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Ágrip  

 

 Markmið ritgerðarinnar er að koma auga á mikilvægi þess að samstilla betur leik- 

og grunnskóla landsins og skoða hvað valdi því að samfella í námi barna á mótum leik- og 

grunnskóla sé ekki nægjanleg og hvað sé til ráða.  

 Í nokkur ár hefur mikið verið rætt og ritað, hve samvinna og góð tengsl milli 

skólanna sé þýðingarmikil en þó hefur ekki náðst að samstilla skólana svo viðunandi sé. 

Í ritgerðinni er fjallað um nokkra þætti sem gætu haft áhrif þar á. Þá staðreynd að 

e.t.v. ríkir ekki sameiginleg sýn og mat á þroska og færni barna á mótum leik- og 

grunnskóla hjá kennurum á báðum skólastigum svo og ólíkar kennsluaðferðir og áherslur 

sem í skólunum tíðkast. Einnig er velt upp hvort fyrirkomulag kennaramenntunar á Íslandi  

stuðli að ólíkum viðhorfum og væntingum kennara til barna á mótum leik- og grunnskóla. 

Álykta má að erfitt geti reynst að samstilla skólana betur hvað kennsluaðferðir og 

markmið varðar áður en samþætt sýn kennara á börn sem og fagleg umfjöllun og 

samræming á hugtökum þessara tveggja fagstétta verði að veruleika þannig að skólarnir 

geti farið að vinna saman til framtíðar. 

Ritgerðin gagnast öllum áhugasömum er láta sig varða bætt skólastarf á leik- og 

grunnskólastigi og skilja mikilvægi slíkrar samvinnu fyrir nemendur og skólakerfið í heild. 
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1. Inngangur 

Mikið hefur verið rætt og ritað um tengsl leik- og grunnskóla og hve samvinna og gott 

samstarf skólanna sé mikilvægt. Í aðalnámskrám beggja skólastiganna er talið 

þýðingarmikið að horft sé til samfellu í skólagöngu þannig að nemendur finni sem minnst 

fyrir flutningnum frá leikskóla yfir í grunnskóla.  

Margar rannsóknir bæði erlendar sem og innlendar hafa varpað ljósi á mikilvægi 

þess að leik- og grunnskólar vinni saman og að sköpuð sé samfella í lífi barna sem flytjast á 

milli skólastiganna. Mikið er þó óunnið af markvissu þróunar- og rannsóknarstarfi hér á 

landi þó þróun síðustu ára beri að fagna. Jóhanna Einarsdóttir prófessor við Kennaraháskóla 

Íslands hefur verið í  fararbroddi og gert fjöldamargar rannsóknir sem gagnast skólum vel. 

Þar sem höfundur hefur starfað á báðum skólastigum finnur hann fyrir brýnni þörf á 

að koma á betri samfellu milli skólanna, því bæði vanþekking kennara af báðum 

skólastigum á starfsaðferðir hvors skólastig sem og skilningsleysi á mikilvægi farsællar 

skólabyrjunar er ríkjandi.  

Lög og aðalnámskrár skólanna verða skoðuð sem og nokkrar af þeim rannsóknum 

sem hafa beint sjónum sínum að samfellu í skólastarfi. Skoðað hvernig unnið sé að 

samfellu í leik- og grunnskólum landsins og á hvaða forsendum sú samvinna er unnin. 

 Kannað verður hvort sameiginleg sýn skólastiganna ríki á barnið, færni þess og 

þroska við lok leikskólans og byrjun grunnskólans og hvað sé til ráða til þess að efla 

samstarf skólanna enn frekar. Starfsaðferðir og áherslur kennara skoðaðar og fjallað um 

hvaða kennsluaðferð henti best börnum á mótum leik- og grunnskóla.  

Til að svara þessum spurningum hefur höfundur bæði menntun, þekkingu og 

reynslu af báðum skólastigum, lesið sér til í gegnum árin og nýtt margar af þeim heimildum 

og rannsóknum sem hafa komið fram á sjónarsviðið varðandi tengsl skólastiganna. 

Tilgangurinn er að varpa ljósi á þá mikilvægu staðreynd að ekki þokast nægjanlega 

vel í átt að betri samstillingu skólanna að mati höfundar.  

Hvað er til ráða þannig að kennarar af báðum skólastigum finni sameiginlegan flöt 

sem hægt er að vinna út frá.? Þarf e.t.v. að gera grundvallarbreytingu á skólakerfinu í 

heild.?  
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2. Markmið/ Stefna stjórnvalda í samvinnu leik- og 
grunnskóla 

 2.1 Lög um leikskóla og grunnskóla 
 
Í 10. grein laga um leikskóla frá 1994  kemur fram að sveitarstjórn/skólaskrifstofa skuli 

stuðla að eðlilegum tengslum og samstarfi leikskóla og grunnskóla og vera jafnframt 

samstarfsvettvangur þeirra í viðkomandi sveitarfélagi. Leikskólinn er fyrsta skólastigið en 

er þó ekki skyldunám ( Lög um leikskóla, 1994). 

Í 12. grein laga um grunnskóla frá 1995 kemur fram að í hverju sveitarfélagi skal 

vera skólanefnd sem fari með málefni grunnskóla eftir því sem lög og reglugerðir ákveða 

og sveitastjórn felur. Þar skal skólanefnd hvers sveitarfélags stuðla að tengslum og 

samstarfi milli leik- og grunnskóla annars vegar og milli grunnskóla og framhaldsskóla hins 

vegar ( Lög um grunnskóla, 1995 ). 

2.2 Aðalnámskrá leikskóla 
 
Aðalnámskrá leikskóla (1999) er sett af menntamálaráðherra og á að vera stefnumótandi 

leiðarvísir um uppeldisstörf í leikskólum. Hún skal byggjast á markmiðslýsingu laga um 

leikskóla og reglugerð um starfsemi leikskóla og uppeldisáætlun fyrir leikskóla frá 1993.  

Í aðalnámskránni er sér kafli sem lýtur að tengslum leikskóla og grunnskóla. Þar 

kemur fram að mikilvægt sé að samstarf ríki á milli skólastiganna til að stuðla að samfellu í 

uppeldi og menntun barna og að börn upplifi grunnskólann sem eðlilegt framhald af 

leikskólanum.  

Sérstaklega er mælt með að skólastjórar leik- og grunnskóla hafi með sér samvinnu 

og skipuleggi samstarf sín á milli og taki ábyrgð á henni. Einnig kemur fram að 

leikskólakennarar og grunnskólakennarar verði að þekkja til hugmynda og vinnubragða 

hvors annars. Þeir verða að skiptast á skoðunum um börn, uppeldi, nám og kennslu og 

hvernig beri að skilgreina þær kröfur sem gera má til barna á mismunandi þroskaskeiðum.  

Kennararnir verða að þekkja til áherslna í uppeldisstarfi beggja skólanna og kynna 

þær þannig að það auðveldi barninu þær breytingar er verða á námi þess og skólalífi.  

Ásamt því að leikskólar fari eftir aðalnámskrá leikskóla í uppeldisstarfi verða þeir 

lögum samkvæmt að semja skólanámskrá fyrir sérhvern leikskóla þar sem gerð er uppeldis- 
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og námsáætlun. Alla þá sérstöðu sem skólarnir hafa, ber að nýta við gerð skólanám- 

skrárinnar og laga hana að þeirri aðstöðu, möguleikum og hefðum hvers skóla fyrir sig. 

Þar kemur einnig fram að á hverju ári skal fara fram innra mat þar sem starf leikskóla, 

tengsl og samskipti utan þeirra svo sem við grunnskóla eru metin (Aðalnámskrá leikskóla, 

1999:5-44). 

2.3 Aðalnámskrá grunnskóla 
 
Aðalnámskrá grunnskóla (1999) er sett af menntamálaráðherra og er öllum grunnskólum 

skylt að starfa eftir henni. Hún er m.a. stjórntæki til að fylgja eftir ákvæðum laga, fyrirmæli 

fræðsluyfirvalda um að ákveðinni skólastefnu sé framfylgt og sameiginleg markmið 

skólastarfs í landinu. Henni er ætlað að samræma nám og kennslu og tryggja rétt allra 

nemenda til tiltekinnar lágmarksmenntunnar.  

Í henni segir að nýr kafli hefjist í íslenskri skólasögu þegar í fyrsta sinn er unnið 

samhliða að námskrárgerð fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Þess vegna sé 

eðlilegt að samfella og stígandi ríki á námsleið og skólagöngu barna. 

Í aðalnámskrá grunnskóla er sérstakur kafli um tengsl leik- og grunnskóla þar sem 

fram kemur að meginhlutverk leikskóla sé að skapa umhverfi og aðstöðu til uppeldis og 

þroska, þar sem hlúð er að líkamlegri og andlegri vellíðan barna. 

Í leikskóla hafi barnið fengið að læra og þroskast í gegnum leik og annað skipulagt 

uppeldisstarf ásamt því að undirbúa það undir hina formlegu skólagöngu á ýmsan hátt. Þar 

er því viðurkennt að námssvið leikskólans séu þroskandi og hafi gildi í sjálfu sér og stuðli 

m.a. að undirbúningi undir komandi grunnskólanám.  

Þar segir að mikilvægt sé að leik- og grunnskólar efli tengsl sín á milli og komi á 

sambandi og samstarfi milli leikskólakennara sem hafa umsjón með elstu börnum í 

leikskóla og grunnskólakennara sem taka við þeim í grunnskóla.  

Eins sé það án efa hagur barna að kennarar á báðum skólastigunum séu kunnugir 

viðfangsefnum, starfsháttum og vinnuskipulagi hvers annars. Því betri samfella sem ríki og 

því færra sem kemur börnum á óvart því meiri líkur eru á farsælu upphafi 

grunnskólagöngunnar. Jafnframt er áhersla lögð á að grunnskólinn sé ólíkur leikskólanum 

hvað varðar kröfur, vinnubrögð og skyldur og mikilvægt að foreldrum sé gert það ljóst í 

upphafi. 



 7 

  Samvinna skal ríkja milli skólastjóra, leik – og grunnskólakennara ásamt því að 

skólarnir komi á gagnkvæmum heimsóknum sín á milli svo hnökralaus flutningur milli 

skólastiga eigi sér stað. Gagnkvæmar heimsóknir séu einnig mikilvægar ásamt því að 

foreldrafélög af báðum skólastigum hafi samvinnu og samráð sín á milli.  

Hver grunnskóli á að gefa út sína árlegu skólanámskrá þar sem er að finna nánari 

útfærslu á aðalnámskrá grunnskóla og laga fyrirmæli aðalnámskrár að sinni sérstöðu, 

staðbundum aðstæðum, draga sérkenni sín fram og nýta þau til eflingar á námi og kennslu 

(Aðalnámskrá grunnskóla,1999:5-25). 

2.4 Sameiginlegir þættir í lögum og námskrám/ Samhljómur 
 
Ljóst er að nokkuð eðlilegur samhljómur varðandi samvinnu er á milli námskrá leikskóla 

og námskrá grunnskóla sem og laganna sem aukið getur líkur á því að samfella náist í 

skólagöngu barna. Sameiginlegir þættir sem báðar námskrárnar koma inn á eru m.a. að 

mikilvægt sé að efla tengsl og samvinnu leik- og grunnskóla, gagnkvæmar heimsóknir eigi 

að vera milli skólastiganna, samstilling vinnubragða og viðfangsefna ásamt því að hver 

skóli megi útfæra skólanámskrá sína eftir sinni sérstöðu og sínum áherslum. Skólastjórar 

hvors skóla um sig bera ábyrgð á þeirri samvinnu og eiga að koma á sameiginlegum 

fundum starfsfólks og umræðu um málefni af þessum toga í sínum skólum. 

Bæði í lögum um leikskóla frá 1994 og einnig lögum um grunnskóla 1995 kemur 

fram að skólayfirvöld s.s. skólanefnd eigi að efla tengsl og koma á samvinnu á milli leik- 

og grunnskóla í sveitarfélaginu. Það er því ljóst að bæði í lögum sem og aðalnámskrám 

skólanna er lögð rík áhersla á samvinnu skólanna en er þeim þó ekki skylt. 

Til þess að vel megi vera þarf gott fagfólk sem er vel að sér og ekki síður gagnrýnið 

til þess að málefni af þessu tagi séu í góðum farvegi í hverju sveitarfélagi. 

Mikill áhugi starfsfólks af báðum skólastigunum er nauðsynlegur og góður 

skilningur á þroska og þörfum 6 ára barna. Öllu starfsfólki skólanna verður að vera kunnugt 

um hve hnökralaus flutningur á milli leikskóla og  grunnskóla er barninu þýðingarmikill.   

Fagkunnátta starfsfólks og jafnframt sérkunnátta á sviði yngri barna kennslu er afar 

mikilvæg til þess að kynna og útbreiða öðru starfsfólki skólanna, stjórnendum og því fólki 

sem kemur að faglegum málefnum skólanna, s.s. skólanefndum mikilvægi þessara áherslna. 

Jafnframt  þarf að endurskoða starfshætti og meta árlega kosti og galla slíkrar samvinnu 
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Í aðalnámskrá grunnskóla (1999:9) er viðurkennt að leikskólinn sé ólíkur 

grunnskólanum hvað varðar skyldur, kröfur og vinnubrögð. Þar með er e.t.v. verið að 

staðfesta það mikla stökk og þau skil sem börn þurfa að ganga í gegnum við færslu á milli 

skólanna. Í stað þess að grunnskólar bjóði upp á „mýkri” skólabyrjun og betri samfellu í 

námi þar sem tekið sé tillit til fyrri reynslu barnsins og aðstæðna, þá smátt og smátt eru 

kröfur og skyldur auknar.  

Tímaskortur kennara er viðurkenndur vandi og ljóst að samvinna leik- og 

grunnskóla heimtar mikinn tíma svo markviss samstilling skólanna geti orðið að veruleika. 

Því verður að vera ljóst hvenær kennarar eiga að vinna saman þannig að ekki sé unnið 

eingöngu í orði en ekki á borði.  

Unnið hefur verið að heildarendurskoðun grunnskóla- og leikskólalaga síðustu ár og 

komu út skýrslur þess efnis í lok árs 2006 þar sem gerðar eru tillögur um breytingar. 

Nefndunum var ætlað að hafa til hliðsjónar aukna og markvissari samfellu á milli allra 

skólastiga sem og aukin sveigjanleika í skólakerfinu. Nefnt er að skólastigin vinni og tali 

ekki nægilega vel saman og er það auðvitað stór þáttur í þekkingarleysi á starfsháttum hvers 

annars. Lagarammi sveitarfélaga varðandi samrekstur skólastiga á einnig að vera rýmri 

þannig að hægt sé að stjórna skólunum eftir aðstæðum hvers sveitarfélags hverju sinni 

( Menntamálaráðuneytið, 2006b: 7-8).   

Samhljómur með lögum annarra skólastiga er einnig mjög mikilvægur og sér í lagi 

leik- og grunnskóla. Fram kemur í tillögum hjá nefnd leikskólalaga að stefna beri að 

skólaskyldu 5 ára barna og því verði lögin að koma inn á markvissan undirbúning elstu 

barna leikskólans áður en grunnskólaganga þeirra hefst. Skylda á einnig til samráðs og 

samstarfs skólastiganna en fyrri lög kveða eingöngu á um að stefna beri að samstarfi þeirra 

( Menntamálaráðuneytið, 2006a: 4-5). 
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3. Kennsluaðferðir, sýn og markmið skólanna  
 
Komið hefur fram að til þess að hægt sé að tala um samfellu í skólastarfi verður samhengi í 

kennslufræði, hugmyndafræði og skipulagi skólastarfs að vera það sama (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004a: 211).   

Því miður er hugmyndafræði og skipulag skólanna með ólíku sniði og þess vegna er 

varla hægt að tala um að samfella ríki. Lög, námskrár og námsefni skólastiganna eru ólík 

og menntun kennara þessara skólastiga hefur verið með ólíku sniði sem og saga þeirra og 

hefðir. Væntingar foreldra og umhverfisins varðandi hlutverk og starfshætti þessara 

stofnanna eru einnig ólík og því má gera ráð fyrir að þessar ólíku aðstæður hafi áhrif á 

starfshætti allra kennara ( Jóhanna Einarsdóttir, 2004b:60). 

Grunnskólar eru yfirleitt töluvert stærri en leikskólar og kennslustofur grunnskóla 

eru mjög ólíkar deildum leikskólanna. Einnig eru færri fullorðnir sem annast börnin í 

grunnskólanum en í leikskólanum og getur sá þáttur ollið erfiðleikum hjá börnum  

( Reglugerð nr. 642/2002 um breytingu á reglugerð um starfsemi leikskóla). 

3.1 Námsmarkmið beggja skólastiganna 
 
Leikskólum ber að vinna eftir Aðalnámskrá leikskóla (1999) sem byggist fyrst og fremst á 

barnhverfri hugmyndafræði þar sem þroski barnsins og þarfir eru þungamiðja.  

Í markmiðum hennar kemur fram að leikurinn sé þungamiðja starfsins og þess 

vegna ekki um beina kennslu að ræða sem stefnir að einhverri ákveðinni fræðilegri 

þekkingu. Leikskólafræði eru fremur þroskamiðuð en fagmiðuð með áherslu á leik 

barnsins. Leikurinn er náms- og þroskaleið barnsins sem og markmið þar sem barnið lærir 

með uppgötvunarnámi sínu ( Aðalnámskrá leikskóla, 1999:8 ). 

Jóhanna Einarsdóttir (2004b) rannsakaði hefðir leik- og grunnskólakennara og í 

rannsókninni kom fram að í skipulagi leikskólanna er gert meira ráð fyrir leik og hreyfingu, 

en í skólastofum grunnskólans eru borð í mestum hluta rýmis (Jóhanna Einarsdóttir, 

2004b:72). 

Í leikskóla eru verkefni einnig meira barnmiðuð með áherslu á leiki og listir en í 

grunnskóla eru meira kennaramiðuð verkefni. Menning  grunnskólans og sögulegar rætur 

hans eru allt aðrar með áherslur á námslegar og hugtakalegar hefðir (Brostöm,1998:55). 
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Í Aðalnámskrá grunnskóla (1999) segir að grunnskólinn sjái um formlega fræðslu 

og taki þátt í félagslegri mótun nemenda sinna. Samkvæmt lögum eiga börn rétt á námi við 

hæfi og menntakerfið á að vera sveigjanlegt til að mæta nýjum og breyttum kröfum. 

Þar er kappkostað að veita nemendum góða alhliða menntun sem segir að sé besta veganesti 

sérhvers einstaklings í þekkingar- og upplýsingarsamfélagi.  

Gerð er krafa um almenna menntun sem á að stuðla að umburðarlyndi, virðingu 

fyrir náunganum og umhverfinu með fjölbreyttum kennsluaðferðum og hver nemandi á að 

geta fundið nám við sitt hæfi sem á að efla hann og þroska.  

Aðalnámskrá grunnskóla skilgreinir og lýsir sameiginlegum námsmarkmiðum sem 

grunnskólum ber að stefna að í skólastarfi þannig að samræming í námi og kennslu hljótist. 

Samræmd próf eru haldin í grunnskóla sem allir nemendur í 4., 7. og 10. bekk gangast 

undir. Nemendum eru sett ákveðin námsmarkmið sem flokkuð eru í þrjá flokka. 

Lokamarkmið, áfangamarkmið og þrepamarkmið (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999:14 -23). 

Kennsluaðferðir og námsgreinar skipta mestu máli í grunnskólum en umönnun, 

leikur og samskipti eru í brennidepli í leikskólum (Jóhanna Einarsdóttir, 2001:163).  Einnig 

er skipulag leikskólans og grunnskólans gjörólíkt sem og ytri rammi starfsins í lögum og 

aðalnámskrám skólanna. Í grunnskólanum er starfið mun meira skipulagt fyrirfram en í 

leikskólanum og einnig er þar minni sveigjanleiki (Jóhanna Einarsdóttir, 2004b:72).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við aðrar rannsóknir, erlendar sem 

og innlendar þar sem komið hefur í ljós að mismunandi áherslur ríkja á hvoru skólastigi um 

sig. 

 Áherslur skólanna eru talsvert ólíkar sem og sveigjanleiki í skólastarfi. Markmið 

með leikskólastarfi er að börn fái að njóta sín og læra í gegnum leik en í grunnskólastarfi er 

einblínt meira á námsgreinar í formi formlegrar fræðslu.  

3.2 Hvaða sýn ríkir á barnið í skólunum ? 
 
Ljóst er að vinnubrögð og hefðir leik- og grunnskóla eru talsvert ólík. Til þess að 

sameiginleg sýn ríki á færni barns og hlutverk þess í skólanum verða kennsluaðferðir að 

speglast og kennarar að hafa svipuð viðhorf til þeirra hæfileika sem þeir telja nauðsynlegir 

börnum sem eru að hefja grunnskólanám.  
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Í rannsóknum Jóhönnu Einarsdóttur ( 2002 og 2004 b)  er talað um ólíka 

hugmyndafræði leikskólans og grunnskólans sem á rætur að rekja til ólíkra hefða og sögu 

þessara stofnana. Jóhanna vitnar í Dahlberg og Taguchi (1994) sem telja að í leikskólum og 

grunnskólum séu ríkjandi tvær mismunandi skoðanir um barnið. Í leikskólanum er litið á 

barnið út frá rómantískri sýn, að það vaxi og dafni sem hluti af náttúrunni en í 

grunnskólanum er aftur á móti litið á að barnið sem móttakanda þekkingar og menningar 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2002: 2.; Jóhanna Einarsdóttir, 2004 b: 59). 

Komið hefur í ljós að leikskólakennarar og yngri barnakennarar hafa mismunandi 

sýn á hvað varðar þekkingu og hæfileika sem eru börnum mikilvæg við grunnskólabyrjun 

( Dunlop og Fabian, 2002:54). Leikskólinn hefur einblínt á barnið þar sem barnmiðuð 

viðfangsefni einkennast en grunnskólinn meira á námsgreinar þar sem áhersla er mest lögð 

á kennsluaðferðir og námsgreinar (Jóhanna Einarsdóttir, 2002: 2.; Jóhanna Einarsdóttir, 

2004 b: 59).  

Í rannsókn Bryndísar Gunnarsdóttur (2001:76) koma fram ólík viðhorf og ólíkar 

sýnir kennara á samstarf. Í viðtölum við grunnskólakennara segja þeir að samstarf getur 

orðið erfitt ef leikskólakennarar eða leiðbeinendur annast kennslu 6 ára barna því þar sé um 

er að ræða of ólíka menntun. Jafnframt töldu þeir mikilvægt að vinna betur að samfellu 

milli skólanna og auka samstarf. Hér er verið að staðfesta þá ólíku sýn sem kennarar og 

leikskólakennarar hafa á samvinnu og samstarf sín á milli og því e.t.v. vafaatriði hvort hægt 

verði að vinna að samfellu skólanna áður en sjónarmið leik- og grunnskólakennara eru 

samþætt. Hvort samvinna kennara strandi ekki ávallt á þeirri ólíku sýn sem virðist ríkja. 

Leikskólakennarar í þessari rannsókn töldu að hentugt væri að báðar starfstéttirnar 

störfuðu saman að menntun 6 ára nemenda. Saman hafi þeir menntun sem nýtist nemendum 

vel. Ástæðan væri að leikskólakennarinn hefði önnur viðhorf til kennslunnar og margt 

annað upp á að bjóða en grunnskólakennarinn, s.s. leiki og föndur. Hér eru viðhorf 

leikskólakennara ólík viðhorfum grunnskólakennaranna þar sem leikskólakennarar sjá 

samstarfið sem jákvæða viðbót fyrir nemendur en grunnskólakennarar meira sem vanda 

 ( Bryndís Gunnarsdóttir, 2001:76).  

Því meira og lengur sem kennarar starfa saman því minni munur verður á 

sjónarmiðum þeirra og hugmyndum ( Pramling I., 2006:111).  
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Sameiginleg sýn næst ekki fyrr en kennarar fara að vinna saman að markmiðum og 

skilja hvernig börn læra á þessu aldursskeiði 

3.3 Kennsluaðferðir á hvoru skólastigi 
 
Jóhanna Einarsdóttir (2004b) hefur einnig skoðað hvað mótar störf leik- og  

grunnskólakennara í því markmiði að átta sig á muninum sem liggur í kennsluaðferðunum. 

Þar kom fram að þáttur leiks, umönnunar og óbeinnar kennslu er meiri í leikskóla. Í 

grunnskóla er megináhersla á námsgreinar með ýmsu sniði en lítið um leik ( Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004b:63-70). 

Glöggt má sjá mun og áherslur í aðalnámskrám skólastiganna þar sem lög 

grunnskóla leggja árherslu á þekkingu, færni og mat en lög leikskóla m.a. á leik og holl 

uppeldisskilyrði ( Lög um grunnskóla, 1995 ; Lög um leikskóla, 1994). 

Almenn markmið skólastiganna eru svipuð en þegar kemur að útfærslum og 

starfsháttum þá greinir í sundur þar sem megináherslur í leikskóla er á leik og skapandi 

starf en kennslu ólíkra námsgeina í grunnskóla ( Aðalnámskrá grunnskóla, 1999; 

Aðalnámskrá leikskóla, 1999).  

Starfshættir og ytri umgjörð grunnskóla og leikskóla er talsvert ólík og því oft mikil 

viðbrigði fyrir börn að færast á milli skóla. Báðar stofnanirnar hafa breyst og þróast í 

áranna rás og ljóst að byggt er á ólíkum uppeldis- og kennslufræðilegum hefðum í leik- og 

grunnskólum landsins. Áherslur leikskólans á leik og samskipti víkja fyrir aukinni áherslu á 

kennslu í lestri, stærðfræði og skrift. E.t.v. er mikilvægast í þessu samhengi varðandi þá 

ólíku sýn sem ríkir á nemendur í leik- og grunnskólum, að margir flóknir áhrifaþættir liggja 

á bak við þær kennsluaðferðir sem skólarnir nota og hafi áhrif á. Þættir eins og uppeldi, 

menning, menntun og menning skólanna sjálfra svo og saga þeirra.  Skólarnir hafa þróast í 

áranna rás og  því getur samstarf leik- og grunnskólakennara orðið erfitt vegna þessarar 

ólíku sýnar og ólíku sögu skólanna tveggja.  
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4. Hvernig tileinka sex ára börn sér nám og hvaða     
væntingar ríkja til þeirra ? 
 

Talið er mikilvægt að samfella ríki í kennslu ungra barna á aldrinum 0-8 ára og því haldið 

fram að gjá á milli kennslu og umönnunar á þessum aldri standi í vegi fyrir menntun þeirra 

( Jóhanna Einarsdóttir, 2004b:59).  Því er þýðingarmikið að leik- og grunnskólar hafi gott 

og öflugt samstarf sín á milli. Til þess að svo geti orðið þarf að skoða hvernig börn læra á 

mótum skólastiga og hvernig þau viða að sér þekkingu. Þannig er hægt að tengja ólíkar 

hugmyndir og aðferðir skólastiganna og nýta styrk þeirra til aukins árangurs í kennslu 

ungra barna.  

Væntingar og kröfur skipta hér máli, að gerðar séu álíka kröfur til barna á mótum 

leik- og grunnskóla. Komið hefur fram að væntingar leik- og grunnskólakennara eru 

talsvert ólíkar, sem og þær kröfur sem gerðar eru til leikskólanáms og grunnskólanáms. Það 

getur skapað enn meiri gjá á milli þessara tveggja stofnanna og ekki síður ef um ólíka sýn á 

þroska og færni 6 ára barna er að ræða. 

4.1 Leikurinn og félagsleg samskipti barna 
 
Félagsleg samskipti eru börnum mjög þýðingarmikil. Félagsleg samskipti þroskast og eflast 

mest í gegnum leik, því í bernsku felur leikur í sér nám og í gegnum leikinn lærir og 

þroskast barn fyrstu árin sín. Leikurinn er afar þýðingarmikill því að leikur endurspeglar 

reynsluheim barns, þá menningu og það samfélag sem barn býr við og er því þess vegna 

nauðsynlegur (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:11–12 ). 

Í leik endurspeglar barnið upplifanir sínar þar sem það er statt í þroska,  tileinkar sér 

umheiminn og reynir að gera hinn raunverulega heim skiljanlegan á sinn hátt. Sex ára börn 

leika af sinni eigin hvöt og hann hættir ekki að vera eðli barnsins þegar það er sex ára og 

barnið á að fara í skóla. Því skiptir miklu að grunnskólakennurum sé það ljóst og gefi 

nemendum tækifæri og tíma til leiks, því eins lengi og barnið hefur þörf fyrir að leika hefur 

leikurinn gildi fyrir það og merkingu í þroska þess.  

Það sem einkennir sex ára börn og gerir þann aldur svo skemmtilegan er án efa 

leikurinn. Sex ára börn geta leikið endalaust því þá er leikurinn í hámarki 

ímyndunarheimsins og ævintýranna. Leikþörfin og leikhvötin nær hámarki í kringum 6 – 7 
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ára og þess vegna nauðsynlegt að börn fái að þroskast í gegnum leik á þessum aldri. Eftir 

það spilar hann ekki eins stórt og mikilvægt hlutverk því hann breytist þegar barnið er í 

þann veginn að fara inn í annað þroskaskeið.  

Sex ára barn gengur ekki yfir það skeið að vera “leikbarn” yfir í að vera “námsbarn” 

á einni nóttu, eingöngu vegna þess að barnið er á aldursbilinu 6 ára og á að hefja 

grunnskólanám. Börn á þessum aldri hafa enn mikla þörf fyrir að leika sér, eiga erfitt með 

að sitja kyrr en eru í þann veginn að geta farið að tileinka sér formlegt nám. Því á að gefa 

börnum tækifæri til að tileinka sér smátt og smátt formlegt nám í gegnum leik þar sem 

leikurinn er markmið í sjálfu sér. 

Þegar barn byrjar í 1. bekk á það að byggja upp nýja þekkingu eða athöfn með námi. 

Áhrifaríkasta nálgunin til þess er leikur, því í gegnum hann þroskast ímyndunarafl, 

sköpunarmáttur og skilningur á táknum. Við lærum og þroskumst í leik og í gegnum leiki 

og þess vegna á að gefa nemendum góðan tíma í frjálsum leik í grunnskólum. Með því að 

láta nám og leik fljóta saman gerum við nemendum kleift að læra eftir þeirra eigin höfði og 

þróa og færa leikinn á hærra plan. 

Flest börn ná tökum á innri ímyndunarheim sínum í kringum 6-7 ára og gerist það 

iðulega af völdum leiks og starfsemi ímyndaðs ytra samfélags. Aldurinn 5-7 ára er þess 

vegna mikilvægt tímabil hjá barni til að efla ímyndunaraflið. Kennsla á því að byggjast upp 

af ímyndunarafli barna, fyrirmyndum og táknum sem við finnum í leiknum. Þegar börn 

leika sér nota þau tákn og þegar þau nota lestur og skrift í leikjum sínum sjá þau tilgang 

þess og uppgötva um leið hvernig ritmálið virkar. Því í leiknum getur barnið æft 

ritmálshegðun og þróað hugmyndir sínar um ritmálið sem og talmálið sem er hvað 

mikilvægast fyrir komandi lestrarnám, ásamt því að í leiknum fær barnið tækifæri til að 

nota öll skilningarvit sín. Gott er að byggja á reynsluheimi barnsins með áþreifanlegum 

hætti og skoða áhugasvið nemenda í gegnum lífsreynslu þeirra ( Diderichsen, Hanssen og 

Thyssen, 1994: 42-96). 

Félagslegar athafnir manna eru  í raun grunnur að öllum frekari þroska þeirra og 

þátttaka barnsins og samskipti við önnur börn því mjög mikilvæg (Dewey, 2000a:60). 

Hér er afar mikilvægt að skoða leik- og grunnskóla í ljósi þess að félagslegi 

þátturinn fái rými og einnig virkni barnsins.  Börn læra ákaflega mikið í félagslegum 

samskiptum hvert við annað þar sem hæfileiki barna til að skilja sjónarmið hvers annars 
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eykst sem og samskiptahæfileiki þeirra. Vitsmunaþroski eflist og skilningur barna á 

umheimi sínum víkkar við félagsleg samskipti barna sín á milli. Börn þurfa að geta leyst 

vandamál, árekstra og ekki síst geta samið um reglur sem jafnvel er mikilvægara en 

formlegt nám fyrstu ár barnsins. Réttlætis- og samkennd eflist þegar samvinna milli vina 

fær að njóta sín í félagslegum samskiptum á þessum aldri. Börn læra því hvert af öðru á 

sjálfstæðan hátt með ötulli og gagnkvæmri þátttöku í daglegu starfi (Johansson Inge, 2007: 

37).  

Ljóst er að leikurinn og félagslegi þátturinn eru afar þýðingarmiklir á þeim árum 

þegar börn eru að hefja grunnskólanám. Því ber grunnskólum skylda að halda áfram því 

starfi sem unnið hefur verið á leikskólum þar sem leiknum og skapandi starfi er gert hátt 

undir höfði fyrsta grunnskólaár barnsins. Með því að gefa nemendum færi á leik í 

skólastarfi er verið að auka og efla félagshæfni og samskiptafærni sem er afar mikilvægur 

og eftirsóttur kostur í nútíma samfélagi.  

4.2 Samhengi í menntun   
 

Fram hefur komið hve leikur og félagsleg samskipti barna skipta þau gríðarlegu máli fyrir 

alhliða þroska, alveg fram yfir 7 ára aldur. Grunnskólakennarar eiga að virða þá námsleið 

sem börnum er eiginleg á þessum aldri. Því  barnið er virkt í eðli sínu og hefur unun af því 

að leika og hreyfa sig. Það fær tíma og rúm til þessara athafna í leikskólanum en þegar 

kemur að grunnskólanámi þá breytast oft snögglega áherslur og aukin krafa er gerð á 

formlegt nám og sýnilegan námsárangur.  

Dewey (2000) trúði á mikilvægi tengsla og samfellu í menntun barna og taldi það 

vera mikilvægara en námsgreinabundna kennslu. Hann taldi jafnframt athafnabundið nám 

vera leið til að tengja barnið við veröldina, þannig að það læri í samhengi. Áhersla ætti að 

ríkja á mikilvægi samskipta barns og kennara og á hlutverk kennarans sem skipuleggjanda 

sem bæri ábyrgð á að samfella náist í námsreynslu barna (Dewey, 2000b:17-62).  

Áhugi, virk reynsla, eigin athugun, samfella í vinnubrögðum og þroska eru nokkur 

lykilhugtök í kennslufræði Deweys. Hann lagði m.a. áherslu á að barnið væri borgari 

samtímans en ekki framtíðarinnar. Barnið væri eingöngu upptekið af því sem er að gerast 

hér og nú og þess vegna verður nám að byggja á því sem fyrir er til þess að undirbúa 

einstaklinginn fyrir framtíðina. Sú hugsjón að nota nútíðina einungis til að búa sig undir 
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framtíðina stangast á við sjálfa sig. Hún vanrækir og jafnvel útilokar sjálf skilyrðin fyrir því 

að nemandi geti verið búinn undir framtíðina (Dewey, 2000 b:59). Hugmyndir hans tóku 

m.a. mið af skoðunum Rousseau að barnið væri miðdepillinn og námsefnið ætti að taka mið 

af getu og áhuga þess. Nám væri lífsmáti en ekki undirbúningur fyrir lífið. Barnið lærði af 

umhverfinu, það væri því eðlislægt og gefa þarf barninu tækifæri til þess að uppgötva og 

skoða á sínar eigin spýtur ( Berns, 2004: 278-279). 

Þetta gefur til kynna að allt nám barnsins verður að tengjast og hafa merkingu fyrir 

það. Að samfella verði að vera í námi barns frá leikskóla til grunnskóla þannig að barnið 

geti tengt nám dagsins í dag við það sem það þegar hefur lært úr leikskóla. Því verður 

samhengi að vera í kennsluháttum þannig að hægt sé að byggja ofaná fyrri reynslu barnsins 

þó að nýjar kennsluaðferðir taki síðar smátt og smátt við, en ekki í einu vetfangi. E.t.v. er 

hér gott að velta fyrir sér hvort skólahópar í leikskólum séu í samræmi við þetta. Þar sem 

barnið er að meðvitað undirbúið undir eitthvað sem koma skal í grunnskólum í formi 

ýmissa skólaverkefna sem og æfinga í að sitja kyrr og hlusta. Í stað þess að grunnskólinn 

kæmi að þessum undirbúning og fyrsta grunnskólaár nemenda væri aðlögunarár að því sem 

koma skyldi. Þannig myndast jákvæðari mynd af grunnskólanum sem íverustað, þar sem 

nám í formi leiks fær að njóta sín og börn fá tíma til að aðlagast nýju skólaumhverfi áður en 

formlegt nám þeirra hefst. Ekki síst í ljósi þess að undanfarin ár hafa kröfur til formlegs 

náms barna á mótum leik- og grunnskóla aukist sem og aldur nemenda lækkað hvað varðar 

kröfur um námsmarkmið bæði hér á landi sem og erlendis ( Jóhanna Einarsdóttir, 

2004b:74). 

Afar þýðingarmikið er að hlusta á rödd barna varðandi áhugasvið þeirra. Komið 

hafa fram í rannsóknum áhyggjur barna við flutning frá leikskóla yfir í grunnskóla. Börn í 

einni rannsókn töldu að helst myndu þau sakna leiksins í grunnskólanum þar sem leikur og 

samskipti einkenndu helst leikskóla þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 2006:87). Rannsakandi 

vitnar þar í finnska rannsókn (Taurianen, 2000) þar sem fram kemur að börnum finnst 

mikilvægast að geta leikið sér með öðrum börnum án afskipta fullorðinna sem og að fá að 

vera á sem mestri hreyfingu, því að leiðinlegast væri að sitja kyrr og hafa hljóð (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2006:90). Þessar rannsóknir gefa til kynna að hlusta verður á rödd og 

sjónarmið barna þegar skólastarf er skipulagt. Sex ára börn eru enn á miklum leikaldri og 

getur leikurinn haft úrslitaáhrif á framtíðarnám barna og gleði í skólastarfi. Við eigum að 
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leyfa börnum að njóta þess að vera börn og gefa þeim tækifæri á að lifa í núinu þar sem 

leikur og samskipti eiga að einkenna fyrsta ár þeirra í grunnskóla. 

4.3 Viðhorf barna og væntingar til barna á mótum leik- og 
grunnskóla 

 

Margar rannsóknir hafa leitt í ljós að börn þrá að þeim sé gefin tími og rúm til leiks. Ekki er 

að mínu mati nægjanlega mikið hlustað á raddir barna um þeirra eigið nám í skólum. Börn 

hafa skoðanir sem vert er að hlusta á, þar sem þau telja að með samskiptum sínum og leik 

séu þau ekki síður að læra. Mis miklar væntingar ríkja einnig hjá börnum um þennan 

merkisdag í lífi þeirra sem grunnskólabyrjun er. Sum börn bíða spennt eftir að byrja í 

grunnskólanum; önnur eru kvíðin eða áhugalítil og eru e.t.v. ekki tilbúin að hefja formlegt 

nám ( Jóhanna Einarsdóttir, 2003: 14). 

Í rannsókn Johannsen (2007) koma fram viðhorf nokkurra barna til frístundaheimila 

þeirra sem og grunnskólanna. Börnin í rannsókninni töldu að skemmtilegast væri að fá að 

leika sér í frístundarheimilinu með öðrum börnum og það væri mun skemmtilegra en að 

vera í grunnskóla, þar sem þau þurfa ekki að sitja bara og sitja, skrifa og skrifa og hlusta og 

hlusta eins og eitt barnið orðaði það. Í frístundarheimilinu gætu börn leikið eins lengi og 

þau langaði og fleiri börn væru þar til að leika sér við og meira um að vera. Einnig væri þar 

meiri frjálsræði en í grunnskólanum ( Johannsen, 2007:39). Þessi viðhorf barnanna benda 

til þess að grunnskólar bjóði ekki nemendum sínum nægjanlega mikið upp á leik, samskipti 

og skemmtun því í skóla á að vera gaman. Hér er ekki átt við að eingöngu sé boðið upp á 

leik í grunnskólum heldur að tekið sé tillit til sjónarmiða barna og þeirra leiða sem þau fara 

við að tileinka sér nám. 

Eins og fram kom í kaflanum hér að framan þá ríkja mismunandi væntingar og 

kröfur til barna á mótum leik- og grunnskóla. Grunnskólakennarar finna fyrir þrýstingi frá 

foreldrum og umhverfinu um að kenna börnum þeirra að lesa, skrifa og reikna sem fyrst. 

Leikskólakennurum finnst foreldrar aftur á móti samþykkir áherslum leikskólans á leik og 

samskipti (Jóhanna Einarsdóttir, 2004:73).  Þetta gefur til kynna að samfélagið hefur óbein 

áhrif á væntingar og kröfur sem gerðar eru til barna í leik- og grunnskólum. Má segja að sú 

ólíka sýn sem virðist ríkja er að mestu ríkjandi í öllu samfélaginu og getur jafnvel verið 

erfitt að hafa áhrif á. 
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Námskrár leik- og grunnskóla eru ólíkar og leggja áherslu á mismunandi færniþætti 

hvað varðar kröfur til barna á þessum aldri. Komið hefur fram mismunandi upplifun á þátt 

stjórnvalda og sá ytri rammi sem störfum kennara er settur. Leikskólakennurum finnast þeir 

hafa frjálsræði og ákvörðunarrétt á starfi sínu en grunnskólakennarar fundu aftur á móti 

fyrir þrýstingi frá aðalnámskránni, nýju námsefni sem og samræmdum prófum (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004b:73). Það er eitthvað sem vert er að skoða og bæta úr. 
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5. Hvers vegna er samfella í námi barna mikilvæg? 
 

Töluvert margar rannsóknir hafa beint sjónum sínum að áhrifum samvinnu og samfellu í 

skólagöngu barna. Rannsóknir sem varða áhrif tengsla og samvinnu milli leikskóla og 

grunnskóla hafa verið gerðar undanfarin ár, einkum erlendar. Þær beina sjónum sínum á 

ólíka þætti og ólík sjónarhorn, en benda flestar þó til að hagur ríki af þeirri samvinnu. 

Einnig leiða þær í ljós ólíka þætti sem taldir eru hvað mikilvægastir þegar talað er um 

hvaða aðferð henti best. Sumir leggja mestu áhersluna á viðfangsefni og úrræði fyrir 

leikskólabörn t.d. heimsóknir í grunnskólann og eða að skýrslur séu afhentar grunnskólum 

um stöðu leikskólabarna. Aðrir leggja áherslur á að hugmyndafræði skólanna verði sú sama 

og sameiginlega sýn skólastiganna ( Jóhanna Einarsdóttir, 2004:211). 

Jóhanna Einarsdóttir hefur verið í fararbroddi á Íslandi hvað rannsóknir á samvinnu 

leik- og grunnskóla varðar og koma þær sér einkar vel fyrir kennara leik- og grunnskóla 

þegar vinna á að samfellu skólastiganna og gagnast án efa við þróun aðferða við að tengja 

skólastigin.  

Samfella í námi er talin vera mikilvæg fyrir velferð barna og framtíðarskólagöngu 

þeirra og ef þau ná að aðlagast fljótt breytingum og falla vel inn í hóp gengur þeim mun 

betur fyrstu árin þeirra í skóla. ( Entwisle og Alexander, 1998: 4-6 ). 

5.1 Áhrifaríkt þegar börn flytjast á milli skóla ? 
 
Afar mikilvægt er að grunnskólabyrjun nemenda sé vel undirbúin því þeir nemendur sem 

eiga erfitt í byrjun, munu í flestum tilfellum eiga áfram að etja við þá erfiðleika síðar á 

skólagöngunni ( Broström, 2002:54). Einnig hafa erlendar rannsóknir leitt í ljós að 

mikilvægt sé fyrir velferð og menntun barna að um samfellu sé að ræða í lífi þeirra og ekki 

síst námi. Í ljós hefur komið að farsæll flutningur, samfella og framvinda séu lykilþættir 

fyrir góðu gengi barna í skóla (Dunlop og Fabian, 2002: 148 ).  

Nokkrir þættir sem mikilvægt er að beina athygli að og eru áhrifaríkir þegar börn 

flytjast frá leikskóla til grunnskóla: 

* Hvernig barnið finnur sig tilbúið til að hefja skólagöngu persónulega, félagslega og ekki 

síst andlega eru afar þýðingarmiklir. Börn sem ekki eru talin tilbúin til að hefja skóla, sér í 
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lagi af kennara á fyrsta ári, munu þ.a.l. ekki finnast sem þau séu hæfir nemendur eða 

tilbúnir til að taka á móti væntingum annarra. 

* Stuðningur frá foreldrum, fjölskyldu og samfélaginu. Fullorðnir verða að vera tilbúnir við 

að aðstoða barnið með allar þær væntingar af nýju umhverfi svo sem námslegar, félagslegar 

og sálrænar. 

* Samræmi á milli náms og leiks er mikilvægt, ásamt því að tengsl séu efld á milli barna og 

fullorðinna og barna og barna, s.s.vinatengsl. 

* Börn þurfa ekki eingöngu að vera tilbúin í skóla heldur þarf skólinn einnig að vera tilbúin 

til þess að taka á móti börnum. Kennarinn og umhverfið þurfa að huga að og taka til greina 

væntingar nemandans, áhuga og ekki síst þarfir. Þá er átt við að umhverfið taki tillit til 

kennslunnar og leiksins og hafi efnivið í samræmi við það. Tekið sé tillit til þess að 

nemandinn verði að þroska tilfinningu fyrir því hvers er vænst af honum, fái tilfinningu 

fyrir að vera þátttakandi, líði vel og fái tækifæri til áhrifa og árangurs í nýju umhverfi. 

* Viðhorf skólans verður að endurspegla hve mikilvægt honum sé að flutningur barna frá 

leikskóla yfir í grunnskóla sé hnökralaus. Viðhorfið “ börn velkomin”  þar sem grunnskólar  

eru tilbúnir að taka á móti nemendum eru kallaðir “tilbúnir skólar” og er grundvallar atriði í  

farasælli skólabyrjun ( Fabian og Dunlop, 2002:53-53). 

 5.2 Hvaða vandamál eru algeng? 
 

Vandamál eru því miður algeng þegar kemur að flutningi á milli leik- og grunnskóla og 

fyrsta skólaárið getur slegið tóninn í öllu frekari námi barna og framhaldi þeirra. Þess vegna 

er mjög mikilvægt að vanda upphaf skólagöngu bæði frá hálfu grunnskólans sem og 

leikskólans.  

Börn koma inn í skólana með mis mikla þekkingu og færni að baki og mismikla 

félagslega færni sem skólanum er ætlað að sinna.  Flest börn hafa jákvæða reynslu af 

skólabyrjun sinni. Þau öðlast nýja náms- og félagslega möguleika eða áskorun. Áskorunin 

sýnir möguleika og hæfileika sem börnin koma með inn í skólanna. Fyrir sum börn er þessi 

reynsla síður skemmtileg og eru nokkur vandamál algeng:  

* Oft á tíðum vantar upp á samskipti milli leikskólakennara og yngri barna kennara 

þar sem horft er á farsælan flutning á milli skóla. Þess lags samskiptaleysi kennara stofnar 

þeim börnum sem eru í áhættuhóp í hættu ef grunnskólakennarinn er ekki tilbúin til að 



 21 

undirbúa viðbótar stuðning sem mörg börn þarfnast til þess að hefja skólagöngu sína 

hnökralaust.  

Í nýlegri rannsókn kom fram að börn hefðu fyrirfram gefnar hugmyndir af skólanum 

sem stað þar sem allir ættu að sitja kyrrir og hafa hljóð, því annars muni kennarinn verða 

reiður. Börn sem hafa slíkt viðhorf eru í mikilli hættu hvað varðar hræðslu og taugaveiklun. 

Það getur dregið úr orku barnanna það mikið að þau ná ekki kalla fram hæfileika sína og 

eða getu þegar þau hefja skólagönguna. Frá þessu sjónarhorni má segja að börn séu ekki 

tilbúin til að hefja nám ( Fabian og Dunlop, 2002:55). 

* Vandamál eins og ólík viðhorf leik- og grunnskólakennara eru algeng og geta 

verið mjög skemmandi eins og skilningsleysi á vinnubrögðum hvers annars.  

Leikskólakennarar telja oft á tíðum að grunnskólanemendur séu látnir sitja allan skóla- 

daginn og að nám í grunnskólum sé leiðigjarnt á meðan nám í leikskólum sé leikur einn. Ef 

þau finna fyrir slíkum viðhorfum getur það skaðað og dregið úr áhuga og væntingum 

barnanna. 

* Ef ekki er tekið nægilega mikið til greina fyrra nám barnsin af leikskólanum getur 

áhugi og væntingar til grunnskólans minnkað. 

Þetta gefur til kynna að afar þýðingarmikið sé að foreldrar, leikskólakennarar, yngri 

barna kennarar sem og frístundarkennarar vinni saman í að samstilla vinnubrögð og 

áherslur en þróuð tengsl og samvinna skóla er forsenda þess að nemendur geti hafið góða 

skólabyrjun.  
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6. Hvernig hefur samvinnu milli leik- og grunnskóla verið 
háttað hér á landi og hvaða breytingar eru í vændum? 

 

Mismikil áhersla er lögð á samvinnu milli leik- og grunnskóla hjá sveitarfélögum landsins. 

Sum sveitarfélög hafa lagt gríðarlega mikinn metnað í að samstilla skóla sína og unnið 

ýmiss þróunarverkefni sem hafa haft það að markmiði að tengja skólastigin betur saman. 

Önnur sveitarfélög leggja minni áherslu á samvinnu skólastiganna eða nær enga. Virðist 

sem svo að ekki sé nægilegur vilji og eða þekking á mikilvægi slíkrar samvinnu. 

Undanfarin ár hefur þó komið fram meiri metnaður hjá stjórnvöldum í að bæta samfellu 

milli allra skólastiga og áformin eru að auka flæði milli skólanna frá því sem nú er og er 

það fagnaðarefni.  

6.1 Aðferðir sem notaðar eru til að tengja skólastigin 
 
Í flestum leik-og grunnskólum landsins tíðkast einhvers konar tengsl eða samvinna á milli 

skóla, en þó í mismiklu mæli. Aðferðirnar eiga það flestar sameiginlegt að tengja skólann, 

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

Aðferðir sem taldar eru árangursríkar í dag og hafa verið þróaðar víða um lönd eru 

t.d. sameiginlegar áherslur og væntingar milli leik- og grunnskóla. Miðlun og samskipti 

milli starfsfólks beggja skólastiga. Undirbúningur og aðlögun fyrir og eftir upphaf 

grunnskólagöngunnar. Góð tengsl milli heimila og skóla og að tekið sé tillit til að nemendur 

byrji skólagönguna með vinum sínum. Þær byggja á þeirri trú að viðbrigðin við að fara úr 

leikskólanum í grunnskólann verði minni ef börnin þekkja þær aðstæður sem þau eiga að 

búa við og ekki síst fái stuðning af vinum sínum ( Jóhanna Einarsdóttir, 2005:4 ).  

Ekki er vitað þó nákvæmlega hvort og hvernig leikskólar og grunnskólar landsins 

vinna að því að efla samvinnu um flutning barna milli skólastiga en í rannsókn Jóhönnu 

Einarsdóttur (2004a)  „Frá leikskóla til grunnskóla” koma fram hugmyndir kennara hvort 

sé munur á viðhorfum leikskólakennara og grunnskólakennara. Tilgangur rannsóknarinnar 

var fólgin í að fá upplýsingar um þær leiðir sem kennarar fara til að tengja skólastigin, þær 

aðferðir sem þeir telja æskilegt að nota og þær hindranir sem standa í vegi fyrir að nota þær. 
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Niðurstöður benda til þess að einkum sé lögð áhersla á tvo af þessum þáttum, miðlun og 

samskipti, milli starfsfólks og skólastiganna og undirbúning barnanna í leikskólanum og 

við upphaf grunnskólagöngunnar. Samskiptin við heimilin virðast takmarkast af 

upplýsingarmiðlun til foreldranna og fátítt er að lögð sé áhersla á samfellu hvað varðar að 

móta sameiginlegar áherslur og aðferðir í leikskóla og grunnskóla þó svo að margir 

þátttakendur teldu það mikilvægt og ákjósanlegt (Jóhanna Einarsdóttir, 2004a: 210-217).   

Greinilegt er að samstarf skólanna er unnið aðallega á forsendum leikskólanna þar 

sem einblínt er á hvernig leikskólar geta undirbúið nemendur sína best fyrir væntanlega 

grunnskólagöngu. 

 6.2 Viðhorf kennara 
 

Komið hefur fram að eingöngu 60% leikskólakennara, grunnskólakennara og 

frístundarkennara vilja samræma námskrár og kennslu í leik- og grunnskóla. Það gefur 

e.t.v. til kynna að mótsögn sé í því að reyna að brúa það bil sem þessar tvær kennsluhefðir 

eru byggðar á og kemur jafnvel í veg fyrir samstöðu kennara. Leik-og grunnskólakennarar  

í einni erlendri rannsókn voru allir sammála og jákvæðir gagnvart sameiginlegum fundum, 

umræðu og gagnkvæmum heimsóknum, en aftur á móti á báðum áttum þegar kom að 

samvinnu að námskrám og kennsluaðferðum skólanna, sem e.t.v. er stærsti hlekkurinn í 

keðjunni til að ná að samstilla skólana. Niðurstöðurnar gáfu því til kynna eins konar tregðu 

í samvinnu um námskrá og starfsaðferðir skólastiganna ( Broström, 2002:58-59). 

Einnig kom fram að leikskólakennarar hefðu minnstan áhuga fyrir samvinnu eins og  

lestri á námskrám hvors skóla og sérstökum fundum til að ræða nám og samvinnu á 

námskrám og sýndu tregðu þegar átti að ræða samræmingu á þeim. Hugsanlega voru þeir 

hræddir að niðurstaða slíkrar samræmingar yrðu meira skólamiðuð á leikskólasviði og 

myndi því ekki falla í kramið (Broström, 2002:60). 

Í íslenskri rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2004a) voru könnuð viðhorf 106 

leikskólakennara og 62 yngri barna kennara úr grunnskólum Reykjavíkur. Kom þar í ljós að 

lítið hefur verið gert að því að koma á sameiginlegum fundum hjá leikskóla- og 

grunnskólakennurum eða að þeir haldi sameiginlega fundi um markmið og leiðir og 

samfellu í námi barna. Einungis telja  2.2 % til 6.8 % af  leikskóla- og grunnskólakennurum 

að algengt sé að kennarar af báðum skólastigum kenni saman fyrsta skólaárið.  Töldu 2% 
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kennara þá aðferð notaða að leikskólakennari fylgi börnunum yfir í grunnskólann. Bæði 

leikskólakennarar sem og grunnskólakennarar töldu jafnframt að börn ættu upp til hópa 

ekki í erfiðleikum með að flytjast á milli skóla en þó nefndu fleiri grunnskólakennarar að 

börn ættu í erfiðleikum og þá sér í lagi börn í fjölmennum bekkjum (Jóhanna Einarsdóttir, 

2004a: 213-216).  

Það er alveg ljóst að mörg börn eiga erfitt með að flytjast á milli skóla. Eins og kom fram 

hér að framan þá telja frekar grunnskólakennarar að börn eigi erfitt með að flytjast á milli 

og er auðvitað ástæðan sú að þeir eru að taka á móti börnunum frá leikskólunum og verða 

þ.a.l. meira varir við erfiðleika sem upp koma að hausti. Einnig gefur þessi rannsókn okkur 

til kynna að hentugast sé að hafa eins fáa nemendur og hægt er í 1.bekk þar sem vanlíðan 

og óöryggi getur skapast. Má segja, að því fleiri sem nemendur eru í bekk, fyrsta skólaárið, 

því óöruggari verða nemendur. 

Þýðingarmikið er að velta fyrir sér varðandi þetta er hvort nokkurn tímann sé 

möguleiki að samræma kennsluhefðir skólastiganna vegna langrar sögu þeirra og gildismats 

kennara sem byggð eru á áralöngum hefðum. Rannsóknir hafa leitt í ljós að sannfæring 

okkar og gildismat hefur mótandi áhrif á okkur sem kennara og þegar aðstæður haga þannig 

til að kennarar geta ekki unnið í takt við sannfæringu sína þá kemur það verulega niður á 

starfi þeirra. Þeir eiga í innri baráttu, ósamkvæmni verður í hegðun og mun líklegra er að 

nemendur fái tvöföld skilaboð frá þeim (Jóhanna Einarsdóttir, 2002:4).  

Erfitt getur því verið að sannfæra kennara og breyta þeirra eigin kennsluháttum til 

þess að leik- og grunnskólakennarar mætist á miðri leið og jafnvel kannski til hins verra. 

Að þessu ljósu virðist sem skólastjórar beggja skólanna verði að endurskoða þann 

tíma sem þeir setja í samskipti milli skólastiganna. Koma á nefndum þar sem 

leikskólakennarar og grunnskólakennarar sitja í saman, til þess að samræma og kynna störf 

þeirra. Einnig er nauðsynlegt að skólarnir hefðu tengiaðila sem tækju ábyrgð á slíkri vinnu, 

þannig að vanþekking og áhugaleysi kennara af báðum skólastigum fái ekki að spilla fyrir 

eða koma í veg fyrir menntun og framtíðarskólagöngu barna.  
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   6.3 Áform stjórnvalda í að auka samfellu á milli skólastiganna 
 
Síðustu ár hafa stjórnvöld áttað sig á þeim ávinningi sem samfella í skólastarfi milli allra 

skólastiga hefur í för með sér. Nefndir hafa verið stofnaðar í þeim tilgangi að fara yfir 

aðalnámskrár allra skólastiganna og auka áherslu á samstarf og samfellu sem og auka flæði 

milli skólastiga. 

Skýrslan „Breytt námsskipan til stúdentsprófs- samfella í skólastarfi“  kom út árið 

2004 þar sem áhersla er lögð á að komið verði á fót vinnuhópi sem fara á yfir aðalnámskrá 

leikskóla og aðalnámskrár fyrstu námsára grunnskólans. Markmiðið var að tengja betur 

nám og kennslu á skólastigunum, fjalla um aðferðir í uppeldi og námi sem og að leitast við 

að draga fram áhersluatriði sem máli skipta fyrir starf á skilum skólastiganna (Mennta- 

málaráðuneytið, 2004: 22). Þetta er gríðarlegt fagnaðarefni og vonandi verða þessar 

breytingar að veruleika í næstu aðalnámskrám skólanna.  

Eins og fram kom í kaflanum hér að framan „Stefna stjórnvalda í samvinnu leik- og 

grunnskóla“ er komin út áfangaskýrsla nefndar um endurskoðun leikskólalaga þar sem 

nefndin horfði sérstaklega til þess hvernig ný lög geta sem best aukið samfellu, samstarf og 

sveigjanleika milli skólastiga. Tryggja þyrfti að með nýjum lögum yrðu leikskólabörnum 

boðið uppá góða og markvissa aðlögun að grunnskólum því núverandi fyrirkomulag er með 

mjög misjöfnum hætti hjá sveitarfélögum. Eins segir að ekki megi samstarf og samvinna 

skólastiganna vera háð áhuga eða duttlungum forstöðumanna þessara skólastiga, hvort um 

samstarf sé að ræða. Samstarfið þurfi að ná til nemenda, kennara og annars starfsfólks sem 

og vinnubragða og ekki síst menntunar kennara. Þar er talað um aukinn sveigjanleika sem 

t.d. birtist í að börn geti hafið grunnskólagöngu sína 5 ára, eða 6 ára börn haldið áfram í 

leikskóla ef áhugi er fyrir hendi og að höfðu samráði við foreldra og skólayfirvöld. Lögin 

þurftu einnig að veita svigrúm fyrir rekstaraðila skólanna þannig að samrekstur skólanna 

geti orðið með það að markmiði að nýta allt skólahúsnæði sveitarfélagsins. Einnig að skoða 

þyrfti þá tillögu að samnýta betur uppeldismenntað starfsfólk sveitarfélaga og setja inn í 

lögin skýrari ákvæði um samstarf og samfellu skólastiganna. Fyrri lög segja eingöngu að 

„Stuðla eigi að eðlilegum tengslum og samstarfi“  en ekki kemur fram í hvaða formi þetta 

samstarf á að vera og þarf því að skylda til samstarfs og samráðs í nýju lögunum.  
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Mikilvægt sé að samhengi verði í námsskrám skólanna sem og tekið sé mið af fyrri 

reynslu barna af leikskólum. Með sveigjanleikanum vilja þeir gefa börnum tækifæri á að 

hefja skólagöngu fyrr eða síðar, en jafnframt verði þá að breyta 2. grein leikskólalaga 

(1994). Þar segir að markmið leikskóla sé m.a. að barnið fái tækifæri til leiks sem og að 

njóta fjölbreyttra uppeldiskosta barnahópsins undir leiðsögn leikskólakennara. Þurfi því 

lögin breytingu í ljósi þess að leikskólinn verði að koma á markvissum undirbúningi barna 

undir grunnskólann. Samstarfið, sveigjanleikinn og flæðið verði að vera gagnkvæmt. 

 Í þessari skýrslu hafa jafnframt þær tillögur komið fram að kennarastéttin eigi ekki 

að vera eins bundin ákveðnum skólastigum eins og nú er og því vilji fyrir að opna fyrir 

meira flæði milli skólastiga ( Menntamálaráðuneytið, 2006a: 4-7 ). 

Þessu ber að fagna en þó tel ég að nefndin hafi ekki áttað sig nægilega vel á 

möguleikanum varðandi þátt grunnskólans í að koma að undirbúningi að grunnskólagöngu 

nemenda. Að undirbúningur nemenda fyrir grunnskólann sé ekki eingöngu á herðum 

leikskólanna þar sem kröfur um meiri áherslur á bóklegt nám eru á kostnað leiksins. Gefa á 

nemendum kost á aðlagast breyttum áherslum í grunnskólanum og aðlagst eingöngu þeim 

breytingum áður en formleg kennsla þeirra hefst. Þar sem nefndin vill að tekið sé mið af 

fyrri reynslu barna úr leikskólum er það mitt mat að taka þurfi betur til greina námsleið 

barnsins á þessum árum og bjóða upp á fyrsta grunnskólaár nemenda hafi kjörorðið „leikur, 

nám og gleði í grunnskóla” og þannig aukið til muna samfellu skólastiganna. 

Starfshópur hefur einnig verið stofnaður þar sem fara á yfir framtíðarskipan 

kennaramenntunar í landinu. Þar hafa komið fram tillögur um að lengja kennaramenntun á 

Íslandi í 5 ár þannig að hún verði sambærileg við menntun í nágrannalöndum okkar og veitt 

séu kennsluréttindi framhaldsskólakennara, grunnskólakennara og leikskólakennara. Einnig 

að boðið verði upp á fjölbreyttar námsleiðir til kennsluréttinda og í auknum mæli horft fram 

hjá skilum milli skólastiga við veitingu kennsluréttinda (Menntamálaráðuneytið, 2006c:12). 

Taka verður þessum nefndum og niðurstöðum þeirra fagnandi með von um að hjólin fari að 

snúast varðandi þessi mál svo að börn landsins finni þann ávinning sem þær eiga án efa 

eftir að hafa í för með sér. 
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7. Hvað er til ráða og hvaða leiðir henta? 
 

Þróunarverkefnið „Sameiginleg sýn tveggja skólastiga“ (Rannveig Auður Jóhansdóttir, 

2002) er gagnlegt fyrir kennara að skoða þegar vinna á að samtengingu skólastiga. Þar 

koma fram gagnlegar spurningar fyrir kennara að velta fyrir sér, hvað hefur þegar verið gert 

og hvert þeirra skólum beri að stefna. Þessar spurningar eru mikilvægar til þess að finna 

sameiginlega fleti í samvinnunni og gera samstarfið markvissara. Sú leið sem var farin í 

þessu verkefni var fyrst og fremst að fá faglega umfjöllun þátttakenda beggja skólastiga um 

störf sín, sem skilaði sér í aukinni þekkingu á störfum á hvoru skólastigi um sig. Afrakstur 

þeirrar vinnu er heftið „ Göngum yfir brúna“ þar sem bæði leik- og grunnskólakennarar 

sameinuðust um fagleg hugtök þannig að hægt væri að öðlast sameiginlega sýn á nemendur 

á mótum leik- og grunnskóla. Einnig kom þar saman þekking tveggja fagstétta og nýttist 

því vel í umfjöllun um þroska, færni og nám ungra barna ( Rannveig Auður Jóhannsdóttir, 

2002:15). 

Sams konar vinna er góð og gild fyrir alla skóla að byrja samstarf sitt en forsendan 

er að skoða námskrár leik- og grunnskóla og tengja þær eins og kostur er. Skörun námskráa 

er e.t.v. vænlegast í samstarfi leik- og grunnskóla sem og samstilling á starfsaðferðum 

skólastiganna. Hér koma fram nokkrir þættir sem hvað mikilvægast er skoða og taka til 

athugunar þegar bæta á samfellu skólastiga. 

       7.1 Samstillingu á vinnubrögðum og starfsaðferðum skólanna 
 
Ég tel að forsenda þess að samfella geti ríkt á milli skólastiga sé að kennarar á báðum 

skólastigunum hafi sömu sýn hvað varðar skipulag skólastiganna og kennsluaðferðir.  

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2004a)  „Frá leikskóla til grunnskóla“ er vitnað í 

Kagan (1991) sem segir að til að hægt sé að tala um samfellu í námi barna í leikskóla og 

grunnskóla verði samhengi að vera í hugmyndafræði, kennslufræði og ekki síst skipulagi 

skólastarfsins ( Jóhanna Einarsdóttir, 2004a: 211). 

 En með hugmyndafræðilegri samfellu er átt við þær hugmyndir og það gildismat 

sem liggja að baki starfinu og þeim hugmyndum sem á er byggt. Hún á að endurspegla m.a. 

þær hugmyndir sem við höfum um börn, uppeldi, kennslu og nám. Með kennslufræðilegri 

samfellu er átt við kennsluaðferðir og ekki síst innihald námskrár. Með skipulagi er átt við 
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þær reglur og reglugerðir sem móta starfsemina og er því samhengi í lífi og starfi barna háð 

öllum þessum ofangreindu þáttum ( Jóhanna Einarsdóttir, 2004 b:59 ). 

Leikskólar og grunnskólar verða að vera hugsaðir með þetta sjónarmið að markmiði 

þannig að sýn og markmið þeirra nái að speglast. Stig Broström danskur uppeldisfræðingur 

og einni helsti sérfræðingur á þessu sviði á norðurlöndunum er talsmaður samfellu í 

skólagöngu barna. Hann hefur gert nokkrar rannsóknir á slíkri samvinnu og talar um 

„tilbúna leikskóla “ þar sem börn eru stutt í að takast á við það sem að höndum ber.  

 „ Tilbúna grunnskóla” sem taka á móti börnum eins og þau eru og ekki síst eru tilbúnir að 

mæta þörfum barna. Þetta er án efa forsenda þess að samfella í skólagöngu barna náist og 

verði markviss og árangursrík (Broström, 2002:62 ).  

Hann telur jafnframt að til þess að brúa það bil sem myndast getur þegar börn 

flytjast frá leikskóla til grunnskóla og frístundarheimils er nauðsynlegt að koma fram á 

akurinn eða sjónarsviðið með úrræði. Ef þessi úrræði eru ekki í þann veginn að birtast þá er 

mikil hætta á mikilvægi þessara samvinnuþátta muni deyja út og líða undir lok áður en þau 

fá tækifæri til að verða áhrifarík. Góð áform ein og sér munu ekki nægja til að tryggja 

verkfæri af viðeigandi athöfnum sem munu gefa öllum börnum tækifæri til tengsla við nýja 

veröld sem bíður þeirra fyrir utan skóladyrnar (Broström, 2002:62). 

7.2 Aðferðir til að tengja skólastigin  
 
Víða hafa verið þróaðar aðferðir sem stuðla að samfellu og aukinni samvinnu milli leik- og 

grunnskóla sem hafa það markmið að veita börnum stuðning á þessum tímamótum í lífi 

þeirra.  

Þær aðferðir sem ég tel að koma megi á góðu og markvissu starfi í leik –og grunnskólum 

eru eftirtaldar: 

Fyrst og fremst sameiginleg sýn leik- og grunnskóla sem birtist e.t.v. í  

• Bæði lögum og aðalnámsrám beggja skólastiganna sem og hjá kennurum. 

• Sameiginlegri námskrá sem tengist þvert á skólana, síðasta ári leikskólans til loka 

fyrsta árs í grunnskóla.  

• Birtist jafnframt hjá Kennaraháskóla Íslands, þar sem markmið og stefna skólans í 

samfellu leik- og grunnskóla eru skýr og leiðandi og þær námsbrautir sem nú eru í 

boði verði breytt í kennslubraut yngri barna. 
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• Aukinn þáttur leiks í grunnskólastarfi og að nemendur fái smátt og smátt nasasjón af 

formlegri fræðslu skólans. 

• Vinnuhópar leik- og grunnskólakennara þar sem kennsluhættir og kröfur eru 

samþættar. 

• Aukið flæði kennara milli skólastiga og kennurum verði gert kleyft að starfa á milli 

leikskóla og grunnskóla. Þannig geta leikskólakennarar fylgt nemendum sínum í 

grunnskólann með það að markmiði að auðvelda þeim fyrstu skrefin í nýju námi og 

koma á mýkri skólabyrjun. Grunnskólakennarar fá einnig tækifæri til að kynnast vel 

væntanlegum grunnskólanemendum sínum í leikskóla. 

• Sameiginlegir starfsdagar leikskóla og grunnskóla sveitarfélags ásamt því að reyna 

að samþætta uppeldisstefnu allra stofnanna í sveitarfélaginu. 

• Heimsóknir leikskólabarna í grunnskólann nokkrum sinnum á skólaári sem og að 

grunnskólabörn heimsæki leikskólann sinn. 

• Á síðasta ári leikskólans fá börnin tækifæri til að kynnast frístundarheimili 

grunnskólans einu sinni í viku. Markmiðið er að börnin kynnist aðstæðum og 

umhverfi, sem og því starfsfólki sem þar vinnur. Þetta mun auðvelda nemendum að 

aðlagast grunnskólanum á komandi hausti.  

• Smiðjur þar sem leik-og grunnskólabörn hittast og velja sér viðfangsefni saman einu 

sinni í viku. Svo sem listasmiðja, leiksmiðja, útismiðja, kubbasmiðja, stafa- og 

lestrarsmiðja og stærðfræðismiðja. Unnið í leikskólum og grunnskólum. 

• Þeir leikskólar sem bjóða upp á skólahópsvinnu og eiga möguleika á að vinna í 

frístundarheimili grunnskólans kynnast þar með að aðstæðum grunnskólans um leið. 

• Bekkjarkennarar tilvonandi 1.bekkjarnemenda hitta börnin markvisst síðasta árið á 

leikskólanum til þess að kynnast þeim sem og nemendur kennurum sínum. 

• Sameiginlegur fundur leikskólakennara og grunnskólakennara með foreldrum 

væntanlegra grunnskólanemenda. Fundurinn haldin í upphafi síðasta skólaárs barna 

í leikskóla. Þar fá foreldrar tækifæri til að spyrja og fræðast um komandi  

grunnskólagöngu barnsins og hvernig samstarf skólanna er háttað. 
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7.3 Breyting á kennaranámi 
 
Vert er að huga að breytingu á öllu kennaranámi við Kennaraháskóla Íslands. Bjóða þar 

upp á nám þar sem útskrifaðir eru kennarar á sviði yngri barna 1-12 ára. Í stað  þess að 

aðgreina námið eins og nú er gert, í leikskólakennarabraut og  grunnskólakennarabraut. Þar 

með erum við að koma í veg fyrir að gap myndist í kennsluháttum og í heildstæðri kennslu 

ungra barna. Fagfólk sem útskrifast hefur  sérþekkingu á þroska 1-12 ára barna og þannig 

eiga kennarar auðveldara með að gera sér grein fyrir heildstæðum þroska og hvernig börn 

tileinka sér nám á hverju aldursbili.  

Það er ljóst að forsenda þess að grunnskólakennarar nái árangri í kennslu ungra 

barna er að þeir þekki hvernig þroska barna á leikskólaaldri er háttað. Börn læra af sinni 

fyrri reynslu og byggja stöðugt við hana og því verða kennarar að þekkja til aðstæðna og 

áherslna í námi barna af leikskólum. Eins er ekki síður mikilvægt að kennarar 

leikskólabarna þekki og hafi skilning á þroska barna eftir að leikskólaaldri er náð og geti 

áttað sig á hvað taki við að loknu leikskólanámi. Hvernig þróunin er og að þeir sjái 

þroskann sem heildstætt ferli. Svo ekki sé talað um þekkingarleysi og ríg á milli 

kennarastétta. 

Á næsta skólaári eru fyrirhugaðar breytingar á námsbrautum við Kennaraháskóla 

Íslands. Vonandi eiga þær eftir að leiða kennara betur saman og koma á meiri samvinnu og 

samstarfi skólastiganna smátt og smátt. Einnig hefur verið samþykkt sameining Háskóla 

Íslands og Kennaraháskóla Íslands sem vonandi verður til þess að enn betri og sameinaðri 

sýn á uppeldi og menntun barna verði að veruleika. 
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 8. Samantekt   
 

Grunnskólum ber skylda til að virða námsleið barna á mótum leik- og grunnskóla 

og þeirra félagslegu þörf. Þannig gefa þeir nemendum tækifæri til að njóta náms í formi 

leiks. Stærstan hluta þekkingar barns og færni hefur það öðlast með eigin athöfnum, 

athyglisgáfu sinni og uppgötvunum í leik og félagslegum samskiptum. Það er mikilvægt að 

kennarar hugi að og haldi áfram að leyfa barninu að kanna umhverfi sitt, hlusta og tjá sig á 

ýmsa vegu í skapandi starfi. Leikurinn er tilvalin fyrir grunnskólakennara að nýta í kennslu 

til að brúa það bil sem skapast  milli leik- og grunnskóla fyrsta skólaárið því án efa gefur 

leikurinn lærdómnum gildi svo og lærdómurinn leiknum.  

Eins og fram kom í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2004b) að ólíkar hefðir og 

starfsumhverfi kennara móti starfshætti þeirra sem og sú opinbera menntastefna sem birtist 

í lögum og aðalnámskrám er mikilvægt að stjórnvöld komi að þeim breytingum sem 

nauðsynlegar eru til þess að árangur náist. Í skýrslum nefndanna sem skoðuðu lög beggja 

skólastiganna komu fram margar góðar tillögur sem án efa geta leyst og byggt sterkbyggða 

brú á milli skólanna. Jákvætt er að skoða eigi menntun kennara með tilliti til samfellu og 

áherslna beggja skólastiganna sem og að slípa saman námskrá leikskólanna og námskrá 

fyrstu grunnskólaáranna. Endurskoðun á markmiðum með menntun yngri barna að 

leiðarljósi er brýn. Nýta það góða frá báðum skólum og hugleiða sameiginlega námskrá  

sem brúar bilið í námskrám skólanna tveggja. Þá fyrst geta grunnskólakennarar farið að 

bjóða nemendum sínum upp þá námsleið sem börnum er eðlislæg á þessum aldri þannig að 

samhengi í menntun barna geti orðið að veruleika. Vonandi verður sú breyting sem í 

vændum er næsta skólaár við Kennaraháskóla Íslands skref í þessa átt.?  

Reynsla barna af flutningi á milli leikskóla og grunnskóla  getur eins og fram hefur 

komið haft mikil áhrif á börn og möguleika þeirra til að aðlagast og tileinka sér nám í 

framtíðinni. Því er nauðsynlegt að kennarar, foreldrar og stjórnvöld beini athygli sinni að 

þeirri mikilvægu staðreynd um reynslu yngri barna og mæti þörfum þeirra þannig að 

hagsmunum þeirra í framtíðinni verði gætt. 
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9. Lokaorð 
 
Því miður hefur ekki nægjanlega verið horft til þess að leik- og grunnskólakennarar vinni 

saman að markmiðum um samfellu og samvinnu í leik- og grunnskólum eins og 

aðalnámskrár gefa skólunum að vinna að. Að horft sé til þess að í þekkingu og kunnáttu 

felist auður sem bætir hag barna og ekki síst kemur í veg fyrir fordóma og þekkingarleysi á 

vinnubrögðum milli leik – og grunnskólakennara. Hér stendur hnífurinn í kúnni að mínu 

mati því bæði fordómar og skilningsleysi ríkja í garð hvers annars og birtist í ómarkvissri 

samvinnu milli skólanna. Markvisst samstarf gerist ekki að sjálfu sér, ekki nema að 

skólayfirvöld, stjórnvöld og fagaðilar beggja skólastiga séu vel að sér og meðvitaðir um 

hlutverk og ábyrgð sína. Það er einlæg von mín að tillögur nefndanna nái eyrum allra þeirra 

sem koma að skólamálum og þær verði að lögum sem fyrst. 

Við þurfum að þekkja göpin og gallana á milli námskrá skólanna, brúa þá og byrja 

að þrengja að þeim. Til þess að samfella í hugmyndafræði leik- og grunnskóla geti orðið að 

veruleika er ljóst að ákveðin viðhorfsbreyting þarf að eiga sér stað hjá stjórnvöldum, 

Kennaraháskólanum, kennurum og ekki síst almenningi. Endurskilgreina verður þau 

markmið og þær leiðir í yngri barna kennslu sem nú ríkja. 

Vissulega er gott fagfólk til staðar á báðum skólastigum þar sem fagleg og góð 

vinna er unnin en vantar e.t.v. að samþætta hana og að kennarar hvors skólastigs bendi ekki 

á hvern annan í leit að lausn. Kennarar verða jafnframt að þekkja til hlítar hvaða starf fer 

fram á báðum skólastigum og hvernig námi og kröfum til barna er hagað á hvoru skólastigi. 

Margir munu eflaust hafa áhyggjur, ef aukið samstarf skólanna verði að veruleika, 

að auknar kröfur til undirbúnings leikskólabarna og námsgreinamiðað nám verði of 

fyrirferðamikið í leikskólum. Ég tel að ekki sé rétt að færa formlegt nám neðar en verið 

hefur gert heldur þurfi að nýta það besta frá báðum skólastigum og reyna að leiða 

skólastigin saman á nýjum forsendum. Kenningar Deweys um lýðræðislegan skóla eru vel 

til þess fallnar. Einnig hugnast mér nám sem gengur út frá leiknum og samskiptum barna 

og kennara í gegnum leik en umfram allt verður viðhorfs- og stefnubreyting kennara og 

almennings að eiga sér stað til þess að árangur náist.       

                                                                                  _________________________ 

                                                                                                         Anna Thorlacius 
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