      

2007 

 

Samstarfsleikskóli/ar 26 56,0  1.456      

Aðrir lsk 14 59,0  826      

 



 

 
 


