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Ágrip 

Í núverandi aðalnámskrá leik- grunn- og framhaldsskóla er aukin áhersla 

lögð á samfellu í námi barna á milli skólastiga. Í fyrsta skipti er 

sameiginlegur inngangskafli aðalnámskrár fyrir öll skólastigin. Skýrt kemur 

fram í lögum að sveitarfélög eigi að stuðla að öflugu samstarfi milli leikskóla 

og grunnskóla og útvega skólunum tækifæri til samstarfs. Einnig eigi 

skólarnir að vinna að skóla margbreytileikans. 

Markmiðið með þessari rannsókn var að skoða yfirfærslu frá leikskóla í 

grunnskóla út frá hugmyndum um skóla margbreytileikans. Tilgangurinn var 

að fá upplýsingar um það hvernig þörfum barna með stuðning sé mætt og 

finna leiðir svo hægt sé að stuðla að aukinni samfellu úr leikskóla í 

grunnskóla fyrir öll börn. Stuðst er við hugmyndir þriggja fræðimanna til að 

skoða yfirfærsluna, vistfræðikenningu Bronfenbrenners, líkan Rimm-

Kaufman og Pianta og kenningar Deweys um samfellu. 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn og gagna aflað með því að skoða 

fyrirliggjandi gögn og taka viðtöl við foreldra, kennara og börn. Rannsóknin 

var tilviksrannsókn sem fór fram í einum leikskóla og einum grunnskóla í 

sveitarfélagi á landsbyggðinni.  

Niðurstöður leiddu í ljós að samstarf skólanna fólst aðallega í 

heimsóknum leikskólabarna í grunnskólann síðasta árið þeirra í 

leikskólanum. Áhugi var á meiri samvinnu milli skólastiganna meðal 

kennaranna og vildu þeir að sköpuð yrðu tækifæri fyrir sameiginlegan 

umræðuvettvang. Upplifun foreldra af skilunum á milli skólastiganna var 

misjöfn og fór það einhverju leyti eftir stuðningi við börnin og áhuga 

kennaranna. Börn sem voru komin með greiningu fyrir upphaf 

grunnskólagöngu fengu betri stuðning við yfirfærsluna. Óánægja var meðal 

foreldra og kennara vegna skorts á stuðningi í frímínútum og frístund í 

grunnskólanum. Foreldrar voru samt sem áður flestir ánægðir með 

samskiptin við skólana en bæta þyrfti miðlun upplýsinga til foreldra og þá 

sérstaklega um hvaða gögn fylgja börnunum í grunnskóla. 
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Abstract 

„Teacher’s enthusiasm accounts“ 

How do schools meet the needs of diverse students groups in the 

transition from kindergarten to compulsory school? 

In the current national curriculum guides for kindergarten, compulsory 

schools and secondary schools there is increased focus on continuity in 

education between school levels. For the first time there is a common 

introductory chapter. As stated in the law on compulsory education 

municipalities should create opportunities for kindergarten and compulsory 

school to work towards good partnership. It’s also stated that all schools 

have to work towards inclusion. 

The objective of this study was to view the transition from kindergarten 

to compulsory schools with the perspective of inclusion. The purpose was 

to get information about how the needs of diverse students groups are met 

and find ways towards successful continuity in the transition from 

kindergarten to compulsory schools. Theories from three scholars on 

transitions were used, Bronfenbrenner’s ecological view, the model of 

Rimm-Kaufman and Pianta on transition and Dewey’s theories of continuity. 

Qualitative research methods were used. Data was collected from 

document analysis and semi structured interviews with parents, teachers 

and children. I used case study as research approach and the case was one 

kindergarten and one compulsory school in a municipality in rural Iceland. 

Main findings indicate the need to facilitate transition from kindergarten 

to compulsory school. Cooperation between the schools entails mainly 

visits of kindergarten children to compulsory school their last year in 

kindergarten. The teachers did have interest in increasing the cooperation 

between the schools with more time for discussion between teachers from 

both school levels. Parents’ experience of the transition varies and depends 

on the support the children got and their teacher’s enthusiasm. Children 

that had been diagnosed with impairment before they started in 

compulsory school got better support than other children during the 

transition. In the compulsory school both parents and teachers were 

dissatisfied with the lack of support during recess and afterschool 

programs. On the other hand most parents were satisfied with the 

cooperation but wanted the schools to improve exchange of information 

about the children both to them and to the compulsory school. 
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1 Inngangur  

Markmiðið með þessari rannsókn var að skoða yfirfærslu frá leikskóla í 

grunnskóla út frá hugmyndum um skóla margbreytileikans. Heyra frá bæði 

leikskóla- og grunnskólakennurum hvernig skólunum hefur tekist að mæta 

þörfum margbreytilegs barnahóps. Fá fram sjónarmið foreldra barna með 

sérþarfir og heyra reynslu barna sem fengu stuðning í leikskóla af 

yfirfærslunni á milli skólastiganna. Tilgangurinn með rannsókninni var að fá 

upplýsingar um það hvernig þörfum barna með sérþarfir sé mætt og finna 

leiðir svo hægt sé að stuðla að aukinni samfellu úr leikskóla í grunnskóla 

fyrir öll börn. Ég tel að niðurstöður rannsóknarinnar geti nýst skólum við að 

skipuleggja starf sitt, samstarf sín á milli, samskipti við foreldra og þar með 

stuðlað að samfellu í námi allra barna. Með því að tala við börn gat ég 

fengið sjónarmið þeirra sjálfra á yfirfærsluna og upplýsingar um þeirra líðan 

á meðan á henni stóð. Því ekki er hægt að treysta á það að foreldrarnir hafi 

skynjað eða skilið tilfinningar barnanna rétt við yfirfærsluna. 

Rannsóknarspurningarnar eru þrjár:  

 Hvernig tekst skólunum að mæta þörfum margbreytilegs barnahóps 
við yfirfærsluna frá leikskóla yfir í grunnskóla að mati kennara?  

 Hver er reynsla foreldra fjögurra barna með sérþarfir af yfirfærslunni 
frá leikskóla yfir í grunnskóla? 

 Hver er reynsla þriggja barna sem fengu stuðning í leikskóla af 
yfirfærslunni frá leikskóla yfir í grunnskóla?   

Á Íslandi hefur sjónum lítið verið beint að því hvernig komið er til móts við 

ólíkar þarfir margbreytilegs barnahóps við yfirfærsluna og því tel ég að þessi 

rannsókn verði gott innlegg í þá umræðu.  

Miklar og spennandi breytingar verða í lífi fimm og sex ára barna þegar 

þau kveðja leikskólann og hefja nám í grunnskóla. Ég hef lengi haft áhuga á 

að skoða hvernig grunn- og leikskólum tekst að mæta þörfum allra barna í 

fjölbreyttum barnahópi og ekki síst þegar þessi hópur flyst á milli skólastiga 

en það ferli er oft nefnt yfirfærsla. Í starfi mínu sem sérkennslustjóri í 

leikskóla hef ég orðið vör við mikilvægi þess að finna leiðir til að auka 

samfellu í námi allra barna. Síðastliðið haust var eldri dóttir mín að hefja 

nám í grunnskóla og ég hafði áhyggjur af upphafi skólagöngunnar, hvort það 

hefði mikil áhrif á hana að hún er fædd í desember og frekar óörugg þegar 
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breytingar eiga sér stað. Það að ganga í gegnum þessa reynslu á sama tíma 

og ég skrifa ritgerðina var mjög lærdómsríkt og ég fór að veita mörgum 

atriðum í grunnskólanum og leikskólanum athygli sem óvíst er að ég hefði 

gert nema af því að þetta tvennt fór saman.  

Ég styðst við vistfræðikenningar erlendra fræðimanna um skilin á milli 

skólastiganna, einnig við kenningar um samfellu í námi og greini frá 

hugtökum, lögum, aðalnámskrám og rannsóknum á yfirfærslu barna úr 

leikskóla í grunnskóla.  

Í rannsókninni skoðaði ég leikskóla og grunnskóla í sveitarfélagi á 

landsbyggðinni. Ég skoðaði fyrirliggjandi gögn, tók hálfopin viðtöl við 

foreldra barna með sérþarfir, við börn sem nýlega hafa færst á milli 

skólastiganna og kennara sem starfa í grunnskóla og leikskóla. Í lokin dreg 

ég saman helstu niðurstöður og tengi þær við kenningar um samfellu í námi 

og fyrri rannsóknir.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður greint frá þeim fræðilega bakgrunni sem liggur að 

baki rannsókninni. Fyrst verða þau hugtök skýrð sem notuð eru í 

verkefninu, síðan verður fjallað um skóla margbreytileikans og að hverju 

þurfi að huga við kennslu margbreytilegs barnahóps. Þá verður fjallað um 

vistfræðikenningu Bronfenbrenner og líkan Rimm-Kaufman og Pianta sem 

notað var til að skoða samskipti barnsins við aðila í félagslegu neti sínu við 

yfirfærsluna á milli skólastiganna. Einnig verður greint frá kenningum 

Deweys um reynslu og samfellu í námi. Þar á eftir verður farið yfir þau lög 

og reglugerðir sem snerta málefnið og greint frá hvaða línur eru lagðar í 

aðalnámskrá leik- og grunnskóla. Í lokin verður greint frá niðurstöðum 

nokkurra rannsókna á yfirfærslu frá leikskóla í grunnskóla bæði innlendum 

sem erlendum.  

2.1 Hugtakanotkun 

Hugtakið skóli án aðgreiningar eða skóli margbreytileikans er lykilatriði í 

menntastefnu nútímans. Skóli margbreytileikans snýst um að byggja upp 

lýðræðislegt og umhyggjusamt umhverfi bæði innan og utan skólans. Í 

stefnunni eru börn með fötlun ekki aðskilin eða aðgreind frá öðrum börnum 

heldur leitast við að koma til móts við þarfir allra barna í einum hópi með 

fjölbreyttu skipulagi og vinnubrögðum. Þegar slíkur skilningur er viðhafður 

færist vandinn frá börnunum og yfir á fagleg störf kennara og starfsfólk 

skóla (Danforth og  Smith, 2005). Samkvæmt Ferguson (1995) má áherslan 

ekki einungis vera á að börnin læri og þroskist á grundvelli þeirra eigin 

hæfni og hæfileika heldur verður að tryggja að öll börn geti fengið stuðning 

við hæfi. Í skóla margbreytileikans er virðing borin fyrir réttindum allra. 

Skilgreining á stefnunni felur í sér þau viðhorf að stefna þurfi að fullgildri 

þátttöku allra barna í skólasamfélaginu. Þar hentar kennslan hverju og einu 

barni óháð þörfum þeirra (Dóra S. Bjarnason, 2009).  

Ferguson (1995) segir eina af áskorunum þessarar hugmyndafræði að 

móta skóla þar sem eðlilegt er að börn séu ólík og að skólasamfélagið vinni í 

sameiningu að markmiðum allra. Þannig reynir skóli margbreytileikans að 

takast á við fjölbreytileikann án þess að mismuna börnum. Ferguson (2006) 

komst ennfremur að því að skóli margbreytileikans gagnaðist nemendum 
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ekki aðeins til skamms tíma því börn sem stunda nám í slíkum skóla væru 

mun líklegri til að fara í framhaldsnám eða fá góða vinnu að námi loknu. 

Hugtakið margbreytileiki er notað í margskonar samhengi en hér verður 

notast við skilgreiningu Nieto (2010) sem vísar í margbreytilegan barnahóp 

og gengið er út frá því að börn séu ólík hvort sem litið er til færni, 

móðurmáls og menningar, fjölskylduaðstæðna, námsstíls, fjárhagsstöðu, 

innri styrks, áhuga eða eldmóðs. Öll börn burtséð frá sérstöðu sinni og 

eiginleikum geta náð markmiðum og viðmiðum á eigin forsendum og lagt 

sitt til skólasamfélagins jafnt sem samfélagsins alls (Nieto, 2010).  

Barnahópar eru orðnir mun fjölbreyttari en áður og innan hópanna er 

margbreytileiki meðal nemanda mikill hvort sem litið er til vitsmunalegra, 

sálrænna eða líkamlegra þátta (Burden og Byrd, 2010). Börn eru af ólíkum 

kynjum, kynþáttum, þjóðerni og því þarf að nota ólíkar námsaðferðir (Nieto, 

2010). Í skólastarfi má hvorki líta á erlend börn né börn með fötlun sem 

vandamál heldur þarf að sjá tækifæri í fjölbreytileikanum. Hægt er að efla 

skólastarf með því að gera öllum börnum kleift að taka þátt á eigin 

forsendum og um leið ná því markmiði að allir hafi sama rétt til náms og 

njóti virðingar innan skólans (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 

2010; Sapon-Shevin, 2007). Í skóla margbreytileikans eru námskrá, 

vinnuaðferðir og skipulag endurhugsuð til að koma til móts við alla 

nemendur óháð námslegri eða félagslegri stöðu þeirra (Tetler, 2005). Þegar 

við hugsum um almenna skólann og stefnuna um skóla margbreytileikans 

þá á ekki að hugsa út frá einhverju sem kallast venjulegt eða frávik frá því 

venjulega. Heldur á skólinn að hafa á snærum sínum þekkingu og úrræði til 

að mæta margbreytilegum þörfum og færni barna, menningu og hæfni. 

Sérfræðiþekking á að vera hluti af starfi skólans og notuð til að efla 

menntun barnanna (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2014). 

Í orðabók er með hugtakinu samfella átt við það þegar eitt tekur við af 

öðru. Samheiti orðsins eru samhengi og sífella (Mörður Árnason, 2002). 

Andheiti orðsins samfella er rof. Rof er það að rjúfa eitthvað til dæmis 

námsferli. Rof getur verið samhengisleysi eða skortur á samfellu. Samfella 

og rof eru þættir sem liggja til grundvallar í umræðu um yfirfærslu 

skólagöngu barna. Umræðan um samfellu og rof í námi vísar til tveggja 

reynsluheima. Þegar um samfellu er að ræða eru þessir heimar á einhvern 

hátt líkir en ef rof verður þá þýðir það mjög litla samfellu eða að um sé að 

ræða tvo ólíka heima með óbrúuð landamæri (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2012). 

Hugtakið afturhverft rof notar Gerður G. Óskarsdóttir (2012) til að 

útskýra misræmi sem verður þegar börnum er kennt það sem þau eru þegar 
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búin að læra. Þá er ekki um framþróun að ræða heldur endurtekningu án 

tengsla við það sem hefur verið kennt á undan. Þegar börn hefja nám í 

grunnskóla getur komið fyrir að byrjað sé að kenna þeim einhverja færni 

eins og stafakunnáttu á annan hátt en áður og ekki í tengslum við það 

hvernig unnið var í leikskólanum. Mikilvægt er að gera greinarmun á 

afturhverfu rofi og samfellu þegar samstarf skólastiganna er greint.  

Hugtakið samstarf er notað bæði þegar átt er við samstarf milli 

skólastiga og samstarf milli skóla og foreldra. Turnbull, Turnbull, Erwin, 

Soodak og Shogren (2011) útskýra samstarf á þann hátt að það vísi í 

samband þar sem aðilar samþykkja að byggja á fagkunnáttu hver annars og 

úrræðum. Sambandið hefur það að markmiði að taka sameignlegar 

ákvarðanir sem koma börnum til góða og einnig skólunum sjálfum og 

fjölskyldum. Til að samstarf verði gott og árangursríkt er mikilvægt að það 

byggi á trausti, jafnræði, virðingu og gagnkvæmum samskiptum (Turnbull 

o.fl., 2011). 

2.2 Skóli margbreytileikans 

Rannsóknir á Íslandi á skóla án aðgreiningar eða skóla margbreytileikans 

hafa farið fram frá árinu 1984 þegar fyrstu greinar um skóla án aðgreiningar 

komu fram. Hugtakið var samt sem áður lítið notað til að byrja með og mest 

var stuðst við hugtakið blöndun. Eftir að Salamanca yfirlýsingin var staðfest 

á Íslandi 1995 jókst umfjöllun um skóla án aðgreiningar og hugtakið var 

notað í auknum mæli. Ráðstefna var haldin í Salamanca á Spáni 1994 þar 

sem mótuð var stefna um skóla fyrir alla. Í yfirlýsingunni sem 92 ríki 

staðfestu kemur fram að vinna eigi eftir hugmyndafræðinni um skóla án 

aðgreiningar. Yfirlýsingin hefur haft mikil áhrif á menntastefnu Íslendinga og 

kennslu allt frá staðfestingu hennar og leitt til lokunar sumra sérskóla og 

sérbekkja í landinu (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2014). Í 

rannsóknum og greinum allt frá staðfestingu Salamanca yfirlýsingarinnar og 

til 2012 var mest fjallað um að viðbrögð í umhverfi nemandans við 

sérþörfum hans fælu í sér stimplun og leiddu í raun til aðgreiningar þar sem 

börn væru tekin út úr bekk til að sinna skilgreindum sérþörfum þeirra.  

Frá 2012 hefur í auknum mæli verið rætt um úrræði kennara til að mæta 

þörfum margbreytilegs barnahóps. Aukin áhersla hefur einnig verið á 

foreldrasamstarf og að viðurkenna eigi margbreytileika nemenda og þannig 

brjóta upp hefðbundnar kennsluaðferðir og leggja áherslu á fjölbreytni í 

aðferðum svo þær henti öllum börnum. Megináhersla hefur verið lögð á að 

menntastefnan skóli margbreytileikans eigi að koma skýrt fram í skipulagi 
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skólans, kennslu og námsmati (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 

2014; Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2014).  

Niðurstöður íslenskra rannsókna sem skoðað hafa sýn og viðhorf 

íslenskra kennara á stefnuna um skóla margbreytileikans hafa sýnt að 

kennarar þekkja lítið til bakgrunns menntastefnunnar (Kristín Axelsdóttir, 

2012; Rannveig Klara Magnúsdóttir, 2012). Einnig virðast þeir hafa óljósan 

skilning á hugtakinu lýðræði og hvernig það tengist stefnunni (Kristín 

Axelsdóttir, 2012). Kennarar sem hafa reynslu af margbreytileika utan 

skólans virðast vera jákvæðari gagnvart stefnunni um skóla 

margbreytileikans en aðrir (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Flestir íslenskir 

grunnskólakennarar virðast samt sem áður vera jákvæðir í anda stefnunnar 

og telja að það sé skylda sín að aðlaga kennsluhætti sína að 

margbreytilegum barnahópi. Samt sem áður virðast þeir ennþá nota 

hefðbundnar kennsluaðferðir í bland við fjölbreyttar (Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010; Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010; 

Kristín Axelsdóttir, 2012; Rannveig Klara Magnúsdóttir, 2012; Ásta 

Björnsdóttir, 2014).  

Grunnskólakennarar hafa flestir trú á stefnunni þó margir þeirra hafi 

verið ósáttir við hvernig staðið var að innleiðingu hennar í skólana. Stuðning 

hafi vantað til að uppfylla kröfur stefnunnar, starfsfólk inn í 

kennslustofurnar og mörg börn hafi ekki fengið stuðning við hæfi. 

Kennararnir hafi auk þess áhyggjur af því að ekki gengi nógu vel að virkja 

börnin með mestu sérþarfirnar eða að þeir hefðu ekki nægilega mikla færni 

og þekkingu til að mæta þeim (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 

2010; Hermína Gunnþórsdóttir, 2010; Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2010; Kristín Axelsdóttir, 2012; Ásta Björnsdóttir, 2014). 

Í niðurstöðum rannsóknar Hermínu Gunnþórsdóttur (2004) kom fram að 

grunnskólakennarar hefðu einnig sett út á það að ófaglært starfsfólk sinnti 

stuðningi sem í raun krefðist mikillar fagmennsku. Það verður til þess að 

bekkjarkennarinn þarf að leiðbeina aðstoðarmanneskjunni sem getur leitt 

til tvöfalds álags og ábyrgðar. Undir slíku álagi eiga kennarar erfitt með að 

leyfa sér þann munað að prófa nýjar kennsluaðferðir sem gætu náð betur til 

allra barna. Þeir halda sig því við það sem þeir kunna og krefst ekki mikils 

undirbúnings (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Kennarar telja líka að allir 

hafi skoðanir á starfi þeirra en fáir geti ímyndað sér hve mikið álag fylgi því 

að reyna að mæta þörfum allra (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004).   

Í rannsóknum hefur komið í ljós að betur virðist ganga að fylgja eftir 

stefnunni um skóla margbreytileikans í leikskólum. Ein ástæða fyrir því 

getur verið að í leikskólum er meiri áhersla á námsferlið og upplifun 
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barnanna af náminu en niðurstöðuna. Í grunnskólanum eiga kennarar að 

skila námsmati sem yfirleitt er í formi einkunna og því gefst ekki tími til að 

fylgjast eins vel með hinu eiginlega námsferli. Í leikskólum meta kennarar 

námið öðruvísi til dæmis með uppeldislegum skráningum og þannig er allt 

námsferlið metið en ekki bara afraksturinn (Gretar L. Marinósson o.fl., 

2007). 

2.3 Kennsla í margbreytilegum barnahópi 

Börn búa yfir mörgum eiginleikum og mikilvægt er að þeir fái að njóta sín í 

skólastarfi. Howard Gardner hefur greint átta greindir; málgreind, 

tónlistargreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, hreyfigreind, 

sjálfsþekkingargreind, félagsgreind og nýlega bætti Gardner við 

umhverfisgreind (Burden og Byrd, 2010). Nieto (2010) og Sapon-Shevin 

(2007) segja að ef skólakerfið sé skoðað út frá fjölgreindarkenningunni sjáist 

að það einblíni á tvær greindir af níu; málgreind og rök- og 

stærðfræðigreind. Bent hefur verið á að með því sé skólinn að móta 

einsleita nemendur í stað þess að gera öllum greindum jafn hátt undir höfði 

og nýta fjölbreytta hæfileika nemendahópsins. Námskrá skólanna þurfi að 

aðlagast þessum fjölbreyttu greindum og gera ráð fyrir að börn hafi ólík 

áhugamál og færni til að læra á mismunandi hátt (Burden og Byrd, 2010).  

Samvirkt nám er ein leið til að ná markmiðum um skóla 

margbreytileikans. Það felur í sér að börnin vinna saman í litlum, 

blönduðum hópum að ákveðnu verkefni og styðja við aðra á meðan á því 

stendur. Kennarinn skilur að börn eru ólík og því notar hann fjölbreyttar 

kennsluaðferðir, hvetur til gagnrýnnar hugsunar og styður þau í að taka 

ábyrgð á eigin námi. Samvirkt nám felur í sér þrennt; börnin vinna 

sameiginlega að verkefni, hafa ákveðna ábyrgð innan stærri hóps og bera 

sameiginlega ábyrgð á námi allra í hópnum. Til að samvirkt nám geti átt sér 

stað þurfa kennarar að skapa vingjarnlegt og stuðningsríkt andrúmsloft sem 

fagnar margbreytileika innan bekkjarins (Johnson, Johnsen og Holubec, 

1994). 

Þegar kennarar undirbúa kennslu fyrir margbreytilegan hóp barna þurfa 

þeir að útvíkka hana svo hún taki tillit til allra innan hópsins. Til að geta það 

er gott fyrir kennarann að nýta sér upplýsingar úr námsmati um styrk og 

hæfileika barnanna til að samstilla námsþarfir þeirra og markmið opinberrar 

námskrár. Við þá vinnu getur reynst vel fyrir kennarann að kortleggja 

athafnir barnanna með athafnalista en það er aðferð sem notuð er til að 

afla upplýsinga um líf barnanna innan og utan skólans. Í fylgiskjali 1 má sjá 

dæmi um athafnalista úr bókinni Nám fyrir alla (2012) eftir Ferguson o.fl. 
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Þegar kennarar nýta sér athafnalista fá þeir upplýsingar um hvað barn og 

fjölskylda þess telja mikilvægt í námi barnsins og hvað börnin vilja fá út úr 

skólagöngu sinni (Ferguson o.fl., 2012).  

Kennarar geta notað athafnalistana til að sníða verkefnin að 

áhugasviðum nemenda og auðveldara verður að skipuleggja 

bekkjarnámskrána út frá áhuga og þörfum allra barna. Þannig veita þær 

kennurum yfirsýn yfir hæfni og framfarir nemenda. Þetta eru mikilvægar 

upplýsingar fyrir aðra sem koma að kennslu og mótvægi við þær 

upplýsingar sem venjulega er aflað sem tengjast aðallega veikleikum 

nemenda (Ferguson, o.fl., 2012). Ef til vill væri góð hugmynd að kortleggja 

athafnir barna á síðasta ári í leikskóla og láta svo athafnalistana fylgja með 

börnunum upp í grunnskólann. Þannig gætu kennarar betur gert sér grein 

fyrir áhuga og þörfum barnanna áður en þau hefja nám í grunnskólanum 

um haustið. Ef til vill hægt að sníða verkefnin í kringum áhugasvið þeirra og 

þegar hópavinna í fyrsta bekk er skipulögð er hægt að passa betur upp á að 

styrkleikar allra barnanna njóti sín. 

Eitt af því mikilvægasta þegar nám er skipulagt fyrir fjölbreyttan hóp 

barna er að skapa teymisvinnu kennara. Einn kennari, sama hversu hæfur 

hann er, getur ekki mætt þörfum allra barna og verið með sérþekkingu á 

öllum sviðum. Í skóla margbreytileikans geta kennarar haft sérhæfða 

þekkingu og færni til dæmis á afmörkuðum sviðum en með góðri samvinnu 

geta allir kennarar kennt getubreiðum hópi (Ferguson o.fl., 2012).  

2.4 Kenningar um samfellu í námi 

Hér verða kynntar vistfræðikenningar Bronfenbrenners og líkan Rimm-

Kaufman og Pianta um yfirfærslu. Einnig verða hugmyndir og kenningar 

Deweys um samfellu og reynslu kynntar en þær eiga vel við þegar skil 

skólastiga eru skoðuð.  

2.4.1 Vistfræðikenningar 

Kenning Bronfenbrenners (1979) um vistfræðinálgun hefur verið notuð til 

varpa ljósi á mikilvægi þess að tengja skólastigin og skapa tengsl milli 

barnsins, fjölskyldu þess, samfélagsins og skólanna á tímum mikilla 

breytinga í lífi barnsins. Bronfenbrenner taldi að líta ætti á barnið út frá 

öllum þáttum sem tengjast lífi þess, menningarlegum, sögulegum, 

umhverfislegum og félagslegum. Kenning hans byggir á fjórum vistkerfum. 

Fyrst má nefna nærkerfið (e. microsystem) sem er það svæði sem er næst 

einstaklingnum til dæmis heimilið og skólinn. Næst er millikerfi (e. 

mesosystem) en tilgangur þess er að sjá um samskipti og tengsl á milli 
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nærkerfa eins og samskipti á milli heimila og skóla. Stofnanakerfið (e. 

exosystem) er í raun framlenging kerfanna og tekur til þess að byggja upp 

stofnanir samfélagsins. Með lýðkerfinu (e. macrosystem) á Bronfenbrenner 

við þjóðmenningu og það gildismat, siði og skipulag samfélagsins sem hefur 

áhrif á einstaklinginn og hin kerfin. 

Þeir sem hafa nýtt sér hugmyndir Bronfenbrenners leggja áherslu á að 

barnið sé hluti af og hafi reynslu af nærkerfunum leikskóli, grunnskóli og 

heimili. Hvernig til takist með flutning barna úr leikskóla í grunnskóla ráðist 

síðan af því hvernig þessi kerfi tengjast í gegnum millikerfin. Öll þessi þrjú 

kerfi eru undir áhrifum frá lýðkerfinu, gildismati þess, siðum og menningu 

almennt (Jóhanna Einarsdóttir, 2007a, 2007b). Dunlop og Fabian (2002) 

hafa notað hugmyndir Bronfenbrenner til að þróa líkan sem sýnir gagnvirk 

áhrif á milli umhverfisins og barnsins þegar barnið fer úr leikskóla í 

grunnskóla. 

Mynd 1. Vistfræðilíkan Bronfenbrenners 
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Mynd 1 skýrir hugmyndafræðina að baki vistfræðilíkani Bronfenbrenners. Á 

myndinni eru nærkerfin heimili, grunnskóli og leikskóli sýnd með þremur 

hringjum sem skarast. Svæðin sem myndast þegar hringirnir skarast tákna 

millikerfi og í millikerfunum fer fram samstarf skólanna og fjölskyldunnar 

við bæði grunnskólann og leikskólann. Næst ysti hringurinn táknar 

stofnanakerfin en sá ysti lýðkerfin (Jóhanna Einarsdóttir, 2007a).  

Þegar Bronfenbrenner talar um flutning eða aðlögun einstaklings frá 

einni stofnun til annarrar þá talar hann um vistfræðilega yfirfærslu (e. 

ecological transition). Með henni breytist einstaklingurinn, sjálfsmynd hans, 

staða, tengsl og krafa er um aukið sjálfstæði hans (Bronfenbrenner, 1979; 

Brooker, 2002; Jóhanna Einarsdóttir, 2007a). Kosturinn við að nota líkan 

Bronfenbrenners (1979) til að skoða yfirfærsluna er að það getur sýnt 

hvernig sambandið milli nærkerfanna leikskóli, grunnskóli og heimili breytist 

á þeim tíma sem yfirfærslan á sér stað. Sambandið milli einstaklingsins og 

nærkerfanna annað hvort styður við eða gerir aðlögunina milli leikskóla og 

grunnskóla erfiðari. Ef sambandið er gott á milli nærkerfanna verður 

yfirfærslan milli skólastiganna þægileg en ef lítið samband er á milli þeirra 

er líklegt að börnin eigi eftir að upplifa erfiðleika við yfirfærsluna.  

Það að byrja í grunnskóla er mikil breyting í lífi barns og þátttöku þess í 

fjölskyldunni og samfélaginu. Þegar börn byrja í grunnskóla fá þau ný 

hlutverk, skilgreina sig á annan hátt en áður og nýjar væntingar kvikna. 

Einnig breytast væntingar annarra, samskipti og sambönd í kringum börnin. 

Það getur ráðist af tengslum barnsins við sína nánustu, jafnaldra, skólanna 

og samfélagið hvort börn upplifa þessar breytingar á jákvæðan eða 

neikvæðan hátt (Dockett og Perry, 2008; Murray, 2014).  

Nýir kennarar barnsins í grunnskóla tengjast foreldrum barna einnig á 

annan hátt en leikskólakennararnir gerðu. Í grunnskólanum er sambandið 

mun formlegra og minni samskipti eru á milli foreldra og kennara en í 

leikskólum. Meiri ábyrgð er sett á foreldrana í námi barnanna og því getur 

samfella milli skólastiganna og yfirfærslan líka byggt á því að foreldrar taki 

að sér nýtt hlutverk og nýjar skyldur sem foreldrar grunnskólabarns. Allt eru 

þetta mikilvægir þættir í að gera samfellu í námi sem mesta enda hafa 

fyrstu árin í grunnskóla mikil áhrif á árangur í skóla seinna meir 

(Bronfenbrenner, 1979; Dockett, 2014; Murray, 2014). 

Samkvæmt vistfræðilíkani Bronfenbrenners þá liggur ábyrgðin á 

yfirfærslu barna úr leikskóla í grunnskólann hjá öllum sem tengjast bæði 

barninu og skólunum. Margir aðilar koma þar við sögu; leikskólakennarar, 

grunnskólakennarar, foreldrar, barnið sjálft, ættingjar og fleiri sem koma að 

þessum tímamótum í lífi barnanna. Sjónarmið þeirra og væntingar hafa 
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áhrif á ferlið. Kenning Bronfenbrenners gengur út að taka tillit allra þessara 

aðila við yfirfærsluna og að allir hafi ákveðið hlutverk í ferlinu (Dockett, 

2014; Murray, 2014). Þessum miklu breytingum er lýst í líkani Rimm-

Kauffman og Pianta (2000) en það er unnið upp úr vistfræðikenningu  

Bronfenbrenners. 

2.4.2 Líkan Rimm-Kaufman og Pianta 

Líkan Rimm-Kaufman og Pianta (2000) er notað til að útskýra samskipti 

einstaklinga og stofnanna í umhverfi barna þegar þau færast frá leikskóla í 

grunnskóla. Líkanið felst í fjórum stigum og lýsir fjórum leiðum til að skilja 

yfirfærsluna en þessi fjögur stig eru misnákvæm. Þannig lýsa stig líkansins 

því hvernig mikilvægir þættir í yfirfærslunni geta gleymst sé skilningur á 

henni of einfaldur. Á fyrsta stiginu eru aðeins skoðaðir einstaklingsbundnir 

þættir en á fjórða og síðasta stiginu eru skoðaðir allir þeir þættir sem hafa 

bein og óbein áhrif á yfirfærslu og einnig samband þeirra á milli yfir ákveðið 

tímabil.  

Fyrsta stig líkansins skoðar eiginleika barnsins (e. child effects model) og 

hversu tilbúin börnin sjálf eru til að byrja í grunnskólanum. 

Mynd 2. Fyrsta stig í líkani Rimm-Kaufman og Pianta (2000) 

Á mynd tvö má sjá hve fyrsta stigið í kenningunni er einfalt og sýnir að við 

yfirfærsluna er aðeins tekið tillit til einstaklingsbundinna þátta. Stig eitt 

skilgreinir eiginleika barnsins sem lykilþætti í yfirfærslunni frá leikskóla í 

grunnskóla. Greind barna, málþroska, skapgerð og jafnvel þjóðerni og 

félagslega stöðu fjölskyldunnar. Þó þessar upplýsingar gefi vísbendingar um 

hvernig yfirfærsla barnanna muni ganga segja þær ekki hvernig barninu 

muni ganga í skóla. Því veitir það takmarkaðar upplýsingar að miða 

einvörðungu við eiginleika barnsins og taka ekki tillit til annarra þátta.  
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Mynd 3. Annað stig í líkani Rimm-Kaufman og Pianta (2000) 

Mynd þrjú sýnir stig tvö í líkani Rimm-Kaufman og Pianta er það kennt við  

beina áhrifavalda (e. direct effects model). Það sýnir áhrif samfélagslegra 

þátta svo sem heimilisaðstæðna, nærumhverfis, skóla, jafningja og 

fjölskyldu á aðlögun barnsins í grunnskóla ásamt því að taka tillit til 

eiginleika barnsins eins og á stigi eitt. Með beinum áhrifaþáttum er átt við 

þætti eins og stærð barnahópsins, bekkjarstærð og mikilvægi þess að þær 

aga- og kennsluaðferðir sem notaðar eru innan bekksins hafi jákvæð áhrif á 

barnahópinn. Félagsleg staða barnsins skiptir máli og gæði þeirra 

jafningjasambanda sem það á í. Einnig skiptir máli hvernig uppeldi börnin 

hafa fengið, hvort stöðugleiki hafi ríkt á heimilinu og hvort þau hafi fengið 

næga örvun frá foreldrum sínum.  

Stig númer tvö tekur tillit til þátta sem ekki eru útskýrðir á fyrsta stiginu 

eins og sjá má á mynd 3 en tekur ekki til samskipta á milli allra þessara 

þátta; heimilisaðstæðna, nærumhverfis, skóla, leikskóla, jafningja og 

fjölskyldu. Því þróuðu Rimm-Kaufman og Pianta (2000) þriðja stigið sem 

skoðar áhrif bæði beinna og óbeinna áhrifaþátta á færni barnsins í að 

aðlagast nýju skólaumhverfi.  
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Mynd 4. Þriðja stig í líkani Rimm-Kaufman og Pianta (2000) 

Eins og sjá má á mynd fjögur skoðar þriðja stigið bæði færni barnsins og 

áhrif samskipta þess við aðra á meðan yfirfærslan á sér stað til dæmis; 

skóla, leikskóla, fjölskyldu og nærumhverfi og samtvinnuð áhrif þeirra. Það 

sem getur haft forspágildi um það hvernig yfirfærslan muni ganga er 

félagsleg staða og færni foreldra, gott samband milli heimilis og skóla og 

góð tengsl við jafnaldra. Börn sem búa við óstöðugt umhverfi eða eru sífellt 

að flytja eru líkleg til að eiga í erfiðleikum við yfirfærsluna því þau hafa ekki 

náð að mynda sterk tengsl við jafningja. Foreldrar og kennarar sem vinna 

sameiginlega að námslegum og félagslegum markmiðum fyrir börnin auka 

líkur á góðri samfellu milli heimilis og skóla.  

Allir þessir þættir sem koma að yfirfærslu barna í grunnskólann tengjast. 

Samtvinnuð áhrif þeirra geta spáð fyrir um það hversu vel yfirfærslan milli 

leik- og grunnskóla muni ganga. Þó stig númer þrjú taki tillit til allra þessa 

óbeinu og beinu þátta og samskipta þeirra á milli þá skoðar það ekki þróun 

þessara sambanda yfir tíma en það gerir fjórða og síðasta stigið; sameinaðir 

áhrifafaldar (e. Dynamic Effect Model. Ecological and Dynamic Model of 

Transition).  
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Leikskóli        Grunnskóli 

Mynd 5. Fjórða stig í líkani Rimm-Kaufman og Pianta (2000) 

Mynd fimm er af fullkláruðu líkani Rimm-Kaufman og Pianta (2000). Fjórða 

stigið lýsir yfirfærslu í umhverfi sem er skilgreint út frá öllum þeim 

samskiptum og tengingum sem barnið hefur við skóla, bekkinn sinn, 

fjölskyldu og samfélagið í heild sinni. Þegar líkanið er fullmótað skilgreinir 

það yfirfærslu í skóla með tilliti til allra þessara sameinuðu áhrifa á vistkerfi 

yfirfærslunnar.  

Fjórða stigið tekur ekki bara tillit til reynslu barnsins á þeim tíma sem 

yfirfærslan á sér stað eins og í líkani tvö og þrjú heldur tekur tillit til þess 

hvernig samskiptamynstur milli einstaklinga, hópa og stofnanna hefur 

þróast yfir tíma. Allt þetta hefur áhrif á það hvernig barninu gengur að byrja 

í skóla. Það að skoða bara beina og óbeina þætti í aðlögun barnanna gefur 

okkur ekki nægilega góða mynd af því hvernig yfirfærslan gengur. Yfirfærslu 

ferlið byrjar í raun ári áður en barnið hefur nám í grunnskóla og heldur 

áfram í gegnum allt fyrsta árið. Þegar barnið færist frá leikskóla í grunnskóla 

verður til nýtt vistkerfi í kringum barnið (Rimm-Kaufman og  Pianta, 2000). 

Þeir sem beita líkaninu gera ráð fyrir að félagsleg staða, færni og 

gagnvirkni milli barnsins og þess umhverfis sem það lifir í hafi áhrif á 

yfirfærsluna frá leikskóla í grunnskóla (Jóhanna Einarsdóttir, 2007a). Gæði 

sambanda innan þess leikur mikilvægt hlutverk í að styðja við barnið í 

gegnum þetta tímabil þar sem kröfur aukast og barnið þarf að takast á við 

erfiðar áskoranir. Ef samböndin eru góð, allir eru sammála um markmið og 

einbeita sér að því að styðja barnið og færni þess er líklegt að yfirfærslan úr 

leikskóla í grunnskóla hafi jákvæð áhrif á líf og líðan barnsins. Þar sem 

sambönd skortir eru börnin í hættu á að lenda í erfiðleikum við yfirfærsluna 
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(Rimm-Kaufman og Pianta, 2000). Ég ætla að nota líkanið til að skoða 

hvernig staðið var að yfirfærslunni hjá börnunum í minni rannsókn. Hvort 

aðaláherslan hafi verið á taka tillit til einstaklingsbundinna þátta eða var 

hugsað út frá öllum þáttum og samskiptum þeirra á milli eins og á stigi 

fjögur í líkaninu.  

2.4.3. Mikilvægi samfellu í kenningum Dewey´s  

Þegar yfirfærsla barna úr leikskóla í grunnskóla er skoðuð er ekki hægt að 

líta framhjá kenningum John Deweys um nám og gildi samfellu og reynslu í 

menntun barna. Í bók sinni Reynsla og menntun sem kom út árið 1938 lýsir 

hann mikilvægi þess að nám fari fram í gegnum reynslu og byggi á fyrri 

reynslu barna bæði frá heimilum og leikskóla. Í námi skapar barnið sjálft 

nýja þekkingu og öðlast skilning við það að tengja nýjar upplýsingar við fyrri 

upplifanir og reynslu (Dewey, 2000).  

Í bók Jóhönnu Einarsdóttur (2007a) kom fram að með því að auka 

samfellu í námi barna aukast líkurnar á því að börnin tileinki sér það sem 

þau eru að læra og námið gangi vel. Þegar barn færist úr leikskóla í 

grunnskóla breytist tilvera þess og mörg börn finna til óöryggis. 

Grunnskólinn og kennarar verða því að byggja á og taka tillit til þeirrar 

reynslu sem barnið hefur frá heimilum og leikskóla. Kennarar þurfa að átta 

sig á því að öll börn í bekknum hafa ekki sömu reynslu, þau hafa jafnvel 

upplifað misjafna hluti og búa í ólíku umhverfi. Reynsla á sér því aldrei stað í 

tómarúmi. Umhverfið skapar reynslu eins og þær félagslegu aðstæður sem 

barnið kemur úr, stöðu fjölskyldu þess og nærumhverfis (Dewey, 2000).  

Þó byggja eigi á reynslu barna úr leikskólanum þýðir það ekki að börnin 

eigi að fást við það sama og í grunnskólanum. Þess í stað telur Dewey að 

samfella milli skólastiga felist í því að nota hið þekkta, það er reynslu 

barnsins, þegar verið er að leggja inn nýja þekkingu því það auðveldi 

barninu að ná tökum á því óþekkta. Kennarinn þurfi að haga kennslu á nýju 

námsefni á þann hátt að viðfangsefnið þróist út frá reynslu nemandans. 

Flest börn hafa ákveðnar væntingar þegar þau hefja nám í grunnskóla. 

Væntingar þeirra eru ekki aðeins tengdar því að þau séu að fara í annað 

umhverfi heldur einnig því að þau læri nýja hluti. Auk þess búast þau við að 

reglur um hegðun og framkomu séu aðrar en í leikskólanum. Börnin gera 

ráð fyrir breytingum og að eitthvað nýtt komi í stað þess gamla sem þau 

þekkja úr leikskólanum. (Jóhanna Einarsdóttir, 2007a; Dewey, 2000). 

Út frá kenningum Deweys (2000) má ætla að nám í leikskóla eigi ekki 

bara að snúast um það að undirbúa börn undir nám í grunnskólanum. 

Grunnskólinn eigi ekki síður að byggja á því námi sem fram fór í 
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leikskólanum, reynslu barnanna frá heimilum sínum og úr sínu nánasta 

umhverfi. Til að tryggja samfellu í námi verði foreldrar, leikskólar og 

grunnskólar að vinna saman. 

2.5 Opinber stefnumótun á Íslandi 

Opinber stefna er sú leið sem embættismenn, flokkar eða ríkisstjórn velja 

og sammælast um að fara eftir og framkvæma. Opinber stefna stjórnvalda á 

Íslandi birtist með formlegum hætti til dæmis í lögum, reglugerðum, 

þingsályktunum, stjórnarsáttmálum, aðgerðaráætlunum og samningum 

(Forsætisráðuneytið, 2013). Í þessum kafla verður fjallað um þau lög og 

reglugerðir sem tengjast skilum á milli skólastiga, samstarfi og samvinnu 

leikskóla og grunnskóla. Síðan verður greint frá hvað aðalnámskrár bæði 

grunnskóla og leikskóla segja um samfellu í námi og samstarf skólastiganna. 

2.5.1 Lög og reglugerðir 

Í lögum beggja skólastiga kemur fram að stuðla eigi að eðlilegum tengslum 

og samstarfi leikskóla og grunnskóla og að kennarar eigi samstarfsvettvang í 

viðkomandi sveitarfélagi. Í skólanámskrám á að gera grein fyrir samstarfi 

milli leikskóla og grunnskóla og hvernig skipulagið sé á yfirfærslu barna á 

milli skólastiga til að tryggja samfellu í námi þeirra. Persónuupplýsingar sem 

liggja fyrir um hvert barn í leikskóla og eru nauðsynlegar fyrir velferð og 

aðlögun þess í grunnskóla eiga að fylgja barninu í grunnskóla (Lög um 

grunnskóla, nr.91/2008; Lög um leikskóla, nr.90/2008). Ein af þeim 

breytingum sem varð í lögum um leikskóla frá 2008 var sú að foreldrar 

þurftu ekki lengur að gefa samþykki sitt fyrir því að upplýsingar um börnin 

þeirra færu á milli skólastiga. Í stað þess kom skýrt fram í lögunum 

mikilvægi þess að foreldrum sé gerð grein fyrir þessari upplýsingamiðlun og 

eiga foreldrar rétt á aðgangi að upplýsingum um börn sín sem leikskólinn 

hefur varðveitt og safnað. Foreldrar þeirra barna sem ekki fara með forsjá 

barnsins eiga líka rétt á upplýsingum um það frá leikskólanum. Meðferð 

upplýsinganna skal vera á hendi skólastjóra eða annarra sérfræðinga á 

vegum sveitarfélagsins (Lög um leikskóla, nr.90/2008).  

Þær upplýsingar sem teljast vera nauðsynlegar eru almennar upplýsingar 

um félagslega stöðu barns og þroska, kennslufræðilegar, læknisfræðilegar, 

sálfræðilegar, sérkennslufræðilegar greiningar og aðrar greiningar og 

sérúrræði fyrir börn. Einnig sérkennsluumsóknir, námsáætlanir vegna 

sérúrræða, einstaklingsnámskrár og aðrar bakgrunnsupplýsingar sem geta 

komið að gagni í aðlögun barna í grunnskóla. Öll skrifleg eða stafræn gögn 

svo sem skýrslur, greinargerðir og umsagnir sem tengjast velferð og 
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skólagöngu barnsins eiga líka að fylgja. Allir sem fá upplýsingar um börnin 

skulu gæta fullrar þagnarskyldu um þær persónuupplýsingar sem aflað er 

um barnið í leikskóla og fylgja því áfram. Þegar börn flytjast úr leikskóla yfir í 

grunnskóla á leikskólastjórinn að sjá til þess að nauðsynlegar 

persónuupplýsingar um barnið fylgi því með tryggum og öruggum hætti. Í 

skólanámskrá hvers skóla eða leikskóla skal tilgreina hvaða upplýsingar 

fylgja eigi barninu á milli skólastiga (Lög um leikskóla, nr.90/2008; 

Reglugerð um skil og miðlun upplýsinga milli leik- og grunnskóla, 

nr.896/2009). 

Eitt af markmiðum leikskóla og grunnskóla á að vera að mæta þörfum 

allra nemenda óháð uppruna, kyn, kynhneigð, búsetu, stétt, trúarbrögðum, 

heilsufari, fötlun eða stöðu að öðru leyti. Í reglugerð um starfsumhverfi 

leikskóla kemur fram að við skipulag og hönnun leikskóla eigi að tryggja 

öllum börnum og starfsfólki skóla öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi. 

Sérstaklega þarf að huga að því að gera ráð fyrir margbreytilegum 

barnahópi í öllu rými skólans (Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla, 

nr.655/2009). 

Í lögum um grunnskóla og leikskóla kemur fram að sveitarfélagið eigi að 

sjá um að rekin sé sérfræðiþjónusta fyrir bæði leikskóla og grunnskóla til að 

styðja bæði við börn og fjölskyldur þeirra ásamt stuðningi við skólana. 

Skipulag sérfræðiþjónustu skóla hefur frá upphafi verið mjög klínískt. Slík 

þjónusta byggist á einhliða sýn á „vanda“ nemenda sem kallar á greiningar, 

meðferð og sérúrræði undir stjórn sérfræðinga. Skólamiðuð ráðgjöf er aftur 

á móti byggð á sameiginlegri leit sérfræðinga, kennara og foreldra að 

lausnum. Þar er lögð áhersla á að hafa áhrif á kennslu, nám og 

námsumhverfi nemenda um leið og sköpuð eru skilyrði til að fyrirbyggja 

erfiðleika og bregðast við þeim sem upp kunna að koma (Trausti 

Þorsteinsson og Gunnar Gíslason, 2012). 

Nú eru til kynningar drög að frumvarpi um breytingar á lögum um 

grunnskóla. Þar er sú breyting lögð til að í stað orðsins sérfræðiþjónusta 

komi skólaþjónusta. Markmiðið er að nafnið skólaþjónusta endurspegli 

betur starfsemina enda snýst hún ekki bara um þjónustu vegna sérúrræða 

(Frumvarp til laga um breytingar á lögum um grunnskóla, nr.91/2008).  

Í reglugerð um mat og eftirlit í leikskólum og upplýsingaskyldu 

sveitarstjórna um skólahald kemur fram að sveitarfélög eigi að tryggja að 

réttindi allra barna séu virt og skapa aðstæður innan leikskóla og grunnskóla 

þar sem þau fái þjónustu í samræmi við metnar sérþarfir. Börnin eigi rétt á 

að fá þá þjálfun sem þau þurfa á að halda til dæmis talþjálfun, sjúkraþjálfun 

og iðjuþjálfun innan veggja leikskólans og grunnskólans undir handleiðslu 
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sérfræðinga. Sveitarfélög eigi að stuðla að því að sérfræðiþjónustan geti 

farið fram innan grunnskólans sem og leikskólans (Lög um grunnskóla, 

nr.91/2008; Lög um leikskóla, nr.90/2008; Reglugerð um mat og eftirlit í 

leikskólum og upplýsingaskyldu sveitarstjórna um skólahald, nr.893/2009).  

Samkvæmt lögum um grunnskóla og leikskóla eiga sveitarfélög auk þess 

að tryggja það að unnið sé að forvarnarstarfi í skólum með skimunum og að 

nemendur fái kennslu og námsaðstoð við hæfi. Þau eiga einnig að tryggja að 

börn sem eiga í sálrænum eða félagslegum erfiðleikum fái greiningu á 

þörfum sínum. Sérfræðiþjónustan sem rekin er á vegum sveitarfélaganna 

sér um að greining fari fram og skilar tillögum um hvernig bregðast eigi við. 

Á vegum þjónustunnar á að vera sérfræðingur í leikskólamálum sem á að 

veita stuðning og ráðgjöf til leikskólanna og hafa eftirlit með starfsemi 

þeirra innbyrðis og á milli skólastiga. Við framkvæmd sérfræðiþjónustu 

skulu sveitarfélög leggja áherslu á góð tengsl leikskóla og grunnskóla með 

samfellu í skólastarfi að leiðarljósi. 

2.5.2 Sameiginleg aðalnámsskrá 

Eins og kemur fram hér að ofan þá ber sveitarfélögum að koma á samstarfi 

milli leik- og grunnskóla. Með tilkomu nýrrar aðalnámsskrár frá 2011 er 

upphafskafli námskránna sameiginlegur hjá leikskólum, grunnskólum og 

framhaldsskólum. Grunnþættirnir sex sem vinna á með á öllum skólastigum 

eiga að hjálpa við að tengja skólastigin saman þar sem þeir eiga að fléttast 

inn í starfshætti skólanna og allt starf þeirra. Grunnþættirnir eru; læsi, 

sjálfbærni, lýðræði, jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun. Í 

námsskránum er lögð áhersla á samfellu og sveigjanleika í skólakerfinu. 

Einnig er lögð áhersla á skólaþróun og að ákveðnir þættir í fagmennsku 

kennarans eigi að vera eins á öllum skólastigum. Áhersla er lögð á 

heildstæða menntastefnu en skýr skil eigi að vera á milli skólastiga þannig 

að nemendur geti færst eðlilega á milli skóla í samræmi við 

einstaklingsbundna námsstöðu og þroska. Á hverju skólastigi er stefnt að 

fjölbreyttum viðfangsefnum og starfsháttum til að koma til móts við ólíkar 

námsþarfir margbreytilegs nemendahóps og stuðla að alhliða þroska, 

velferð og menntun hvers og eins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011a, 2011b). Með sveigjanleika er átt við að börn geti lokið leikskólanámi 

og hafið grunnskólanám fyrir eða eftir sex ára aldur að uppfylltum 

ákveðnum skilyrðum. Með því að lög um leikskóla og grunnskóla heimili 

þetta er tekið tillit til einstaklingsbundins þroska barnanna og reynt að 

mæta þörfum þeirra sem eru bráðger eða sein í þroska.  
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Í námskránum kemur fram mikilvægi þess að byggt sé á reynslu 

barnanna úr leikskóla til að mynda þægilega samfellu í námi þeirra á skilum 

skólastiganna og að nám þeirra á fyrri stigum nýtist þeim á næsta skólastigi. 

Þannig þurfi þekking og viðfangsefni barnanna úr leikskólanum að verða 

grunnurinn að grunnskólanáminu. Skýrt kemur fram að kennarar beggja 

skólastiga eiga að kynna sér nám og starfsaðferðir hvers annars, leita leiða 

til að móta samstarf og skapa samfellu í námi barna að því markmiði að 

auka sjálfstraust þeirra og styðja við námið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a, 2011b).  

Ef flutningur barna á milli skólastiga á að vera farsæll þarf hann að fela í 

sér bæði góðan undirbúning og aðlögun bæði fyrir og eftir lok 

leikskólanáms. Á meðan börnin eru enn í leikskóla eiga þau að fá tækifæri til 

að kynnast umhverfi og starfi grunnskóla og viðhalda góðum tengslum við 

leikskólann eftir að grunnskólanám hefst. Þegar ævimenntun barna er 

skoðuð ber að líta á síðasta ár barna í leikskóla og fyrsta árið í 

grunnskólanum sem mikilvægan þátt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011b).  

Að ljúka námi í leikskóla og hefja nám í grunnskóla felur ekki bara í sér 

breytingar fyrir börnin heldur fjölskyldur þeirra einnig. Mikilvægt er að hafa 

í huga að tengsl leikskóla og grunnskóla er samstarfsverkefni barna, 

foreldra, kennara og annars starfsfólks skólanna. Því er mikilvægt að samráð 

sé haft við foreldrana á skilum skólastiganna. Við lok leikskóla liggja fyrir 

ýmsar upplýsingar um börnin og mikilvægt er að þær upplýsingar sem máli 

skipta fylgi með upp í grunnskóla svo hægt sé að byggja á fyrra námi og 

reynslu úr leikskóla. Ekki má gleyma að foreldrar eru mikilvægir tengiliðir 

milli skólastiganna sem geta miðlað upplýsingum um börn sín og 

leikskólagöngu þeirra. Foreldrarnir eiga síðan rétt á því að vita hvað stendur 

í þeim gögnum sem fylgja börnunum úr leikskólanum í grunnskólann og fá 

tækifæri til að bregðast við þeim. Í aðalnámskrá leikskólans kemur auk þess 

fram að leitast eigi við að börnin sjálf fái einnig tækifæri til að láta í ljós 

sjónarmið sín um þau gögn og upplýsingar sem fylgja þeim á milli skólastiga 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b).  

Í aðalnámskrám kemur fram að í skólanámskrá hvers skóla á að gera 

skilmerkilega grein fyrir markmiðum, uppbyggingu samstarfs og 

fyrirkomulagi og tengslum milli skólastiga. Það þarf að tryggja að samstarf 

nái ásættanlegum árangri með því að leikskólinn og grunnskólinn setji fram 

sameiginlega áætlun þar sem áherslur beggja skólastiga koma fram 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, 2011b). 
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2.6 Staða þekkingar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir rannsóknum bæði innlendum sem 

erlendum á skilum leik- og grunnskóla. 

2.6.1 Íslenskar rannsóknir á skilum skólastiga 

Margir fræðimenn bæði innlendir og erlendir hafa skoðað það starf sem fer 

fram á skilum leik- og grunnskóla. Alþjóðlegur hópur fræðimanna gaf frá sér 

yfirlýsingu um tengsl á milli skólastiganna. Hún byggist á því að börn hafi 

lært mikilvæga hluti áður en þau hefji nám í grunnskóla og litið sé á 

yfirfærsluna sem tímabil breytinga sem byrji í leikskólanum og sé ekki lokið 

fyrr en bæði börn og foreldrar upplifi að þau tilheyri grunnskólanum. Allt 

umhverfi námsins eigi að byggjast í kringum áhuga og aðstæður barnanna 

og gera eigi ráð fyrir margbreytilegum nemendahópi (Jóhanna Einarsdóttir, 

2013a, 2013b).  

Gerður G. Óskarsdóttir (2012) rannsakaði skil skólastiga á Íslandi. 

Markmiðið með rannsókninni var að fyrir lægi skýr mynd af skilum milli 

þriggja skólastiga, það er á milli leik- og grunnskóla annars vegar og grunn-

og framhaldsskóla hins vegar og samfellunni í námi nemenda við þessi 

tímamót. Hér verður aðeins fjallað um þær niðurstöður rannsóknarinnar 

sem tengjast skilum leik- og grunnskóla. Skoðaðir voru sex leikskólar og sjö 

grunnskólar í Reykjavík. Gerðar voru vettvangsathuganir í skólunum 13 og 

tekin viðtöl við 10 fimm ára börn í einum leikskóla og svo aftur að hausti 

þegar þau voru komin í grunnskóla. Einnig var tekið 21 einstaklingsviðtal og 

eitt hópviðtal við kennara og skólastjórnendur á báðum skólastigum, lagður 

spurningalisti fyrir leikskólastjóra og gerðar vettvangsrannsóknir á fjórum 

fundum. Einnig voru fyrirliggjandi gögn rýnd. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu meðal annars í ljós að það sem 

helst skilur á milli í ytri umgjörð leik- og grunnskóla er skólaskyldan í 

grunnskólanum. Sum sveitarfélög hafa þó brugðið á það ráð að hafa ákveðin 

fjölda dvalartíma, oftast þrjá til fjóra tíma, gjaldfrjálsa fyrir börn á síðasta ári 

í leikskóla og er það góð viðurkenning á mikilvægu starfi hans. Innri umgjörð 

grunn- og leikskóla virtist vera mjög lík, dagsskipulag leikskólanna líktist til 

að mynda stundaskrá grunnskólanna. Aðalmunurinn felst í að börnin virðast 

hafa meiri möguleika á að velja sér verkefni í leikskólanum og 

leikskólakennararnir standa meira á hliðarlínunni á meðan kennararnir eru 

miðpunktur starfsins í grunnskólanum. Það sem reynist börnum oft erfitt 

þegar komið er í grunnskóla er að aðferðir til kennslu eru ólíkar því sem þau 

þekkja úr leikskólanum og þau þurfa því að læra ný vinnubrögð (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2012). 
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Umræðan hérlendis um tengsl fyrstu skólastiganna tveggja hefur 

aðallega beinst að samstarfi á skilum leik- og grunnskóla. Bent hefur verið á 

að til að flutningur milli skólastiga verði farsæll þurfi hann að byggjast á 

samfellu í námi og námsaðstæðum frekar en að bilið sé brúað með öðrum 

hætti (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Það er í samræmi við það sem kom 

fram bæði hjá Dewey og Bronfenbrenner og í sameiginlegum hluta 

aðalnámskrár um samfellu í námi. Samt sem áður virðast flestar leiðir sem 

farnar eru einkennast af því að kynna börnin fyrir grunnskólanum með 

heimsóknum. Í stað þess að kennarar í grunnskóla kynni sér hvað börnin 

hafi lært í leikskólanum og vinni þannig að samfellu í námi og 

hugmyndafræði milli skólastiganna (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007a). Niðurstöður Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) benda til 

þess að samstarf leik- og grunnskóla í formi heimsókna fimm ára 

leikskólabarna í grunnskólann hafi aukist á undanförnum árum. Í 

heimsóknunum var þó lítið verið að blanda leikskóla- og grunnskólabörnum 

saman heldur sátu leikskólabörnin til dæmis aftast og voru að vinna að öðru 

verkefni en grunnskólabörnin (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). 

Einnig kom fram að samfella milli skólastiga hafi verið í starfsháttum sem 

flokkaðir voru í samverustundir en samfellan hafi verið minni og ef til vill rof 

í starfsháttum sem flokkaðir voru í skipulögð verkefni. Þar jókst stýring 

kennara í grunnskólanum og kröfur um að klára verkefnið á ákveðnum 

tímum sem ekki var gert í leikskólanum. Leikskólakennarar vildu passa upp á 

að leikskólastarfið yrði ekki of líkt grunnskólanum þetta síðasta ár. Vernda 

þyrfti starf leikskólans á meðan grunnskólakennurum fannst ekki gefast tími 

til að kynna sér starf leikskólans og forsögu barnanna. Kennararnir höfðu 

samt sem áður trú á því að gera mætti úrbætur á flutningi á milli skólastiga 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Rannsóknir Jóhönnu Einarsdóttur (2007a) 

benda til þess að leikskólakennarar séu áhugasamari um samstarf á milli 

skólastiganna en grunnskólakennarar. 

Kolfinna Njálsdóttir (2014) greindi frá samstarfi skólastiganna tveggja í 

grein sinni Að spinna þráð; samstarf skólastiga. Hún segir að þar vinni 

saman fólk með ólík sjónarmið og mismunandi þekkingu en markmið þeirra 

séu sameiginleg. Til að stuðla að góðri samvinnu skipti miklu máli að vera 

trúr markmiðum, bera virðingu fyrir skoðunum annarra og áherslum og 

einnig viðurkenna mikilvægi annarra í samstarfinu. Í samstarfi grunn- og 

leikskólakennara sé mikilvægt að báðir aðilar virði skoðanir hvor annars og 

komist sameiginlega að niðurstöðu sem sé hagkvæm og góð fyrir alla aðila 

en þó fyrst og fremst fyrir nemendurna sjálfa. Hún nefnir einnig mikilvægi 

þess að huga vel að því hvert sé markmiðið með samstarfinu og einnig að 

hlutverki hvers og eins. Turnbull o.fl., (2011) greina frá mikilvægi þess að 
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hver og einn í samstarfinu sé upplýstur um hlutverk sitt og þekki það. Það 

sem skipti hvað mestu máli sé fagleg samræða starfsfólks skólastiganna til 

að efla gæði samstarfs. Í samstarfi tveggja skólastiga er mikilvægt að 

kennarar beggja skólastiga séu sáttir við þær leiðir sem ákveðnar eru og að 

hugmyndafræði beggja skólastiga komi skýrt fram í þeim (Kolfinna 

Njálsdóttir, 2014).  

Í langflestum leikskólum á Íslandi er skimunarprófið Hljóm-2 lagt fyrir 

börn á síðasta ári í leikskóla. Hljóm-2 er athugun á hljóðkerfisvitund barna 

og hefur sterka forspá um gengi barna í lestrarnámi. Í HLJÓM-2 eru sjö 

mismunandi verkefni sem reyna á hljóðkerfisvitund og málmeðvitund 

barnanna og fleiri þætti málþroskans. Þættirnir eru rím, samstöfur, samsett 

orð, hljóðgreining, margræð orð, orðhlutaeyðing og hljóðtenging. 

Skimunarprófið er lagt fyrir í byrjun hauststarfsins í leikskólunum (Jóhanna 

Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011). 

Rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur og félaga (2011) leiddi í ljós að sterk fylgni 

var á milli gengi barna í Hljóm-2 við fimm ára aldur við gengi barna í 

samræmdum prófum í íslensku í fjórða bekk. Kosturinn við Hljóm-2 

skimunina er að með henni má strax við fimm ára aldur finna börn sem 

mögulega eiga eftir að lenda í lestrarerfiðleikum. Þá má bregðast við með 

því að efla hljóðkerfisvitundina með ýmsum leikjum og verkefnum í 

leikskólanum. Niðurstöður Hljóm-2 geta grunnskólakennarar notað til að 

undirbúa lestrarkennsluna. 

Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttir (2012) Skil skólastiga sem greint var 

frá hér að ofan skoðaði hún einnig hvernig niðurstöður Hljóms-2 voru 

notaðar í grunnskólum. Niðurstöðurnar sýndu að grunnskólakennararnir 

sem kenndu fyrsta bekk nýttu sér ekki upplýsingar úr þessu prófi við 

skipulag námsins. Einnig að ekkert ákveðið skipulag væri í kringum þá fyrstu 

bekkinga sem höfðu sýnt slaka hljóðkerfisfærni í Hljóm-2. 

Guðrún Þóranna Jónsdóttir (2014) kannaði áherslur leik- og 

grunnskólakennara í Árnessýslu í málörvun og þjálfun í undirstöðuþáttum 

lestrar, nýtingu Hljóm-2 skimunarprófsins og samfellu milli leik- og 

grunnskóla. Þátttakendur í rannsókninni voru 31 deildarstjóri í leikskóla, 19 

umsjónarkennarar fyrstu bekkja í grunnskólum og 214 foreldrar nemenda í 

fyrstu bekkjum grunnskóla. Niðurstöðurnar sýndu meðal annars fram á að 

minnihluti kennara eða um 40% sögðu að nemendur sem kæmu slakir út á 

Hljóm-2 í leikskóla fengju þá aðstoð sem þeir þyrftu samkvæmt 

niðurstöðum Hljóm-2. Nemendurnir annað hvort hittu sérkennara reglulega 

eða fengu stuðning frá umsjónarkennurunum. Hinn hluti kennaranna um 

60% sögðu að nemendur fengju sömu þjálfun og aðrir nemendur bekkjarins 
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í hljóðkerfisæfingum. Fram kom að ríflega helmingur barna sem þurftu 

aðstoð samkvæmt niðurstöðum Hljóm-2 fengu ekki viðunandi stuðning í 

fyrsta bekk. Margir kennarar sögðu að þeir legðu sjálfir skimanir fyrir börnin 

á haustmánuðum en með því að nýta ekki þær upplýsingar sem koma með 

börnunum upp úr leikskólanum tapast tími sem hefði mátt nýta í að efla 

hljóðkerfisvitund. Kennararnir voru þó sammála því að mikilvægt væri að 

fagfólk á mörkum þessara tveggja skólastiga ynni vel saman til að stuðla að 

samfellu í lestrarnámi.  

Gerður G. Óskarsdóttir (2014) skoðaði nánar lestrarnám og undirbúning 

þess í leik- og grunnskólum. Markmiðið var að varpa ljósi á lestrarnám við 

skil leik- og grunnskóla með hliðsjón af lagaákvæðum um samfellu í námi og 

einstaklingsmiðun. Einnig að kanna hvernig upplýsingamiðlun um 

nemendur fór fram. Niðurstöður rannsóknarinnar byggðu á 

vettvangsathugunum í 13 leik- og grunnskólum í 25 skóladaga og 32 

viðtölum við starfsmenn og nemendur. Auk þess voru fyrirliggjandi 

matslistar um hóp fimm ára barna við lok leikskóla skoðaðir og könnuð 

stafaþekking og lestrarfærni sömu barna. Niðurstöður sýndu að 

einstaklingsmiðun virðist ekki vera mikil við skil leik- og grunnskóla og 

upplýsingamiðlun lítil varðandi nemendur með sérstuðning. Leikur væri 

gjarnan viðhafður í hópkennslu í grunnskólunum, börnin lærðu í gegnum 

leik svo sem að tengja stafi í orð en ekki tekið tillit til ólíkrar stöðu 

einstaklinga við upphaf grunnskólanáms. Samfella kom fram í lestrarnámi 

nemenda sem ekki höfðu náð að læra hljóð bókstafanna í leikskóla eða 

þekktu fáa stafi. Samfella reyndist vera lítil eða engin hjá þeim sem þekktu 

yfir helming stafanna. Ætla mætti að afturhverft rof hefði orðið í lestrarnámi 

hjá þeim stóra hópi nemenda sem þekkti alla stafina og var farinn að tengja 

saman stafi í orð.  

Í fyrsta bekk í skólunum 13 sem til rannsóknar voru gengu 

grunnskólakennarar út frá því að lestrarnám væri að hefjast og kynntu einn 

bókstaf á viku allt skólaárið. Öll börnin tóku þátt í stafainnlögninni þó 

meirihluti þeirra þekkti flesta stafina. Því varð ekki sú sjálfsagða framvinda 

sem hefði mátt gera ráð fyrir miðað við hvað börnin kunnu í lok leikskólans. 

Börnin fengu samt sem áður lestrarbækur með sér heim þegar líða tók á 

haustið. Grunnskólakennararnir vísuðu ekki í umfjöllun leikskólans þegar 

þeir fjölluðu um efni sem áður hafði verið kennt þar og þannig var 

börnunum ekki hjálpað við að tengja nýja reynslu við hina fyrri (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014). Dewey (2000) leggur til í menntunarfræði sinni að nám 

verði að byggja á reynslu og upplifun barna bæði af fyrri skólastigum og af 

heimilum svo kennslan hafi einhverja þýðingu fyrir barnið. Við upphaf 

grunnskólagöngu hafa börn talsverða reynslu úr leikskólum sem eðlilegt er 
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að byggja á í grunnskólunum. Niðurstöður rannsókna Jóhönnu Einarsdóttur 

hafa sýnt að meiri samfella sé hjá þeim nemendum sem eru með miklar 

sérþarfir því þeim fylgja oftast skýrar og greinagóðar upplýsingar (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007a, 2007b).  

Í bókinni Á sömu leið var fjallað um rannsókn sem fór fram í þremur 

leikskólum og þremur grunnskólum í Reykjavík á tveggja ára tímabili og 

hófst hún í mars 2009. Þetta var starfendarannsókn og samstarfsverkefni 

leikskóla- og grunnskólakennara og rannsakenda við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar var að stuðla að samstarfi 

kennara í leik- og grunnskólum, auka tengsl skólastiganna og skapa samfellu 

í námi ungra barna. Í rannsókninni tóku þátt leikskólakennarar og 

grunnskólakennarar, meistaranemar og rannsakendur við 

Menntavísindasvið auk grunn- og leikskólabarna í sex skólum. Skólarnir voru 

valdir vegna nálægðar hvers pars, leikskóla og grunnskóla. Valin voru 

ákveðin viðfangsefni sem voru leikur og stærðfræði, leikur og byrjendalæsi 

og leikur, náttúrufræði og útikennsla. Hvert skólapar tók þátt í einu af 

viðfangsefnunum. Allir skólarnir kusu að einbeita sér að tengslum leiks og 

náms (Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2013).  

Í fyrsta hluta rannsóknarinnar sem fjallar um stærðfræði og leik skoðuðu 

Bryndís Garðarsdóttir, Guðbjörg Pálsdóttir og Hrafnhildur Eiðsdóttir (2013) 

þróun hugmynda kennara um stærðfræðinám. Eitt aðalmarkmið 

rannsóknarinnar var finna leiðir til að nýta leik í stærðfræðinámi bæði í leik- 

og grunnskóla. Á upphafsfundum rannsóknarinnar var ákveðið að 

kennararnir myndu vinna með sama efnivið, kaplakubba.  

Eftir þátttöku í rannsókninni gerðu kennararnir sér betur grein fyrir 

hugmyndum barnanna um stærðfræði og voru meðvitaðri um að hlusta á 

börnin í allri kennslu. Grunnskólakennarinn var orðinn færari í að nota 

frjálsan leik þá sérstaklega kubbaleik til að leggja inn stærðfræði. Börnunum 

fannst samt ekki að þau væru að læra í gegnum leikinn. Það rennir stoðum 

undir fyrri rannsóknir sem hafa sýnt að þegar börn koma í grunnskóla telji 

þau sig vera að læra og vinna verkefni en í leikskólanum hafi þau verið að 

leika sér. Þó verið sé að vinna með verkefni og leik á sama hátt. Kennararnir 

voru sammála því að leikurinn væri góð námsleið og að þátttakan í 

rannsókninni hefði styrkt þá í starfi. Eftir þátttökuna vildu 

grunnskólakennararnir leggja meiri áherslu á leikinn í stærðfræðikennslu 

með svipuðum aðferðum og gert væri í leikskólanum. Með því að 

grunnskóla- og leikskólakennarar störfuðu saman og fylgdust með 

kennsluaðferðum hvors skólastigs fyrir sig virtust kennararnir gera sér betur 

grein fyrir hugmyndum barnanna um stærðfræði og mikilvægi þess að 
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hlusta á börnin (Bryndís Garðarsdóttir, Guðbjörg Pálsdóttir og Hrafnhildur 

Eiðsdóttir, 2013).  

Í öðrum hluta rannsóknarinnar sem fjallar um náttúrufræði, útikennslu 

og leik, skoðaði Kristín Norðdahl (2013) útiumhverfið í náttúrufræðinámi 

ungra barna. Í rannsókn Kristínar ákváðu kennararnir að nota útikennslu á 

sameiginlegu útisvæði skólanna til að mynda samfellu í námi. 

Niðurstöðurnar voru á þá leið að kennarar notuðu útiumhverfið í fyrsta lagi 

til að ýta undir reynslu barnanna af lífverum í umhverfinu, í öðru lagi sem 

uppsprettu umræðna um þá reynslu, í þriðja lagi sem vettvang leikja og 

frelsis og í fjórða lagi sem viðfangsefni í skapandi starfi. 

 Með því að kynnast nálgun annarra á starfinu öðluðust kennararnir 

meiri skilning á starfi hvers annars. Þrátt fyrir að algengara hafi verið að 

kennararnir miðluðu þekkingu í grunnskólahópnum en í leikskóla þá notuðu 

þeir samt útiumhverfið til að mæta þörfum barnanna fyrir frelsi og leik. 

Leikskólakennararnir tóku eftir rannsóknina meira tillit til hugmynda 

barnanna og áhuga þeirra og virkni og sáu til þess að þau tækju þátt í því 

hvað ætti að rannsaka og hvernig (Kristín Norðdahl, 2013).  

Í rannsókn Kristínar Norðdahl og Hrafnhildar Eiðsdóttur (2013) voru 

tekin viðtöl við kennara bæði á grunn- og leikskólastigi til að heyra upplifun 

þeirra af þátttöku í rannsóknarhlutanum leikur, náttúrufræði og útikennsla. 

Bæði leik- og grunnskólakennararnir voru á þeirri skoðun að gott samband 

væri á milli skólanna og samskipti góð. Áður en starfendarannsóknin var 

gerð fólst samstarfið á milli þessara tveggja skóla í reglulegum heimsóknum 

á milli leikskólans og grunnskólans eins og þekkist í mörgum sveitarfélögum. 

Samstarfið jókst mjög á meðan á rannsókninni stóð og hittust kennararnir 

oftar. Kennararnir upplifðu að þeir hefðu náð markmiðinu sem var að 

mynda samfellu í námi barnanna. Mikilvægustu niðurstöðurnar sýndu að 

ekki væri nóg að leggja áherslu eingöngu á heimsóknir milli skólastiganna 

heldur yrði samræðan milli kennaranna að vera til staðar til að samfella í 

námi barnanna skapaðist. Kennararnir töldu að góð kynni barnanna þvert á 

skólastig hefði góð áhrif og auðveldaði komu leikskólabarna í grunnskólann. 

Allir kennararnir upplifðu að gefa þyrfti góðan tíma í samstarf, bæði 

samstarf kennaranna innan skólans og á milli skólastiga. Einnig fannst þeim 

reynslan af því að vinna með kennurum af hinu skólastiginu dýrmæt og að 

hún auðveldaði alla samvinnu sem tengdist skilum skólastiga.  

Í þriðja hluta rannsóknarinnar Á sömu leið skoðaði Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir (2013) upplifun tveggja leikskólakennara og eins 

grunnskólakennara af því að vinna með leik, byrjandalæsi, ritmál og 

tjáningu. Kennararnir höfðu þó áður unnið með þessa þætti en vildu dýpka 
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þekkingu sína og leggja áherslu á samvinnu milli skólastiganna með það að 

markmiði að tengja stigin betur saman. Líkt og í rannsókn Kristínar Norðdahl 

og Hrafnhildar Eiðsdóttur (2013) töldu bæði grunnskólakennarinn og 

leikskólakennarinn sem rætt var við að samstarf þeirra hefði styrkst mikið. 

Þeir töldu að þátttakan hefði skilað þeim miklum árangri og áherslur 

verkefnisins hafi fest sig í sessi í tengslum við starf elstu barnanna í 

leikskólanum. Í lok rannsóknarinnar öðlaðist grunnskólakennarinn meiri 

skilning á leiknum. Börnin hefðu tekið meira stökk í þroska frá hausti til vors 

en áður hafði þekkst. Áður hafði grunnskólakennarinn litið á leikinn þeim 

augum að börnin væru bara að dunda sér en töldu núna að hægt væri að 

nýta sér leikinn sem markvissa kennsluaðferð.  

Gallarnir voru hinsvegar þeir að mati grunnskólakennarans að tímafrekt 

væri að kenna í gegnum leik. Hann væri ekki nógu sýnilegur og erfitt væri að 

nota hann í námsmat. Kennararnir voru þó sammála um að fundir þeirra 

hefðu nýst vel því þar gafst tími til að viðra hugmyndir og útfæra þær í 

sameiningu með það markmið að mynda meiri samfellu.  Erfitt væri þó að 

finna tíma til samráðs, misjafnt hefði verið hvaða tímar hentuðu 

grunnskóla- og leikskólakennurum, einnig væri skipulagið innan 

grunnskólans svo stíft að flókið væri að finna tíma í þessa vinnu. Kennararnir 

sáu eina aðra hindrun sem fólst í því að á hverju ári kæmu nýir kennarar í 

fyrsta bekk. Óvíst væri að þeir væru tilbúnir í þetta mikla samstarf við 

leikskólann (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2013). 

Rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur (2013) sem einnig var í þriðja 

hluta starfendarannsóknarinnar Á sömu leið fjallaði um leik og nám í 

byrjendalæsi í fyrsta bekk í einum grunnskóla. Þátttakendur voru tveir 

grunnskólakennarar auk þeirra unnu tveir sérfræðingar frá 

Menntavísindasviði með þeim. Niðurstöður sýndu að 

grunnskólakennurunum fannst töluverður munur á starfsháttum leikskóla 

og grunnskóla sem réðist ef til vill að stórum hluta af skólaskyldunni. Frelsið 

væri meira í leikskólanum og að það væri ekki hægt að leyfa sér það sama í 

grunnskólanum.  

Kennararnir voru sammála því að það sem skipti hvað mestu máli fyrir 

upphaf grunnskólagöngu væri að börnin kynnu félagsleg samskipti og gætu 

hlustað og farið eftir hópfyrirmælum. Einnig að þau gætu bjargað sér sjálf 

við daglegar athafnir. Kennurum fannst mikilvægt að börnin fengju tíma og 

pláss til að leika sér í grunnskólanum því leikurinn skipti þau enn svo miklu 

máli. Kennararnir voru ánægðir með þær upplýsingar sem fylgdu börnunum 

úr leikskóla og upp í grunnskóla og töldu að þær hjálpuðu þeim að gera sér 
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betur grein fyrir barnahópnum sem væntanlegur var (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2013). 

Eins og fram hefur komið er mikilvægt að auka samfellu milli fyrstu 

tveggja skólastiganna. Í viðtölum við grunn- og leikskólakennara í rannsókn 

Bryndísar Garðarsdóttur o.fl. (2013) þar sem skoðuð var þróun hugmynda 

kennara um stærðfræðinám kom fram að kennararnir voru ánægðir með að 

fá tækifæri til að ræða saman þvert á skólastig. Kennarar í rannsókninni 

upplifðu að með því að grunnskólakennarar og leikskólakennarar ígrunduðu 

starf sitt saman og leggðu áherslu á fleira en heimsóknir milli skólastiga. 

Eins og gildi leiksins og að samræma bæði kennslu- og agaaðferðir, yrði 

samfellan meiri á milli skólastiganna sem myndi gagnast öllum börnum og 

kennurum beggja skólastiga (Bryndís Garðarsdóttir, o.fl, 2013).  

2.6.2 Erlendar rannsóknir á yfirfærslu margbreytilegs barnahóps 

Eins og fram hefur komið getur reynst börnum erfitt að færast á milli 

skólastiga og margt sem þarf að hafa í huga þegar færsla á milli leikskóla og 

grunnskóla er skipulögð. Mikilvægt er að leik- og grunnskólar séu tilbúnir til 

að hjálpa börnum að komast yfir þá erfiðleika sem geta myndast við þær 

breytingar sem felast í því að hefja skólagöngu á nýju skólastigi (Kienig, 

2013). 

Þær breytingar sem börn þurfa að takast á við eru margvíslegar. Til að 

mynda er krafist mun meira sjálfstæðis, ábyrgðar og sjálfstjórnar af börnum 

þegar þau byrja í grunnskóla. Þau þurfa að passa sjálf upp á fötin sín og 

skólatöskuna og vera sjálfbjarga við salernisferðir. Þessar kröfur geta reynst 

sumum börnum ofviða og þau upplifa óöryggi. Auk þess fylgja foreldrar 

þeim ekki lengur inn í skólann eins og var í leikskólanum. Einnig eru þau að 

fara úr umhverfi leikskólans þar sem þau skynja sig vera örugg yfir í 

umhverfi sem þau þekkja lítið og það getur fyllt þau streitu og kvíða. 

Grunnskólar þurfa að taka tillit til þess að það er ekki aðeins mikilvægt að 

börnin fái undirbúning undir færsluna á milli skólastigana heldur þarf 

skólinn sjálfur að breytast og aðlagast að margbreytileika barnanna 

(Dockett, 2014; Fabian, 2013; Jensen, Hansen og Broström, 2013; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2013b; Kienig, 2013; Murray, 2014; O´Kane, 2013; Petriwskyj, 

2013). Anne Petriwskyj (2013) telur að þegar undirbúa eigi yfirfærslu barna 

frá leikskóla í grunnskóla þurfi að huga sérstaklega vel að börnum með 

fjölbreyttar þarfir og undirbúa yfirfærsluna vel svo samfella í námi þeirra 

viðhaldist.  

Rannsóknir Dockett (2014) hafa skilagreint þá hópa sem eru líklegir til að 

eiga í erfiðleikum í upphafi grunnskólagöngu. Þannig er hægt að finna 
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minnihlutahópa og veita þeim stuðning. Börn sem alin eru upp í svipuðu 

umhverfi og með sömu gildi og væntingar og eru í skólanum eru líklegri til 

að eiga þægilega aðlögun. Á hinn bóginn upplifa þau börn sem alin eru upp í 

ólíku umhverfi, með fjölbreyttari þarfir, með önnur gildi og væntingar frekar 

erfiðleika og kvíða þegar þau hefja nám í grunnskóla (Dockett, 2014).  

Forest, Horner, Lewis-Palmer og Todd (2004) skoðuðu hvaða aðferðir 

væru árangursríkar við að mæta þörfum barna með einhverfu við 

yfirfærsluna úr leikskóla í grunnskóla. Hjá þeim kom fram að börn með 

einhverfu ættu oft í skynjunarerfiðleikum og þyrftu aðstoð í félagslegum 

samskiptum ásamt því að eiga erfitt með breytingar. Því þyrfti að taka 

sérstaklega tillit til þess við yfirfærsluna. Mikilvægt sé samt sem áður að 

gera sér grein fyrir því að börn með einhverfu séu einstök og því þurfi að 

einstaklingsmiða aðlögun á milli skólastiga (Forest o.fl., 2004). Forest o.fl., 

(2004) leggja áherslu á mikilvægi þess að foreldrar, leikskólakennarar og 

væntanlegir grunnskólakennarar fundi saman á síðasta ári barnsins í 

leikskólanum til að tryggja að sú færni sem barnið er búið að tileinka sér í 

leikskólanum yfirfærist á nám barnsins í grunnskólanum. Út frá þessu er 

hægt að álykta að þegar börn með einhverfu færast á milli skólastiga þarf 

undirbúningurinn að vera lengri og ítarlegri en hjá öðrum börnum. 

Rannsókn McIntyre, Blacher og Baker (2005) beindist að yfirfærslu barna 

sem voru sein í þroska úr leikskóla í grunnskóla. Þar kom fram að þau þurfa 

oftar aðstoð með hegðun, samskipti og sjálfsstjórn en önnur börn. Einnig 

höfðu börn með þroskaskerðingu neikvæðari reynslu af því að aðlagast nýju 

skólaumhverfi. Niðurstöðurnar sýndu fram á mikilvægi þess að skapa 

aðstæður bæði innan leikskólans og grunnskólans þar sem hægt væri að 

styðja við börnin og auka félagsfærni þeirra. Einnig skiptir máli að foreldrar 

taki virkan þátt og séu í góðu sambandi við grunnskólakennara og 

leikskólakennara á meðan á þessu ferli stendur (Forest o.fl., 2004). 

Í rannsókn Yoleri (2013) skoðaði hún hvernig fimm til sex ára börn með 

hegðunarfrávik aðlöguðust grunnskólanum. Kom í ljós að börn með 

hegðunar- og tilfinningaerfiðleika áttu mun erfiðara með að aðlagast nýju 

skólaumhverfi en börn án eftirtalinna hegðunarerfiðleika; fjandsemi, 

árásargjarnrar hegðunar, kvíða og ADHD. Erfiðleikar í upphafi 

grunnskólabyrjunar geta haft mikil áhrif á skólagönguna og þar af leiðandi á 

árangur náms á fullorðinsárum. Börn sem sýndu árásargjarna hegðun áttu í 

mestum erfiðleikum við aðlögun á milli skólastiga. Þessi rannsókn styður 

niðurstöður rannsóknar McIntyre, o.fl., (2005) um mikilvægi þess að leggja 

áherslu á að kenna börnum félagsfærni til að auðvelda aðlögun í 

grunnskólann. Jafnvel enn mikilvægara sé að skólinn sinni þörfum þessara 
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barna sérstaklega og setji af stað félagsfærnihópa fyrir þau börn sem þurfi 

aðstoð á því sviði. Einnig sé mikilvægt að kenna öllum börnum í bekknum 

umburðarlyndi og að taka öllum einstaklingum eins og þeir eru. 

Murray (2014) skoðaði hvernig börnum leið fyrsta árið í grunnskóla. 

Niðurstöður hennar leiddu í ljós að líðan og tilfinningar barna í skóla 

breyttust ekki mikið á fyrsta skólaárinu. Ef þeim leið vel í upphafi skólans og 

voru jákvæð var líklegast að viðhorfið væri enn jákvætt í lok skólaársins. 

Fleiri þættir höfðu áhrif á líðan þeirra barna sem voru neikvæð, óörugg eða 

leið illa í upphafi þessa fyrsta skólaárs. Það voru þættir tengdir félagslegri 

stöðu barnanna, í hve góðum tengslum börnin voru við sína nánustu og 

kennara, þekking á reglum og skipulagi skólans, tengsl við jafningja, 

sjálfstæði þeirra og sjálfstraust. Börnum sem höfðu lítil tengsl við jafnaldra 

og lélegt sjálfstraust leið verst þetta fyrsta ár í skólanum. Murray (2014) 

komst að því að það sem skiptir hvað mestu máli varðandi líðan barna þetta 

fyrsta ár í grunnskólanum er gott sjálfstraust, góð færni í félagslegum 

samskiptum, félagsleg staða fjölskyldunnar, sjálfstæði og góð tengsl við 

jafnaldra. 

Rannsóknir Dockett (2014) og Dockett og Perry (2007,2008) hafa einkum 

beinst að því hvernig börnum með ólíkan bakgrunn og margbreytilegar 

þarfir gengur að hefja nám í grunnskóla. Dockett og Perry (2007,2008) telja 

bæði að grunnskólinn eigi að vera búinn undir að mæta fjölbreyttum 

þörfum barna frekar en að leikskólinn eigi að undirbúa börnin undir 

grunnskólann.  

Dockett og Perry tala um undirbúning barna fyrir grunnskólann (e. 

school readiness) sem þau skýra sem þá færni og þekkingu sem barnið 

hefur við upphaf grunnskólagöngu (Dockett og  Perry, 2008). Þau segja að 

taka verði tillit til allra þátta sem hafa áhrif á líf barnsins, svo sem fjölskyldu 

þess, samfélag og skóla. Skólarnir verði að gera ráð fyrir margbreytileika 

barnanna í aðlögun þeirra að grunnskólanum (Bronfenbrenner, 1979; 

Dewey, 2000; Rimm-Kaufman og  Pianta, 2000). Þrátt fyrir það leggja margir 

grunnskólar áherslu á að börnin verði að vera búin að ná ákveðinni færni 

fyrir upphaf skólagöngu og að yfirfærsla barnanna í grunnskólann ráðist 

fyrst og fremst af færni barnanna og bakgrunni þeirra. Með því að horfa 

með þessum hætti á yfirfærsluna erum við í leiðinni að líta framhjá 

margbreytileika barnahópsins og styrkleika þess að hafa börn með ólíkan 

bakgrunn og reynslu í hópnum (Dockett og Perry, 2007). Áherslan á ekki 

bara að vera á að undirbúa barnið heldur að grunnskólar taki ábyrgð og 

breyti aðferðum sínum til að geta tekið á móti öllum börnum og stuðlað 

bæði að þægilegri yfirfærslu og góðum námsárangri fyrir alla (Dockett, 
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2014; Dockett og Perry, 2008). Góð tengsl milli heimilis, skóla og 

samfélagsins alls eru lykillinn að árangursríkri yfirfærslu eins og fram kemur 

hjá Rimm-Kaufman og Pianta (2000). 

Öll börn upplifa breytingar á hlutverkum sínum og stöðu innan 

samfélagsins þegar þau færast úr leikskóla í grunnskóla. Jákvæð upplifun 

barna af grunnskólabyrjun hefur góð áhrif á áframhaldandi menntun 

einstaklingsins og á önnur tækifæri í lífi hans (Dockett, 2014; Dockett og 

Perry, 2007, 2008; Rimm-Kaufman og Pianta, 2000). Rannsóknir Dockett og 

Perry (2007) hafa leitt í ljós að börn sem upplifa bæði félagslega og 

námslega erfiðleika snemma á lífsleiðinni eru líklegri til að eiga við erfiðleika 

í gegnum allt sitt grunnskólanám og jafnvel fram á fullorðinsár. Það er 

alvarleg staða og óásættanlegt að barn sem er að hefja tíu ára skólagöngu 

skuli fyllast skólaleiða og vanlíðan fyrstu árin í skólanum. Mikilvægt er því að 

samfélagið geri allt til að koma í veg fyrir að þetta gerist. 

Nýlegar stefnur í skólamálum (Dockett, 2014; Dockett og Perry, 2007) 

leggja áherslu á jákvæða yfirfærslu með því að brúa bilið á milli hópa barna 

sem líklegir eru til að eiga í erfiðleikum við yfirfærsluna í grunnskólann og 

þeirra sem líklegir eru til að eiga þægilega yfirfærslu. Áður fyrr og jafnvel 

ennþá í þeim opinberu áætlunum sem gerðar hafa verið um yfirfærslu á 

milli leikskóla og grunnskóla er ekki gert ráð fyrir margbreytileika í 

barnahópnum heldur gengið út frá því að öll börn séu eins (Dockett og 

Perry, 2007). Yfirfærslan er þá álitin vera atburður sem allir upplifa eins í 

stað þess að taka tillit til þess að börn með ólíkan bakgrunn upplifa 

yfirfærsluna á ólíkan hátt. Oft er yfirfærslan álitin vera ferli sem á sér stað 

fyrir upphaf grunnskóla og lýkur svo fyrsta daginn í grunnskólanum og 

margar yfirfærsluáætlanir vinna eftir þessu. Réttara væri að líta á það 

þannig að yfirfærsluferlið hefjist við upphaf síðasta árs í leikskólanum og 

ljúki eftir fyrsta árið í grunnskólanum (Dockett, 2014; Dockett og Perry, 

2008). 

Margar af rannsóknum Dockett og Perry hafa farið fram í Ástralíu og 

skoðað skólakerfið þar og yfirfærslu á milli skólastiganna. Sum sveitarfélög í 

Ástralíu hafa farið þá leið að byggja upp áætlanir sem styðja við 

árangursríka yfirfærslu. Markmiðið með áætlununum er að stuðla að 

jákvæðri upplifun í upphafi grunnskólagöngunnar hjá öllum börnum. 

Rannsóknir Dockett og Perry hafa sýnt að undirbúningur alls samfélagsins 

undir yfirfærsluna á milli skólastiganna tveggja getur haft jákvæð áhrif. Í 

nokkrum áströlskum samfélögum hafa kennarar úr leik- og grunnskólum og 

aðrir í skólasamfélaginu unnið markvisst að því að undirbúa þægilega 

aðlögun fyrir börnin. Gerðar hafa verið áætlanir þar sem allir hafa hlutverk 



 

41 

og eru með, börn, fjölskyldur, kennarar og samfélagið. Allir aðilar sameinast 

um að skuldbindast og vinna í átt að sameiginlegu markmiði. Þetta 

sameiginlega markmið er að tryggja að öll börn hafi jákvæða reynslu af því 

að byrja í grunnskóla. Allir hagnast af því að útvega börnunum aðgang að 

réttum stuðningi og úrræðum (Dockett og  Perry, 2008, 2007; Dockett, 

2014).  

Dockett og Perry (2008) gerðu rannsókn á tveimur áætlunum sem höfðu 

það að markmiði að virkja samfélagið í að stuðla að árangursríkri yfirfærslu 

barna úr leik- í grunnskóla í Ástralíu. Í annarri áætluninni voru búnir til 

bæklingar með upplýsingum um skólann og hvernig það er að byrja í 

grunnskóla. Voru þeir þýddir yfir á nokkur tungumál því bakgrunnur barna í 

Ástralíu er fjölbreyttur. Tilgangurinn með bæklingnum var að styðja við 

fjölskyldur með það að markmiði að börnin ættu þægilega skólabyrjun. Þótt 

áætlanirnar séu misjafnar hafa þær ákveðnar sameiginlegar áherslur. Litið 

er svo á að skólinn eigi að vera undirbúinn fyrir barnið frekar en að barnið 

sé undirbúið fyrir skólann. Tekið er tillit til samfélagslegra þátta og 

félagslegra aðstæðna en ekki bara færni barnsins og aðlögunarhæfni þess. 

Hluti áætlananna felst í að útvega börnum og fjölskyldum stuðning áður en 

þau byrja í skóla. Mikilvægt er að mynda gott samband milli fjölskyldna og 

skólaumhverfisins og er það eitt af aðal markmiðum áætlananna. Þær eiga 

að stuðla að samheldni innan samfélagsins og skapa stuðningsnet bæði fyrir 

skólanna og fjölskyldurnar. Þegar vel hefur tekist með áætlanirnar og allir 

sinna sínu hlutverki hafa þær átt stóran þátt í því að skapa þægilega 

samfellu í námi allra barna (Dockett og Perry, 2008). 

2.7 Samantekt 

Hér á undan hefur verið fjallað um þann fræðilega grunn sem verkefnið 

byggir á. Greint var frá þeim kenningum sem liggja að baki rannsókninni og 

mikilvægi þess að stuðla að samfellu í námi barna og byggja á fyrri reynslu 

barna bæði frá leikskólum og heimilum. Einnig hve öll þau sambönd og 

samskipti sem barnið á í skipta miklu máli við skilin á milli skólastiganna. 

Fjallað var um hugmyndafræðina að baki skóla margbreytileikans og áhrif 

hennar í menntastefnu nútímans. Greint var frá rannsóknum þar sem kom 

fram mikilvægi þess að leik- og grunnskólar aðlagi rými sitt og 

kennsluaðferðir til að mæta þörfum allra barna inn í almennu 

kennslustofunni. Kennurum hefur þótt vanta meiri stuðning til að hægt sé 

að fylgja stefnunni að fullu. 

Fjallað var um þann lagaramma sem bæði leikskólum og grunnskólum 

ber að fara eftir hér á Íslandi bæði því sem kemur fram í lögum og 
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aðalnámskrám. Margt hefur breyst með tilkomu nýrrar aðalnámskrár þar 

sem í fyrsta skipti er sameiginlegur inngangskafli að aðalnámskrám allra 

skólastiga og aukin áhersla lögð á samfellu í námi. Í lögum og aðalnámskrám 

er einnig kveðið skýrt á um að gögn varðandi börnin eigi að færast á milli 

skólastiga og upplýsa eigi foreldra um gögn varðandi barn þeirra. 

Í lok kaflans var greint frá niðurstöðum bæði innlendra og erlendra 

rannsókna á samfellu í námi. Þar kom meðal annars fram að með auknum 

tækifærum kennara þvert á skólastig til að ræða saman og skipuleggja 

samstarf og samvinnu skólastiga eru meiri líkur á að samfella skapist í námi 

barna.  
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Hér verður fjallað um aðferðarfræði og framkvæmd rannsóknarinnar. Fyrst 

verður greint frá markmiðum og tilgangi rannsóknar. Því næst frá 

rannsóknarsniði, aðferðum við gagnaöflun og viðmælendum. Að lokum 

verður gerð grein fyrir úrvinnslu og greiningu gagna og þeim siðfræðilegu 

álitamálum sem komu upp. 

3.1 Markmið og tilgangur rannsóknar  

Markmið rannsóknar var að skoða hvernig einum leikskóla og einum 

grunnskóla á landsbyggðinni tókst að mæta þörfum margbreytilegs 

barnahóps við yfirfærsluna frá leikskóla yfir í grunnskóla að mati þriggja 

kennara, fjögurra foreldra og þriggja barna. 

Tilgangurinn með rannsókninni var að fá upplýsingar um það hvernig 

þörfum barnanna væri mætt og finna leiðir svo hægt yrði að stuðla að 

aukinni samfellu úr leikskóla í grunnskóla fyrir öll börn.  

Ég tel rannsóknina vera mikilvæga og geta nýst starfsfólki skóla við að 

skipuleggja starf sitt, samstarf sín á milli, samskipti við foreldra og stuðla að 

aukinni samfellu í námi. Rannsóknarspurningarnar eru þrjár:  

 Hvernig tekst skólunum að mæta þörfum margbreytilegs barnahóps 
við yfirfærsluna frá leikskóla yfir í grunnskóla að mati kennara?  

 Hver er reynsla foreldra fjögurra barna með sérþarfir af yfirfærslunni 
frá leikskóla yfir í grunnskóla? 

 Hver er reynsla þriggja barna sem fengu stuðning í leikskóla af 
yfirfærslunni frá leikskóla yfir í grunnskóla? 

3.2 Rannsóknarsnið og aðferðir við gagnaöflun 

Í rannsókninni notaði ég eigindlega aðferðarfræði og rannsóknarsnið 

tilviksrannsókna. Í eigindlegum rannsóknum er hlutverk rannsakandans að 

safna gögnum og lýsa vettvangi, bæði því sem fram fer og því sem 

þátttakendur í rannsókninni segja (Lichtman, 2013). 

Tilgangurinn með tilviksrannsóknum er að átta sig á því hvaða hegðun er 

talin vera eðlileg í ákveðnum aðstæðum og samskiptum. Í 

tilviksrannsóknum velur rannsakandi eitt eða fleiri tilvik sem hann skoðar 

nákvæmlega með það að markmiði að öðlast sem bestan skilning á því. 
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Mikilvægt er að rannsakandinn afmarki vel rannsóknina strax í upphafi. 

Tilvikin geta verið bæði einföld og flókin en hvert tilvik er sérstakt. Í 

tilviksrannsóknum er verið að skoða eðli tilviks, sögulegan bakgrunn þess, 

ytri byggingu og hverju tilvikið tengist (Stake, 1998). 

Tilvikið sem ég rannsakaði var yfirfærsla barna frá leikskóla í grunnskóla í 

2500 manna byggðakjarna á landsbyggðinni. Í byggðarkjarnanum er einn 

leikskóli og einn grunnskóli. Ástæðan fyrir því að ég notaði tilviksrannsókn 

var sú að ég vildi fá innsýn í hvernig staðið er að yfirfærslunni á milli þessara 

tveggja skóla og komast að því hvernig hægt er að auka samfellu í námi 

barna í byggðakjarnanum. 

Þegar ég valdi tilvik og þátttakendur í rannsóknina hafði ég ákveðin atriði 
í huga. Flick (2006) segir að hugsa þurfi út í það hvernig einstaklingar séu 
valdir og úr hvaða hópum þeir komi. Einnig þurfi val á þátttakendum að 
vera í tengslum við rannsóknarspurninguna og kenningagrunninn. Ég valdi 
skólana sem til rannsóknar voru með það í huga að þeir endurspegluðu 
markmið, gildi og tilgang rannsóknar. Ég vissi að ég ætti auðvelt aðgengi að 
skólunum og að skólastjórarnir myndu aðstoða mig við að finna foreldra til 
að tala við. Ég valdi foreldra barna með sérþarfir sem höfðu komið fram 
áður en þau hófu nám í grunnskóla til að hægt yrði að skoða hvernig 
leikskólanum tókst að mæta þörfum þeirra.  

Ég notaði snjóboltaúrtak til að finna viðmælendur. Það virkar þannig að 
rannsakandi finnur einn viðmælanda og biður hann að benda á aðra. 
Aðferðin felur í sér að fá aðgang að ákveðnum upplýsingum í gegnum 
sambönd við aðra. Þessi aðferð er mikið notuð í eigindlegum rannsóknum. 
Ég bað kennaranna um að hjálpa mér að komast í tengsl við foreldra og bað 
svo foreldranna að benda mér á aðra foreldra og í öllum tilvikum var það 
móðirin sem vildi tala við mig. Áhættan við þessa aðferð er að fá of 
einsleitan hóp viðmælenda (Silverman, 2013). Ég óttaðist að kennararnir 
myndu benda mér á foreldra sem voru ánægðir með grunnskólann en það 
reyndust vera óþarfa áhyggjur. Kennararnir í rannsókninni bentu mér einnig 
á þrjú börn til að ræða við. Börnin voru öll nemendur í fyrsta bekk 
grunnskólans. Þau voru ekki börn mæðranna sem ég ræddi við. Ástæðan 
fyrir því var að börn mæðranna í rannsókninni voru orðin það gömul að ég 
taldi að þau myndu ekki muna nógu vel eftir leikskólagöngu sinni og því 
hvernig það var að hefja nám í grunnskóla. Þess vegna valdi ég börn í fyrsta 
bekk. Ástæðan fyrir því að ég valdi ekki foreldra barna í fyrsta bekk sem 
viðmælendur var sú að ég vildi tala við foreldra sem höfðu að minnsta kosti 
eins árs reynslu af samskiptum sínum við grunnskólann. Einnig að 
foreldrarnir væru búnir að mynda sér skoðanir á því hvernig grunnskólinn 
og leikskólinn mæta börnum með ólíkar þarfir við skilin á milli 
skólastiganna. 
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3.2.1 Viðmælendur 

Grunnskólinn er kallaður Heiðarskóli í verkefninu og leikskólinn Álfheimar. 

Hér á eftir verður stutt kynning á viðmælendum. Þrír viðmælendanna voru 

kennarar, fjórir foreldrar og talað var við þrjú börn. Í töflu 1. má sjá hvaða 

greiningu börn foreldranna sem talað var við voru með. Í töflu 2. má sjá 

menntun og starf kennaranna sem talað var við. 

Tafla 1. Foreldrar 

Foreldrar Börn Einhverfa ADHD Heyrnarskerðing 
 Berglind Ársæll X     
 Halldóra Einar X     
 Tinna Ósk Margrét     x 
 Svava Ólafía   X   
  

Foreldrar 

Berglind er gift og á þrjú börn.  Elsti drengurinn hennar, Ársæll, hefur gaman 

af því að vera í kringum jafnaldra sína og sinna áhugamálum sínum. Ársæll 

er með málþroskaröskun og ódæmigerða einhverfu. Ársæll hafði verið í 

talþjálfun frá þriggja ára aldri en var útskrifaður frá talmeinafræðingnum 

þegar rannsóknin var gerð.  

Halldóra er gift tveggja barna móðir. Hún kennir að hluta til í 

grunnskólanum. Hún á son sem kallaður verður Einar. Einar hefur mikinn 

áhuga á tölum og allt sem er sjónrænt hentar honum mjög vel. Einar er með 

einhverfugreiningu.  

Tinna er gift tveggja barna móðir. Margrét er yngra barnið hennar, hún 

er með heyrnarskerðingu og notar heyrnartæki. Margrét er dugleg stúlka 

sem æfir íþróttir af kappi og lætur ekki heyrnarskerðinguna stoppa sig í að 

sinna áhugamálum sínum. 

Svava er gift tveggja barna móðir. Dóttir hennar, Ólafía, er dugleg og 

kröftug stúlka sem vill hafa nóg um að vera. Ólafía er með ADHD greiningu.  
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Tafla 2. Kennarar 

Kennarar Grunnskólak. Leikskólak. Vinnur í grunnskóla Vinnur í leikskóla 

Aðalheiður   X X   

Ása  X     X 

Rósbjörg X   X   

Kennarar 

Aðalheiður er leikskólakennari að mennt og hefur tekið framhaldsnám í 

sérkennslufræðum. Hún sinnir núna sérkennslu í fyrstu bekkjum 

Heiðarskóla. Aðalheiður hefur þó unnið meirihlutann af sinni starfsævi í 

leikskólum og starfsreynsla hennar þar spannar yfir 15 ár. Fyrir nokkrum 

árum ákvað hún að breyta til og sagði upp í leikskólanum og hóf störf sem 

kennari í grunnskólanum.  

Ása er grunnskólakennari og starfar í leikskólanum Álfheimum. Hún 

hefur unnið bæði í leikskóla og grunnskóla. Hún hefur yfir 15 ára reynslu af 

því að vinna með börnum en lengst af hefur hún unnið í leikskóla. Ása hafði 

sinnt stuðningi við eitt barn í nokkur ár í leikskólanum og bauðst svo að 

fylgja því barni yfir í grunnskólann. Ása ákvað að taka því og færðist yfir með 

barninu og hélt áfram að veita því stuðning í grunnskólanum í nokkur ár. 

Ásu langaði síðan að færa sig aftur í leikskólann og sagði því upp í 

grunnskólanum og byrjaði aftur að vinna sem kennari í leikskólanum.  

Rósbjörg er grunnskólakennari og hefur starfað sem slíkur í yfir átta ár. 

Hún hefur alltaf kennt á yngsta stigi í grunnskóla.  

Börnin 

Ég talaði við þrjú börn í fyrsta bekk, Patrek, Arnar og Dröfn, sem höfðu 

fengið stuðning í leikskóla. Öll börnin voru í leikskólanum Álfheimum og eru 

núna í fyrsta bekk Heiðarskóla. Ástæðan fyrir því að ekki var gerð tafla með 

frekari upplýsingum um börnin og sérþarfir þeirra var að ég vildi tryggja að 

ekki væri hægt að rekja þær upplýsingar sem fram koma í niðurstöðunum til 

barnanna. 

3.2.2 Viðtöl 

Ég notaði hálf opin viðtöl sem er góð leið til að kalla fram persónuleg svör 

við spurningum. Stuðst er við viðtalsramma með spurningum sem 

viðmælendur eru beðnir að svara. Þannig er umræðuefnið fyrirfram ákveðið 

en innihald samræðnanna ekki (Lichtman, 2013). Mér fannst gott að hafa 

viðtalsrammann (sjá fylgiskjal 2, 3 og 4) með mér. Hann rammaði viðtölin 

inn og varð til þess að ég gleymdi ekki mikilvægum spurningum. Ég bjó til 
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þrjá viðtalsramma, einn fyrir mæðurnar sjá fylgiskjal 2, annan fyrir kennara 

sjá fylgiskjal 3 og þann þriðja fyrir börnin sjá fylgiskjal 4. Ég var meðvituð um 

að ég þyrfti að skapa afslappað andrúmsloft. Markmiðið með því var að 

viðmælandinn talaði opinskátt um upplifun sína og tilfinningar (Kvale, 1996; 

Silverman, 2013). Viðtölin við kennarana og mæðurnar tóku á bilinu 30-55 

mínútur. Öll viðtölin voru tekin upp á diktafón og svo afrituð inn í tölvu. Við 

upphaf viðtals fengu allir viðmælendur kynningar/samþykkisbréf sjá 

fylgiskjal 5 sem þeir undirrituðu. Þar komu einnig fram helstu upplýsingar 

um rannsóknina.  

Viðtölin við börnin voru styttri, 10-15 mínútur þar fengu foreldrar einnig 

kynningar/samþykkisbréf til að undirrita sjá fylgiskjal 6. Viðtölin við 

mæðurnar og kennarana voru bæði tekin á vinnustað mínum og heimilum 

viðmælenda eftir því sem hentaði hverju sinni. Viðtölin við börnin fóru öll 

fram á heimilum þeirra og voru mæðurnar heima en mælt er með að börn 

séu í kunnuglegum aðstæðum þegar viðtöl eru tekin (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2009). Ég reyndi að skapa þægilegt og gott andrúmsloft með 

börnunum, tók með myndir til að lita svo börnin gætu dundað sér á meðan 

ég spurði þau út úr. Í viðtölunum við börnin þurfti ég nokkrum sinnum að 

bregða út af viðtalsrammanum til að virkja þau og útskýra spurningarnar 

betur eða orða þær öðruvísi. Kosturinn við að taka viðtöl við börn í fyrsta 

bekk er hve stutt er síðan þau luku leikskólanámi. Muna því enn hvernig það 

var og hvernig þeim leið þegar þau færðust yfir í grunnskólann. 

Síðustu ár hefur áhugi aukist á að skoða og meta sjónarhorn barna á 

þeirra eigin líf. Fullorðið fólk getur ekki gert ráð fyrir því að sjónarmið þeirra 

endurspegli sjónarmið barnanna. Með því að taka viðtöl og heyra sjónarmið 

barnanna sjálfra getum við frekar ályktað út frá börnunum sjálfum í stað 

þess að treysta á það að foreldrar tali fyrir hönd barna sinna (Dockett og 

Perry, 2007). Þess vegna fannst mér áhugavert að heyra reynslu og skoðanir 

barnanna af því að færast á milli skólastiganna en ekki hlusta bara á 

sjónarmið foreldra og kennara. 

3.2.3 Skjalagreining 

Skjalagreining er form eigindlegra rannsókna sem felst í því að 

rannsakandinn túlkar gögnin og gefur þeim rödd og þýðingu (Silverman, 

2013). 

Ég hafði samband við skólana í rannsókninni og bað um að fá 

skólanámskrár og önnur skjöl um yfirfærslu á milli skólastiganna. Auk þess 

skoðaði ég heimasíður skólanna í leit að gögnum um yfirfærslu úr leikskóla í 

grunnskóla og samfellu í námi. Báðir skólarnir voru að vinna að nýjum 



 

48 

skólanámskrám út frá aðalnámskránni frá 2011. Leikskólastjórinn lét mig fá 

það sem komið var í nýju skólanámskrána en ég skoðaði gömlu 

skólanámskrá grunnskólans sem var uppfærð síðast árið 2010. Einnig fékk 

ég skjal frá skólunum um tengsl skólastiganna sem deildarstjórar úr 

leikskólanum ásamt deildarstjóra sérkennslu úr grunnskólanum unnu 

saman um skipulag yfir heimsóknir á milli skólastiganna og tilgang þeirra. Ég 

skoðaði líka ársskýrslu leikskólans frá 2011/2012 en þar var fjallað um 

samstarf skólastiganna. Gott var að skoða skýrsluna og bera hana saman við 

hvernig samstarfið er í dag. Tilgangurinn með því að skoða skjölin var að 

greina hvernig fjallað var um yfirfærsluna og samfellu í námi barna á skilum 

leik- og grunnskóla og til að bera saman upplýsingar úr skjölunum við 

upplýsingar úr viðtölum við foreldra og kennara.  

3.3 Greining og úrvinnsla gagna 

Að viðtölum loknum hófst greiningaferlið. Gagnagreining felur í sér að vinna 

með gögnin, skipuleggja þau og skipta þeim í þemu. Leita eftir mynstrum og 

uppgötva það sem er mikilvægt,  það sem hægt er að læra af og getur 

gagnast öðrum (Bogdan og Biklen, 1992). Greiningarvinnan hófst strax í 

upphafi þegar ég afritaði gögnin. Þá fór ég að sjá strax ákveðin atriði sem 

líkleg voru til að verða að þemum. Ég ákvað að nota þemagreiningu því hún 

er þægileg og nokkuð sveigjanleg nálgun við greiningu gagna. Hún gengur út 

á að finna mynstur innan gagnanna, skilgreina þau og lýsa þeim. Hún túlkar 

fjölbreytta þætti rannsóknarþemans. Í þemagreiningu er engin ein rétt eða 

röng aðferð við að ákveða hversu oft þemað þarf að koma fram í 

gögnunum. Hluti af sveigjanleikanum í þemagreiningu er að leyfa 

rannsakandanum að ákveða þemu og tíðni á fjölbreyttan hátt (Braun og 

Clarke, 2006). 

Mikilvægt er að rannsakandinn sé samkvæmur sjálfum sér í 

greiningarferlinu. Skiptar skoðanir eru á því á hvaða stigi maður eigi að 

tengja fræðin við gögnin. Sumir gera það strax í upphafi til að geta þrengt 

og afmarkað greiningu gagnanna. Öðrum finnst tengingin við fræðin geta 

haft óæskileg áhrif á gögnin (Braun og Clarke, 2006). Helstu þemun sem 

komu í ljós voru skil upplýsinga á milli skólastiga, skortur á stuðning í 

óskipulögðum aðstæðum í grunnskólanum. Áhugi og metnaður kennara til 

að mæta þörfum barnanna, samskipti foreldra við skólanna og áhrif 

læknisfræðilegrar greiningar á stuðningsþörf í leikskólanum og 

grunnskólanum. 

Við greiningarvinnuna fór ég fyrst í gegnum hvert viðtal fyrir sig til að 

kynnast gögnunum. Þegar ég var farin að finna ákveðin mynstur eða þemu 
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fór ég að líta á gögnin þvert út frá þemunum. Næst fór ég markvisst í 

gegnum þau skjöl sem ég ætlaði að greina og leitaði eftir því hvað stæði um 

samfellu í námi, samstarf á skilum leik og grunnskóla og hvernig upplýsingar 

um börnin færðust á milli skólastiga. Ég kóðaði niður möguleg þemu og 

skráði niður í töflu eins og sjá má í fylgiskjali 7 til að gera mér grein fyrir hve 

oft tiltekin þemu komu fram. Ég kóðaði svo aftur í gegnum öll gögnin til að 

átta mig á því hvort einhver mikilvæg atriði hefðu farið framhjá mér.  

Að mörgu þarf að huga við úrvinnslu sem þessa sem er hluti af ritun 

verkefnis. Creswell (2003) greinir frá mikilvægi þess að byrja strax að skrifa 

og það sé góð leið til að íhuga verkefnið í heild. Þá sé mikilvægt að hugsa 

um lesandann frá byrjun. Einnig þurfi rannsakandinn að gera sér grein fyrir 

því að yfirleitt verði að skrifa nokkur uppköst áður en hinn eiginlegi texti 

verði til. Við ritunina þurfi rannsakandinn að hafa í huga hvað lesendur verði 

að vita til að skilja málefnið betur og hvað sé þegar vitað. Auk þess eigi 

tilgangurinn að koma skýrt fram í textanum. Einnig leggur hann áherslu á 

mikilvægi þess að huga stöðugt að siðferðilegum málefnum á meðan á 

rannsókninni stendur.  

3.4 Siðferðileg álitamál 

Í upphafi rannsóknar hafði ég samband við fræðslustjóra sveitarfélagsins og 

skólastjóra grunnskólans og leikskólans og fékk samþykki fyrir rannsókninni. 

Ég breytti nöfnum skólanna og hafði nafn sveitarfélagsins ekki opinbert.  

Eins og hefur komið fram þá tók ég bæði viðtöl við fullorðna og börn. 

Það eru ákveðnir hlutir sem þarf að huga að þegar tekin eru viðtöl við börn. 

Í fyrsta lagi að rannsakandi sé með upplýst samþykki undirritað af 

börnunum sjálfum eða foreldrum þeirra ef þau geta ekki lesið og skrifað. Í 

öðru lagi að segja þeim að þau þurfi ekki að svara spurningunum og megi 

hætta hvenær sem þau vilja í rannsókninni. Einnig á rannsakandi ekki að 

gera ráð fyrir að börnin svari eða geti svarað öllum spurningum heldur 

verður að lesa í hvert barn fyrir sig (Dockett og Perry, 2007). Í þeim tilfellum 

sem ég tók viðtöl við börn þá leitaði ég samþykkis hjá foreldrum barnanna 

og þau skrifuðu öll undir bréfið. Í bréfinu kom fram markmið 

rannsóknarinnar og að ekki væri hægt að rekja upplýsingar til einstaklinga 

þar sem nöfnunum yrði breytt og aðstæðum þeirra eftir þörfum. 

Þegar verið er að framkvæma rannsókn er mikilvægt að tryggja réttmæti 

hennar. Gögnin sjálf geta ekki verið réttmæt eða óréttmæt heldur er það 

túlkunin sem byggir á gögnunum. Oft er talað um réttmæti sem sannleika. 

Það má segja að hugtakið réttmæti skiptist í tvennt: Innra réttmæti sem 

vísar til þess að rannsóknin gefi raunsanna mynd af veruleikanum og ytra 
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réttmæti um það hvort við getum yfirfært niðurstöðurnar á stærra þýði 

(Maxwell, 1992; Silverman, 2013). Ég tryggði innra réttmæti 

rannsóknarinnar með því að passa upp á að hafa faglega nálægð og leyfa 

viðmælendum að svara spurningum án inngrips.  

Þau siðferðilegu álitamál sem má segja að hafi komið upp í þessari 

rannsókn tengjast því að ég sjálf er starfsmaður leikskólans. Til að tryggja 

réttmæti þurfti ég að vera sérstaklega meðvituð um að koma ekki með 

mínar skoðanir í viðtölin og halda mér til hlés ef ég taldi mig vita betur en 

viðmælendur. Reyndar byrjaði ég að vinna í leikskólanum fyrir tæpum 

þremur árum og var því ekki starfandi þar þegar flest börn foreldranna í 

rannsókninni sóttu leikskólann. Samt sem áður þurfti ég meðvitað að ýta 

mínum viðhorfum og skoðunum til hliðar og hlusta af fullri athygli á 

viðmælendurna.  

Það að ég sé starfsmaður leikskólans gæti hafa haft áhrif á það hvernig 

viðmælendur svöruðu spurningum. Mögulega gætu einhverjir ekki hafa 

þorað að segja sína skoðun vegna ótta við mitt álit. Til að fyrirbyggja það 

tilkynnti ég áður en viðtal hófst við hvern og einn að tilgangurinn með 

rannsókninni væri að komast að því hvernig hægt væri að skipuleggja 

yfirfærsluna milli skólastiganna betur. Ég vildi heyra bæði það sem gekk eða 

gengur vel og það sem gekk illa og mætti betur fara. Viðmælendur voru 

óhræddir við að segja skoðun sína að mínu mati þó ég væri starfsmaður 

leikskólans. Það að vera starfsmaður leikskólans tel ég að hafi hjálpað mér í 

viðtölum við börnin sem voru í fyrsta bekk. Þau könnuðust við mig og áttu 

því mögulega auðveldara með að tala við mig og opna sig en við einhvern 

sem þau höfðu aldrei séð áður. Vegna smæðar rannsóknarinnar er ef til vill 

ekki hægt að álykta um ytra réttmæti. 

Þegar verið er að framkvæma rannsókn þarf einnig að huga að 

áreiðanleika en samkvæmt Maxwell (1992) snýst áreiðanleiki um hluta af 

réttmæti eða getur verið ákveðin aðferð til að ná fram réttmæti. 

Áreiðanleiki snýst um líkurnar á að niðurstöður yrðu þær sömu væri 

rannsóknin endurtekin. Til að auka áreiðanleika er gott að nota 

margbreytilegar aðferðir og tala við ólíka einstaklinga (Silverman, 2013). Ég 

talaði bæði við foreldra, kennara og börn sem eykur á áreiðanleika 

rannsóknarinnar því sjónarmið þriggja aðila eru fengin ásamt því að ég 

skoðaði fyrirliggjandi gögn. Ég tel að ef rannsóknin yrði framkvæmd aftur 

með öðrum börnum í sömu árgöngum mætti búast við því að 

niðurstöðurnar yrðu svipaðar. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst verður 

farið yfir samstarf og miðlun upplýsinga milli skólastiga. Næst verður greint 

frá mati kennara á yfirfærslunni á milli skólastiganna, upplifun foreldra af 

skilunum og í lokin upplifun barnanna.  

4.1 Samstarf og miðlun upplýsinga milli skólastiga 

Hér verður greint frá þeim ramma sem samstarf leikskólans og 

grunnskólans í rannsókninni byggir á. Einnig verður gerð grein fyrir þeim 

upplýsingum sem kennarar leikskólans og grunnskólans hafa komið sér 

saman um að eigi að fylgja börnum milli skólastiganna.   

4.1.1 Formlegt samstarf 

Þegar skólanámskrá leikskólans var skoðuð kom fram að formlegt samstarf 

væri á milli leikskólans og grunnskólans og áhersla á að skólaganga 

barnanna ætti að mynda samfellda heild. Einnig að sú þekking sem börnin 

voru að fást við í leikskólanum yrði sá grunnur sem grunnskólanámið byggði 

á. Samstarfið byggði að miklu leyti á heimsóknum leikskólabarna í 

grunnskólann. Samráðshópur beggja skólastiga hittist venjulega á fundi að 

hausti og skipulagði heimsóknir leikskólabarna í grunnskólann fram á vor. 

Markmiðið með heimsóknunum var fyrst og fremst að nemendur kynntust 

og aðlöguðust umhverfi grunnskólans úti sem inni og öðluðust öryggi áður 

en formleg skólaganga hæfist. Einnig kom fram í skólanámskrá leikskólans 

að tengsl skólastiganna væru samstarfsverkefni barna, foreldra, og 
kennara. Þar sem velferð, þroski og menntun barnanna væri í 
brennidepli (Námsskrá leikskólans Álfheima).  

Í skólanámskrá grunnskólans í kafla um samstarf og samstarfsaðila var 

tekið fram að grunnskólinn tæki við upplýsingum um börnin frá 

leikskólanum. Í skjali á heimasíðu grunnskólans kom fram að skólinn væri í 

samstarfi við leikskólann um að undirbúa elstu börn leikskólans fyrir 

grunnskólann. Markmiðið með samstarfi við leikskólann væri að auðvelda 

börnunum að færast á milli skólastiga og stuðla að farsælli skólabyrjun við 

sex ára aldur. Þar kom fram að tilgangurinn með samstarfinu væri 

margþættur. Í fyrsta lagi að fimm ára nemendur leikskólans kynntust 

nemendum, starfsfólki og umhverfi grunnskólans samhliða skólagöngu sinni 
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í leikskólanum. Í öðru lagi að skapa farveg fyrir miðlun upplýsinga á milli 

skólastiga. Í þriðja lagi að auðga skólastarfið á báðum stigum og efla 

félagsleg tengsl. Í fjórða lagi að nýta sérstöðuna í umhverfi grunnskólans. Í 

skjalinu var einnig skipulag yfir heimsóknir og samstarf skólastiganna á 

skólaárinu 2014/2015 (Skjal um tengsl skólastiga á heimasíðu Heiðarskóla, 

2014). Þetta sama skjal var síðan að finna í námskrá leikskólans. Í báðum 

námskránum kom fram að markmiðið með samstarfinu væri að stuðla að 

farsælli skólabyrjun. Einnig að efla sjálfstraust og sjálfsöryggi barnanna við 

upphaf grunnskólagöngunnar. 

Í viðtölunum töluðu kennararnir allir um að skilin hefðu verið misjöfn 

milli ára og ráðist að einhverjum hluta af skoðunum skólastjóranna. Þeir 

sjálfir eða skoðanir þeirra hafi að hluta til haft áhrif á það hvernig 

samstarfinu var háttað hverju sinni. Kennararnir sem höfðu starfsreynslu úr 

leikskólanum upplifðu að frumkvæðið að samstarfinu kæmi aðallega frá 

leikskólanum og að hann sæktist meira eftir því.  

Grunnskólinn virtist samt vera ráðandi í samstarfinu að mati kennaranna 

úr leikskólanum því heimsóknirnar voru skipulagðar í kringum starf hans 

frekar en starf leikskólans. Síðastliðin tvö haust hafa kennarar frá 

grunnskólanum og leikskólanum hist í upphafi skólaársins og voru allir 

sammála því að fyrir vikið væri komið meira jafnræði í samstarf kennara á 

báðum skólastigum. Á þessum fundi hafa heimsóknir barnanna verið 

skipulagðar og betur tryggt að sjónarmið beggja skólastiga komi fram. 

4.1.2 Heimsóknir og fyrirkomulag þeirra 

Þegar ársskýrsla leikskólans frá skólaárinu 2011/2012 var skoðuð og einnig 

skjal um tengsl skólastiganna kom fram að samstarf milli skólastiganna hefði 

lítið sem ekkert breyst fólst í heimsóknum leikskólabarna í grunnskólann. 

Heimsóknirnar voru samt sem áður fleiri síðustu tvö skólaár en þær voru 

skólaárið 2011/2012. Heimsóknirnar hófust samkvæmt áætlunum síðustu 

tveggja ára strax í september en skólaárið  2011/2012 hófust þær ekki fyrr 

en í janúar. 

Þegar fyrirliggjandi gögn voru skoðuð kom fram að samstarf 

skólastiganna byrjaði á sama hátt á hverju ári; með skiptiheimsóknum fimm 

ára leikskólabarna og fyrstu bekkinga. Þær fóru þannig fram að helmingur 

leikskólabarna heimsótti helming barna í fyrsta bekk og öfugt. 

Leikskólabörnin fengu þá að sinna verkefnum í umsjón grunnskólakennara 

fyrsta bekkjar. Á meðan tóku nemendur grunnskólans þátt í starfi og 

verkefnum í leikskólanum með börnum og leikskólakennurum (Ársskýrsla 

leikskólans Álfheima, 2011/2012). Kennararnir sögðu allir frá því að 
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skiptiheimsóknirnar hefðu gengið vel og væru góð til að byrja samstarfið á 

milli skólastiganna á hverju hausti.  

Í fyrirliggjandi gögnum var minnst á vinabekkjarsamband. Þá hittu 

leikskólabörnin í heimsóknum í grunnskólann væntanlegan vinabekk sinn 

sem var 5. bekkur. Tilgangurinn með því að skapa vinabekkjarsamband svo 

snemma í aðlögunarferli leikskólabarnanna var að veita börnunum öryggi. 

Einnig að hjálpa þeim að tengjast eldri börnum sem þau gætu ef til vill leitað 

til í grunnskólanum um haustið.  

Mikill samhljómur var meðal kennara þegar þeir töluðu um mikilvægi 

þess að auka samfellu á milli leik- og grunnskóla. Kennurunum fannst 

heimsóknir leikskólabarna í grunnskólann mikilvægar. Þar fengju börnin að 

kynnast helstu rýmum í húsnæði grunnskólans eins og verkgreinastofunum, 

íþróttahúsinu og sundlauginni. Með því gerðu börnin sér betur grein fyrir 

því hvernig þeir tímar færu fram og til hvers yrði ætlast af þeim. Með 

heimsóknunum lærðu þau að þekkja húsnæðið og yrðu því öruggari þegar 

grunnskólagangan hæfist að hausti. Flestar heimsóknirnar voru til fyrsta 

bekkjar en þær gengu ekki alltaf eins og til var ætlast eins og kom fram í 

viðtali við einn kennarann. 

Það skiptir líka miklu máli hvernig bekkurinn er sem börnin 

heimsækja. Mikilvægt er að bekkurinn hegði sér vel og sé til 

fyrirmyndar fyrir leikskólabörnin en það hefur ekki alltaf verið 

þannig. Ef bekkurinn getur ekki verið til fyrirmyndar væri betra 

að heimsækja annan bekk en fyrsta bekk (Ása viðtal 20. 

september 2014). 

Kennararnir töluðu samt sem áður um að yfirleitt væru börnin sem 

heimsótt voru í 1. bekk stillt og prúð og gætu verið góð fyrirmynd fyrir 

leikskólabörnin. Kennurunum fannst mikilvægt að ef svo væri ekki þá ætti 

umsjónakennarinn að viðurkenna það og leikskólabörnin ættu frekar að 

heimsækja börn í öðrum bekkjum. 

4.1.3 Miðlun upplýsinga milli skólastiga 

Í námskrá leikskólans og í skjali um tengsl á milli skólastiga kom fram að á 

vormánuðum væru haldnir fundir þar sem gögnum um börnin væri skilað 

upp í grunnskóla. Á fundinum væru deildarstjóri og sérkennslustjóri úr 

leikskólanum, deildarstjóri yngsta stigs, deildarstjóri sérkennslu og 

skólastjóri úr grunnskólanum.  
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Markmið skilafundarins væri að afhenda öll gögn um börn sem væru að 

hefja nám í fyrsta bekk. Fram kom að þau gögn sem færðust á milli 

skólastiga væru öll gögn sem talin væru mikilvæg fyrir nám barnsins í 

grunnskólanum. Niðurstöður úr Hljóm-2, skýrslur frá sálfræðingum og 

talmeinafræðingum, sérfræðiþjónustu skólanna, einstaklingsnámskrár og 

aðrar upplýsingar sem leikskólakennarar töldu geta skipt máli. Ásamt 

þessum skjölum hefðu yfirleitt verið teknar saman sérstakar upplýsingar um 

þau börn sem hefðu fengið stuðning í leikskólanum. Einnig um þau börn 

sem leikskólakennarar og sérkennslustjóri hefðu einhverjar áhyggjur af. Á 

fundunum voru einnig rædd félagsleg staða barnanna og vinatengsl.  

Í námsskrá leikskólans kom fram að foreldrar væru mikilvægir tengiliðir 

milli skólastiga. Hvergi kom fram hver aðkoma þeirra væri eða hvernig þeir 

væru upplýstir um þau gögn sem færu á milli um börnin.  

4.2 Mat kennara á yfirfærslunni milli skólastiganna 

Kennurum fannst yfirfærslan yfirleitt ganga vel og með auknum 

heimsóknum leikskólabarnanna í grunnskólann yrðu börnin öruggari þegar 

þau hæfu nám um haustið. Leikskólakennarinn talaði um að gott væri að 

hafa stundaskrána sveigjanlega fyrstu vikur barnanna í grunnskólanum. 

Með því átti hún við að börnin fengju að kynnast skólastofunni sinni og 

umsjónarkennurum í rólegheitum og á fyrstu vikunum þyrftu þau ekki að 

fara í verkgreinar, íþróttir eða sund. Heldur ætti markmiðið að vera að gera 

þau örugg í skólastofunni og síðan kynna þau fyrir öðrum rýmum og annarri 

kennslu. „En það er í raun ekkert gert í að breyta þessu þá er eins og þetta 

gamla fasta form sé svo fast fyrir og það er svo erfitt að breyta því,“ sagði 

hún (Aðalheiður, viðtal 26. ágúst 2014). 

Börn með fjölbreyttar þarfir höfðu yfirleitt ekki fengið lengri 

aðlögunartíma með fleiri heimsóknum í grunnskólann. En ef foreldrar hafa 

óskað eftir því hefur verið komið á móts við það með fleiri heimsóknum. 

Grunnskólakennararnir töluðu um að yfirleitt væri reynt að mæta þörfum 

barna og bekkjarins með stuðning inn í bekk. Oft þurftu kennararnir samt 

meiri stuðning til að geta mætt þörfum allra barna betur.  

Að mati allra kennaranna var getumunur eitt af því sem gerði starf 

kennara í fyrsta bekk erfitt. Oft geti reynst erfitt að mæta þörfum bæði 

þeirra sem séu bráðger og þeirra sem séu seinni til við lesturinn. Núna væri 

skólinn hins vegar að taka upp aðferð sem héti byrjendalæsi og bundu 

kennarar vonir við að það auðveldaði grunnskólanum að mæta þörfum allra 

barna í lestrarnámi. 
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4.2.1 Atriði sem auka samfellu í námi barna 

Kennararnir nefndu þrjú atriði sem þeim fannst að mætti bæta til að auka 

samfellu í námi margbreytilegs barnahóps og gera yfirfærsluna þægilegri.  

Í fyrsta lagi að auka stuðning á þeim tímum dagsins sem ekki flokkast 

undir kennslu í grunnskólanum. Þá er átt við frímínútur og frístund sem er í 

boði í þrjá tíma á dag eftir að skóla lýkur. Í leikskólanum hefðu börn með 

greiningar eins og einhverfu yfirleitt fengið stuðning á öllum tímum dagsins 

eða á þeim tímum dagsins sem þau þyrftu stuðning. Börn með einhverfu og 

börn með slaka félagsfærni þyrftu oft meiri stuðning á þessum óskipulögðu 

tímum en inn í kennslustofunni. Kennararnir töluðu allir um að börn með 

ólíkar þarfir fengju stuðning í verkgreinum, íþróttum og sundi ásamt öllu 

sem héti kennsla en það færi þó eftir stuðningsþörf hvers barns. Enginn 

stuðningur væri hins vegar í frímínútum og frístundinni. Aðalheiður var 

mjög ósátt við það.  

Þau eru alveg líka einhverf eftir klukkan 14 á daginn það er 

nefnilega málið en það er ekki þannig. Oft eru þessar aðstæður 

þeim svo erfiðar allt þetta félagslega og hávaðinn. Á meðan 

maður hefur í raun miklu meiri stjórn á þessu inn í 

skólastofunum (Aðalheiður, viðtal 26. ágúst 2014). 

Hún taldi mikilvægt að þau börn sem þyrftu fengju stuðning í frímínútum og 

frístund til að styðja við þau félagslega og í samskiptum við önnur börn. Ef 

börn fengju ekki stuðning væru líkur á því að þau einangruðust frekar 

félagslega. Í frímínútum væru fáir að fylgjast með börnunum og 

meirihlutinn skólaliðar sem ekki þekktu börnin nægilega vel og gætu því oft 

ekki hjálpað þeim börnum sem þyrftu aðstoð í félagslegum samskiptum. 

Hún tók fram að hún teldi að skólaliðarnir stæðu sig samt vel en þeir væru 

ekki inn í bekkjunum og hefðu ekki sömu tengsl við börnin. Betra væri ef 

umsjónarkennarar færu oftar út í frímínútur.  

Í leikskólanum var þessu öðruvísi háttað því yfirleitt voru jafnmargir 

kennarar inni og úti og börnin fengu því allsstaðar jafn mikinn stuðning. 

Grunnskólakennararnir töldu að lítið rými væri til að auka mannskap í 

frímínútum en það þyrfti að endurskoða svo hægt væri að mæta þörfum 

margbreytilegs barnahóps betur allan skóladaginn í grunnskólanum.  

Í öðru lagi töluðu allir kennararnir um að gott væri ef það lægi fyrir að 

vori hver yrði umsjónarkennari fyrsta bekkjar að hausti. Yfirleitt skýrðist það 

ekki fyrr en í maí eða jafnvel seinna. Ef það kæmi í ljós fyrr gætu börnin hitt 

kennarann þegar þau væru í heimsóknum í grunnskólanum. Verðandi 
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grunnskólakennari barnanna gæti þá líka farið í heimsóknir í leikskólann til 

að kynnast börnunum í þeirra hversdaglega umhverfi. Kennararnir sem 

höfðu starfsreynslu úr leikskóla töluðu um að stundum hefðu væntanlegir 

umsjónarkennarar fyrsta bekkjar komið í heimsókn í leikskólann á 

vormánuðum. Gefið sér tíma með börnunum og kynnst þeim í gegnum leik í 

leikskólanum. Einnig hefðu þeir þá rætt við leikskólakennarana um 

barnahópinn til að undirbúa sig undir haustið og þannig hjálpað til við að 

skapa samfellu í námi barnanna og tengsl á milli skólastiganna. 

Í þriðja lagi nefndu kennararnir að gott væri ef börnin væru orðin vel 

sjálfbjarga í daglegum athöfnum því í grunnskólanum væri ekki hægt að 

aðstoða þau eins mikið við klósettferðir og klæðnað. Þau fari ein á klósettið 

í grunnskólanum og enginn fylgist með þeim. Ekki var munur á svörum 

kennaranna eftir því á hvaða skólastigi þeir unnu. Þá töldu kennararnir í 

rannsókninni mikilvægt að börnin kynnu að fylgja reglum og sýna virðingu í 

upphafi grunnskólagöngu. 

Þau geti setið í smá stund og hlustað og þessar almennu reglur, 

sýni virðingu, fara í röð eða ég hlusta á aðra og einn talar í einu 

og svona grunnfærni í samskiptum. Það er svona það helsta að 

þau geti tekið tillit til annarra og hlusta á aðra þegar þeir tala 

(Rósbjörg, viðtal 28. ágúst 2014). 

Allir kennararnir voru sammála því að þegar barnahópar kæmu í 

grunnskólann og kynnu þessar almennu reglur þá gengi þeim yfirleitt vel í 

skólanum fyrstu vikurnar. Þá væri fyrr hægt að byrja að leggja inn stafi og 

aðra þekkingu. Ef barnahópurinn kynni ekki að fylgja reglum og sitja kyrr 

þyrftu kennararnir í grunnskólanum að byrja á því kenna þeim virðingu og 

félagsfærni áður en hægt væri að leggja inn stafi og aðra færni.  

Kennararnir lögðu ekki áherslu á að lestrarkennsla færi fram í 

leikskólanum. Ef börnin sýndu mikinn áhuga á lestri og stöfum ætti samt 

sem áður að grípa áhuga þeirra. Kennararnir sem höfðu starfsreynslu úr 

leikskóla töluðu hinsvegar um mikilvægi þess að vinna með 

hljóðkerfisvitund barnanna í leikskólanum í gegnum leiki. 

Leikskólakennarinn talaði um að þátttökuleikskólinn væri að standa sig mjög 

vel í því. Með hljóðkerfisvitundar-þjálfuninni væru börnin búin undir 

lestrarnámið. Allir kennarar töluðu um að leikskólinn þyrfti að vernda 

starfsaðferðir sínar og hugmyndafræði og fara ekki að starfa eins og 

grunnskóli með því að gera of miklar kröfur til barnanna í sambandi við 

stafakunnáttu og lestrarnám. Kenna ætti stafi og lestur í gegnum leik en 

ekki með beinni kennslu eins og algengt sé í grunnskólum. 
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4.2.2 Hvernig voru upplýsingar sem fylgdu börnunum nýttar? 

Í viðtölum við grunnskólakennarana kom fram að skipulagið á flæði 

upplýsinga milli skólastiganna væri orðið frekar gott. Eftir skilafundina á 

vorin miðluðu umsjónarkennarar eða deildarstjóri upplýsingum um börnin 

áfram til annarra kennara og starfsmanna skólans sem ættu eftir að vinna 

með nemendum fyrsta bekkjar.  

Öllum kennurum í rannsókninni fannst mikilvægt að góðar upplýsingar 

fylgdu börnunum, sérstaklega þeim börnum sem nutu stuðnings í 

leikskólanum. Í gögnunum ætti að koma fram hverjir styrkleikar barnanna 

væru og hvaða aðferðir leikskólinn hefði farið í að mæta þörfum þeirra. 

Grunnskólakennararnir voru sammála um að því meira sem þeir vissu um 

börnin við upphaf grunnskólans því betur væru þeir búnir undir að taka á 

móti þeim og veita þeim þá aðstoð sem þau þyrftu. Þeir nefndu líka að gott 

væri að fá upplýsingar um félagslega stöðu barnanna svo hægt væri að efla 

félagsfærni þeirra strax í upphafi grunnskólans. Huga þyrfti sérstaklega að 

því að þær upplýsingar sem fylgdu með settu ekki stimpil á barnið. Öll börn 

yrðu að fá tækifæri á nýjum stað og fá að byrja með hreint borð.  

Einn kennarinn sem hafði starfað í leikskóla áður en hann hóf störf í 

grunnskólanum sagði frá því að misjafnt hefði verið hvernig 

grunnskólakennarar tóku á móti og unnu úr þeim upplýsingum sem komu 

úr leikskólanum.  

Náttúrulega er það þannig að hver og einn kennari ræður 

hvaða upplýsingar hann notar. Ég man alveg eftir einu skipti 

sem kennari sagði „ég vil ekki vita of mikið, ég vil fá að kynnast 

þeim á eigin forsendum“ en á hinn bóginn vissi ég það og ég 

veit það að það er hægt að koma í veg fyrir svo margt 

(Aðalheiður, viðtal 25. ágúst 2014). 

Kennurunum fannst mikilvægt að þær upplýsingar sem komu frá 

leikskólanum væru notaðar. Með þeim væri hægt að koma í veg fyrir óþarfa 

árekstra eða vanlíðan barnanna í grunnskólanum. Kennararnir sem störfuðu 

í grunnskóla voru sammála því að í dag tækju grunnskólakennarar meira 

mark á þeim upplýsingum sem kæmu úr leikskólanum og þær væru 

notaðar. Kennararnir töldu ástæðuna þá að virðing fyrir starfi leikskólans 

hefði aukist með árunum og einnig vitneskja grunnskólakennara um faglegt 

starf í leikskóla.  

Varðandi niðurstöður úr Hljóm-2 skimuninni vissu kennararnir mismikið 

um hvernig þær voru notaðar. Þeim fannst öllum mikilvægt að byggja 
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lestrarkennsluna í fyrsta bekk að einhverju leyti á niðurstöðum úr 

skimuninni. Kennararnir sem störfuðu í grunnskólanum nefndu að snemma í 

fyrsta bekk væri lagt fyrir málþroskapróf og töldu þeir að gott væri að bera 

niðurstöður úr Hljóm-2 saman við þetta málþroskapróf. 

Þær eru notaðar, ef það eru einhverjir sem koma slakir út þá er 

maður sérstaklega á varðbergi gagnvart þeim svona í byrjun 

kennslunnar. Stundum hafa verið búnir til fyrstu leshópar út úr 

því hvernig niðurstöðurnar koma út. Það er stuðst við þetta 

(Rósbjörg, viðtal 28. ágúst 2014).  

Þeir kennarar í rannsókninni sem höfðu starfað í leikskóla hefðu viljað sjá 

unnið markvissara með niðurstöður úr Hljóm-2 skimuninni í grunnskólanum 

eins og gert væri í mörgum leikskólum. Þá væru búnir til hópar með börnum 

sem sýndu slaka færni í ákveðnum þáttum. Þeir þættir væru síðan þjálfaðir í 

gegnum verkefni og leiki með börnunum. Kennararnir töldu að gott væri að 

hafa ákveðið verklag um það hvernig niðurstöður úr Hljóm-2 og aðrar 

upplýsingar úr leikskólanum yrðu nýttar svo ferlið væri alltaf eins sama 

hvaða grunnskólakennari tæki við börnunum.  

4.2.3 Vilji kennara til að opna á milli skólastiganna 

Í viðtölum við kennarana kom fram að þó að samstarfið á milli skólastiganna 

hafi aukist með fleiri og markvissari heimsóknum á síðustu árum þá hefði 

fundum milli kennara beggja skólastiga ekki fjölgað. Ekki væri gert ráð fyrir 

samráði milli kennara fyrir utan heimsóknirnar. Kennararnir fengu því að 

þeirra mati ekki tækifæri til að skapa sívirkan og lifandi samræðugrundvöll 

við kennara á hinu skólastiginu.  

Nei í rauninni ekki hvort sem það er á milli skólastiga eða 

bekkja. Það bara vantar allan tíma til að fólk fái að ræða saman 

og tala saman. Það er ekki gert ráð fyrir að maður þurfi samráð 

við neinn, já og bara já svo er samt krafan um samráð 

(Rósbjörg, viðtal 28. ágúst 2014).   

Skýr áhugi var meðal allra kennaranna á auknu samstarfi á milli 

skólastiganna og vilji til þess að skapa samræðugrundvöll um aukið samstarf 

og samfellu í námi barnanna. Þegar rætt var um aðferðir til að auka 

samfellu töldu kennararnir að samfellan yrði meiri ef hægt væri að byggja á 

sama skipulagi og notað hefði verið í leikskólanum; skipulagi sem börnin 

þekktu og stuðlaði að festu og öryggi í stað þess að börnin væru alltaf á 
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byrjunarreit þegar þau hæfu nám í grunnskólanum að hausti. Samvinna 

væri lítil á milli skólastiganna að mati kennaranna og fá tækifæri fyrir þá að 

fara í heimsóknir og fylgjast með því hvernig skólastarfið færi fram á hinu 

skólastiginu. Kennararnir töldu að gott væri ef þeir gætu samræmt 

starfsaðferðir og agareglur á báðum skólastigum en til þess að það geti 

orðið að veruleika yrðu þeir að fá tíma til samráðs. 

Kennararnir töluðu allir um að kostir fælust í því ef hægt væri að opna á 

milli skólastiganna þannig að leikskólinn og grunnskólinn yrðu ein 

starfsstöð. Með því gætu kennarar unnið á báðum skólastigum og flust á 

milli í starfi án þess að segja upp í leikskólanum til að fara að vinna í 

grunnskólanum eða öfugt. Þar sem vinnuveitandinn er í báðum tilvikum 

sveitarfélagið ættu skólarnir að geta myndað eina starfsstöð. Tveir 

kennaranna í rannsókninni höfðu færst með árgangi á milli skólastiganna. 

Þeir voru sammála því að það hefði verið góð ákvörðun og hefði nýst 

árganginum í heild og sérstaklega þeim börnum sem voru með stuðning í 

leikskólanum. Þau urðu strax örugg fyrstu vikurnar í grunnskólanum því þau 

þekktu kennarann og kennsluaðferðirnar voru svipaðar og í leikskólanum. 

Rósbjörg sagði að í þessi fáu skipti sem kennari úr leikskóla hefði fylgt 

árgangi upp í grunnskóla hefði yfirfærslan gengið vel og hjálpað mikið til við 

að fræða umsjónarkennara bekkjarins um börnin. Í 

grunnskólakennaranáminu væru kennarar líka að mennta sig til að sinna 

börnum frá fjögurra til níu ára og því þætti henni eðlilegra að þeir gætu 

færst á milli skólastiga. Kjarasamningar styðja þó ekki við það.  

Þannig að maður hélt að það væri eðlilegra að maður gæti 

rúllað á milli en það þarf að breyta öllu, öllum launakjörum og 

svoleiðis. Það náttúrulega batnaði ekki í síðustu 

kjarasamningum, því ég myndi lækka helling í launum. Þessir 

nýju samningar hjálpa ekki við að auka samfellu á milli 

skólastiga (Rósbjörg, viðtal 28. ágúst 2014). 

Með flæði kennara milli skólastiga minnka líkur á að upplýsingar um börnin 

fari forgörðum. Þegar Aðalheiður fór úr leikskóla yfir í grunnskólann 

vonaðist hún til þess að það gæti orðið meira samstarf á milli skólastiganna 

og jafnvel að hún gæti hjálpað til við að auka samstarfið á milli. Þegar á 

reyndi var tíminn sem gefinn var til samstarfs lítill sem enginn. 

Þó kennarar virðist ekki fá tækifæri til að hittast og ræða um samstarf 

sitt og kennsluaðferðir þá virðast grunnskólakennarar nýta sér í auknum 

mæli kennsluaðferðir sem eru ríkjandi á leikskólastiginu. Aðalheiður taldi að 

ein ástæðan fyrir því gæti verið sú að núna starfa nokkrir leikskólakennarar 
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á yngsta stigi grunnskólans. Grunnskólakennarar séu farnir að nota frjálsa 

leikinn á markvissari hátt sem kennsluaðferð á yngsta stiginu og þá til að 

leggja inn ákveðna færni. Einnig væru nú til leikföng á yngsta stiginu í 

grunnskólanum sem hefðu ekki verið til fyrir nokkrum árum.  

Já eitthvað sérstaklega í reikningi, ekki nógu mikið en maður er 

að verða meira vakandi fyrir því þú veist bara maður hugsar 

þau eru bara að leika sér en það er líka nám og líka bara að 

nota það í innlögnum. Til dæmis í stærðfræði erum við að 

leggja til eitthvað ákveðið og þá er alltaf einhver leikur sem 

hægt er að fara í. Þannig að við erum að verða meira og meira 

vakandi yfir því að setja leikinn meira inn í (Rósbjörg, viðtal 28. 

ágúst 2014). 

Kennararnir töluðu um að grunnskólinn væri líka að verða sveigjanlegri og 

ekki eins niðurnjörvaður í stundaskrám. Börnin fái nú aukin tækifæri til að 

leika sér bæði í tímum og milli tíma. Kennararnir sem höfðu starfsreynslu úr 

leikskólanum lögðu áherslu á mikilvægi útikennslu í leikskólastarfinu og að 

hana mætti nota til að brúa bilið á milli skólastiganna. Í leikskólum væri 

útivera í langan samfelldan tíma og á meðan lærðu börnin í gegnum leikinn. 

Þegar Ása fluttist með árgangi úr leikskólanum yfir í grunnskólann þá 

ákváðu hún og hinn kennari bekkjarins að leggja aukna áherslu á útikennslu 

með góðum árangri.  

4.3 Mat foreldranna á skilum milli leikskóla og grunnskóla 

Foreldrar í rannsókninni höfðu ólíka upplifun af samskiptum við skólana og 

stuðning þeirra við börnin sín en það átti við fyrir yfirfærsluna, á meðan á 

henni stóð og eftir hana. Það sem hafði áhrif á líðan bæði barna og foreldra 

á meðan á yfirfærslunni stóð voru samskiptin við skólana og sá stuðningur 

sem börnin fengu. 

Foreldrarnir voru sammála um að heimsóknir barnanna úr leikskólanum 

yfir í grunnskólann hefðu skipt máli og jafnvel hefðu viljað að þær hefðu 

verið fleiri. Halldóra móðir Einars sagði að það hefði verið ágætur 

undirbúningur fyrir Einar að fara í heimsóknir yfir í grunnskólann. Auk þess 

hefði hjálpað mikið að myndræna skipulagið sem notað var í leikskólanum 

færðist með honum í grunnskólann og vinnuferlið þar varð svipað og í 

einstaklingsvinnunni í leikskólanum. Annars virtust foreldrarnir hafa litlar 

upplýsingar um það sem fram fór í þessum skólaheimsóknum eða um 

raunverulegan tilgang þeirra. Halldóra var ánægð með skilin á milli 

skólastiganna og upplifði að bæði leikskólinn og grunnskólinn hefðu gert allt 
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til þess að auðvelda Einari lífið við yfirfærsluna. Öðrum foreldrum fannst að 

samskiptin milli skólastiganna hefðu mátt vera meiri og það hefði vantað 

meiri tengingu á milli þeirra.   

Þau náttúrulega fóru yfir í algjörlega nýjar aðstæður. Þau í 

rauninni þekktu ekki kennarana, fengu ekki að vita hverjir 

kennararnir voru fyrr en þau voru komin í sumarfrí. Á 

leikskólanum voru þau vön því að kennari færðist með þeim á 

milli deilda, svo var þeim bara hent upp í grunnskóla og skilin 

eftir. Ég hefði viljað sjá einhvern koma með þeim og vera fyrstu 

vikuna svona sem kannski þekkti þau betur (Svava, viðtal 8. 

september 2014). 

Mat foreldranna var að yfirfærslan hefði orðið mun auðveldari fyrir börnin 

ef kennari úr leikskóla hefði fylgt barnahópnum yfir í grunnskólann. Þannig 

hefði hann um leið getað komið í veg fyrir að upplýsingar um börnin 

töpuðust. Foreldrarnir töldu að gott hefði verið að kynna fyrir foreldrum 

barnanna á síðasta ári í leikskóla hverjir yrðu umsjónarkennarar fyrsta 

bekkjar áður en leikskóla lauk á vorin/sumrin.  

4.3.1 Upplifun foreldranna af miðlun upplýsinga  

Foreldrar þeirra barna sem búið var að mynda teymi í kringum í leikskóla 
eða við upphaf grunnskólans vissu meira um það hvaða gögn um börnin 
fóru á milli. Í teyminu voru allir þeir sem unnu með barninu; kennarar, 
sérkennslustjóri/deildarstjóri sérkennslu, sjúkraþjálfi og einstaklingur frá 
félagsþjónustunni ásamt foreldrum. Teymið tryggði að upplýsingar um 
börnin kæmust til grunnskólans eins og ein móðirin sagði: „Það var allt gert 
eins og hægt var til að allar upplýsingar kæmust áfram, allt það sem var 
búið að ávinnast hér [í leikskólanum] svo við vorum mjög heppin með það“ 
(Halldóra, viðtal 14. ágúst 2014). 

Þegar ekkert teymi var í kringum börnin vissu foreldrar lítið sem ekkert 
um hvort og þá hvaða upplýsingar um börnin þeirra hefðu farið upp í 
grunnskóla. Allir nema foreldrar Einars sögðu að grunnskólinn hefði ekki 
leitaði eftir upplýsingum frá þeim um börnin. Sumir upplifðu að þegar þeir 
fóru í hefðbundið upphafsviðtal um haustið við umsjónarkennarann í 
grunnskólanum þá hefði hann ekki verið búinn að fá gögn um barnið eða 
ekki kynnt sér þau. Því fannst sumum foreldrunum þeir þurfa að búa 
grunnskólakennarana undir að taka á móti barni þeirra og kynna það betur 
fyrir þeim. Tinna sagði að vissulega hefðu skriflegar upplýsingar farið á milli 
en samt hefði verið eins og umsjónarkennarinn vissi ekki nóg um stelpuna 
hennar. 
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Ég veit að það fóru skriflegar upplýsingar um hana í 

grunnskólann en það var ekki nóg. Í fyrsta lagi þegar hún fór úr 

leikskóla yfir í grunnskóla var enginn sem fylgdi, það gleymdist 

að fylgja skriflegu upplýsingunum eftir. Venjulega átti einhver 

að fara  úr leikskólanum og hitta einhvern í grunnskólanum og 

ræða sérstaklega um börn með sérþarfir en það varð aldrei úr 

því að það yrði gert (Tinna, viðtal 23. september 2014).  

4.3.2 Samskipti foreldranna við skólanna  

Foreldrunum fannst skipta miklu máli að kennarar beggja skólastiga sýndu 

foreldrum og börnum virðingu og tillitssemi. Upplifun foreldranna var 

misjöfn af viðhorfum í garð barna sinna í leikskólanum og einnig fengu 

börnin mismikinn stuðning. Flestir foreldrarnir upplifðu jákvæð viðhorf frá 

leikskólanum en það gerði Berglind ekki. Henni fannst viðhorf í garð Ársæls 

vera neikvætt af hálfu leikskólans. Ársæll týndi gleraugunum sínum í 

leikskólanum og var upplifun Berglindar ekki góð af því:  

Ég segi er búið að finna gleraugun og þær bara nei. Ég segi er 

búið að spyrja hann, starfsmaður á leikskólanum svarar; já 

hann bara bendir eitthvað og maður bara skilur hvort eð er 

ekkert það sem hann segir. Við mættum bara strax morguninn 

eftir og ég og strákurinn fundum gleraugun strax. Mér fannst 

viðhorfið til hans vera þannig að hann veit ekki neitt, að hann 

sé bara stupid því hann gat ekki talað (Berglind, viðtal 28. 

október 2014). 

Öllum foreldrunum fannst samskiptin við kennarana hafa breyst mikið 

þegar barnið fór upp í grunnskólann. Í leikskólanum voru samskiptin 

persónulegri og meiri nánd. Foreldrar þurftu bæði að fylgja börnunum í 

leikskólann og ná í þau þannig að um leið varð til tækifæri til að ræða við 

starfsfólkið á leikskóladeildinni. Einnig var hægt að fá upplýsingar um 

hvernig dagurinn var eða að láta vita ef barnið svaf illa eða átt erfiðan 

morgunn.  

Þegar grunnskólagangan hófst gengu börnin í mörgum tilvikum sjálf í 

skólann og heim aftur. Samskiptin urðu ópersónulegri og fóru í auknum 

mæli fram í gegnum tölvupóst og síma og minna varð um dagleg samskipti 

við kennarana. Sumir foreldrarnir upplifðu að það vantaði upp á 

upplýsingaflæðið frá grunnskólanum þegar eitthvað kom upp á: 
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Í grunnskólanum eru ekki þessi daglegu samskipti sem eru í 

leikskólanum og manni ekkert sagt hvernig dagurinn gengur. 

Þegar maður er með börn sem eru ekkert að segja frá þá fær 

maður litlar upplýsingar. Það var eitt atvik; strákur réðst á 

drenginn minn og strákurinn minn sagði að það hefði bara 

verið fínt í skólanum. Svo frétti ég það bara á facebook að 

ráðist hefði verið á strákinn minn í skólanum. Ég varð reið því 

kennararnir hefðu átt að láta mig vita (Berglind, viðtal 28. 

október, 2014). 

Að mati foreldranna þarf að hafa í huga við yfirfærsluna að sum börn tala 

ekki um skólann heima og geta ekki sagt frá því sem gerist í skólanum. Því 

þarf skólinn að veita foreldrum þeirra barna meiri upplýsingar.  

Foreldrar Einars og Ársæls sem búið var að mynda teymi í kringum í 

grunnskólanum voru ánægðari með samskiptin sem má að einhverju leyti 

rekja til þess að teymi voru mynduð í kringum drengina. Auk þess var 

Halldóra móðir Einars starfandi í grunnskólanum og hafði betri aðgang að 

kennurunum en aðrir foreldrar. Mikilvægi teymisins virðist samt sem áður 

hafa skipt mestu máli.  

Það eru þessir teymisfundir sem mér finnst svo mikilvægir. Þeir 

þurfa að vera og mikilvægt að allir sem koma að barninu viti 

hvað er að ganga vel, hvað er að ganga illa og að það sé búið að 

setja sér markmið. Þetta er aðhald fyrir allan hópinn og þetta 

er alveg brjálæðislega mikilvægt (Halldóra, viðtal 14. ágúst 

2014). 

Aðrir foreldrar upplifðu að grunnskólakennararnir virtust ekki taka mark á 

þeim upplýsingum sem þeir komu með bæði varðandi hegðun barnanna og 

hvernig væri best að mæta þörfum þeirra í kennslustofunni.  

Flestir foreldrarnir voru samt sem áður ánægðir með samskiptin við 

grunnskólann og nefndu sérstaklega í því samhengi að grunnskóla-

kennararnir hefðu sent vikulega tölvupósta til allra foreldra. Það þótti þeim 

til fyrirmyndar. 
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4.3.3 Hvaða þættir hafa áhrif á þann stuðning sem börn fá 
skólunum? 

Foreldrarnir nefndu allir tvo þætti sem þeir álitu hafa mest áhrif á stuðning 

og sérkennslu sem börnin fengu í leik- og grunnskólum. Annars vegar 

formlega greiningu og hins vegar áhuga og metnað kennaranna.  

Í grunnskólanum virtist skipta miklu máli að formleg greining væri komin 

svo barnið fengi stuðning. Foreldrunum fannst mikilvægt að komin væri 

greining á stuðningsþörf barnsins áður en það byrjaði í grunnskóla því 

annars væri ólíklegt að það fengi nokkurn stuðning í grunnskólanum. 

Foreldrunum fannst samt sem áður mikilvægt að ekki væri beðið eftir 

greiningu til að veita börnunum stuðning. Frekar ætti að byrja strax að 

mæta þörfum þeirra og láta foreldrana vita ef áhyggjur vöknuðu af þroska 

barnanna. 

Það er ekki hægt að setja barnið á hold og það finnst mér hafa 

skipt alveg óendanlega miklu máli að það var bara gengið strax 

í málið og ferlið sett í gang. Hann fékk stuðning strax í 

leikskólanum og ég fann fyrir öryggi, var mjög fegin að fá þessa 

hjálp og koma honum í gegnum greininguna (Halldóra, viðtal 

14. ágúst 2014). 

Í leikskólanum virtist ekki skipta eins miklu máli að formleg greining lægi 

fyrir til að stuðningur fengist. Þar var hægt að mæta þörfum barna án þess 

að greiningin lægi fyrir að mati foreldranna. Stuðningurinn í leikskólanum 

var þó ekki alltaf markviss og unninn faglega að mati foreldranna. Þar hafi 

stundum vantað upp á áhuga, metnað og fagþekkingu til að styðja sum 

börnin á réttan hátt.  

Aðrir foreldrar voru mjög ánægðir með þann stuðning sem börnin fengu 

í leikskólanum. Þeir foreldrar sem voru ánægðir sögðu frá því að mikill áhugi 

og metnaður hefðu verið meðal leikskólakennara að mæta þörfum 

barnanna og afla sér fræðslu um þær. Foreldrarnir voru allir sammála um að 

það skipti miklu máli fyrir skólana að vera í góðum samskiptum við foreldra 

varðandi stuðninginn. Börn með einhverfu eða börn sem voru komin af stað 

í greiningarferli virtust fá meiri stuðning í grunnskólanum en barnið með 

heyrnarskerðinguna og barnið sem var með hegðunarerfiðleika og fékk 

síðar ADHD greiningu. Svava sagði að samskiptin við grunnskólakennarana 

hefðu verið erfið fyrstu vikurnar því Ólafía, dóttir hennar, sýndi sínar verstu 

hliðar. Ólafía fékk stuðning síðasta árið í leikskólanum en Svava hefði viljað 

fá stuðning fyrir hana fyrr. Þegar komið var í grunnskólann gengu fyrstu 
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vikurnar illa því Ólafía fékk engan stuðning. Þegar formleg ADHD greining 

fékkst á miðri fyrstu önninni kom stuðningur inn í bekkinn til að styðja við 

hana og fleiri nemendur innan bekkjarins. Þá fór allt að ganga betur. 

Það er eins og hún fengi ekki alveg þennan skilning. Auðvitað 

var ég pirruð að það hafi ekki verið búið að ganga frá greiningu 

í leikskóla, því þegar greiningin er ekki komin er ekki hægt að 

gera neitt, en það sáu allir veikleika hennar í skólanum... hún 

réði ekki við aðstæður (Svava, viðtal 8. september 2014).  

Foreldrarnir töluðu með hlýju um ákveðna kennara og sögðu að þeir hefðu 

skipt barn þeirra miklu máli og haft góð áhrif á þroska þess og nám. 

Foreldrunum fannst mikilvægt að kennarar hefðu áhuga á að mæta þörfum 

barnanna, þekktu þau og þeirra aðstæður. Því töldu þeir skipta miklu máli 

að kennarar og annað starfsfólk grunnskólans fengi fræðslu um sérþarfir 

barnanna og hvernig ætti að mæta þeim. Einnig að börnin fengju sem 

mestan stuðning eða sérkennslu inni í bekk eða inni á deild og væru síður 

tekin út úr bekknum til að fá sérkennslu. Lykilatriði er að mati foreldranna 

að kennararnir hafi áhuga á að mæta börnunum og hafi hlotið fræðslu um 

sérþarfir barna eða menntun í sérkennslu. 

4.3.4 Upplifun foreldra af stuðningi við börnin 

Öllum foreldrunum fannst mikilvægt að börnin fengju stuðning við hæfi til 

að þau gætu tekið virkan þátt bæði í starfi leikskólans og grunnskólans. 

Berglind móðir Ársæls var ekki ánægð með þann stuðning sem hann fékk í 

leikskólanum og voru þau foreldrarnir ekki látnir vita þegar stuðningsaðilinn 

var fjarverandi svo vikum eða mánuðum skipti. Síðasta árið í leikskólanum 

tók nýr leikskólakennari við Ársæli sem hafði menntun í sérkennslu, mikinn 

áhuga á að mæta þörfum hans og það skipti miklu máli. Berglind var ánægð 

með grunnskólann og þar var og er enn mikill áhugi á að mæta þörfum 

Ársæls sem best. Myndað var teymi í kringum hann eftir að hann byrjaði í 

grunnskólanum.  

Tinna var hins vegar ánægð með leikskólann sem mætti þörfum 

Margrétar, dóttur hennar, vel að hennar mati. Viðhorf kennaranna var 

jákvætt og höfðu þeir áhuga og vilja til að gera allt til að mæta þörfum 

hennar í leikskólanum. Þegar í grunnskólann var komið var annað uppi á 

teningnum. Tinna upplifði að grunnskólakennararnir hefðu lítinn skilning á 

þörfum Margrétar og lítinn áhuga á að fræðast um hvernig mætti uppfylla 

þær. 
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Maður finnur hvað það skiptir miklu máli að fólk hafi áhuga á 

því sem það er að gera. Eins og með þær tvær úr leikskólanum, 

maður fann að þær höfðu áhuga og kynntu sér þetta en þannig 

var það ekki með grunnskólann (Tinna, viðtal 23. september 

2014). 

Misjafnt var því hvort foreldrarnir voru ánægðari með stuðninginn í 

grunnskólanum eða leikskólanum. Grunnskólinn virtist samt sem áður út frá 

reynslu meirihluta foreldranna hafa lagað ýmislegt í umhverfi og kennslu að 

margbreytilegum þörfum barnanna. Ólafíu gekk til dæmis illa í matsalnum 

vegna fjöldans þar og þá fékk hún að borða uppi hjá skólastjóranum í 

rólegheitum. Skólabjallan truflaði Einar mikið og var þá ákveðið að taka 

skólabjölluna úr sambandi á þeim gangi sem yngstu börnin voru.  

Tinna, móðir Margrétar, var ósátt við grunnskólann og sagði að ekki 

hefði verið tekið tillit til sérþarfa dóttur hennar og engar ráðstafanir gerðar 

til að mæta betur þörfum hennar eða nota þau tæki sem voru til staðar sem 

hefðu auðveldað henni lífið: 

Þú veist það er búið að bjóða upp á allskonar fræðslu svo er 

hún með tæki við eyrað, það virkar þannig að kennarinn er 

með annað tæki um hálsinn og þetta er til staðar í skólanum, 

svona hátalarakerfi sem á að geta nýst henni. Þetta er ekkert 

notað, þetta var notað í fyrsta bekk en ekkert eftir það (Tinna, 

viðtal 23. september 2014). 

Foreldrar barna með einhverfugreiningu voru ánægðari með samskiptin við 

grunnskólann en foreldrar barna með ADHD og heyrnaskerðingu. Halldóra 

var eina foreldrið sem var sátt við þann stuðning sem barnið hennar fékk 

bæði í leikskólanum og grunnskólanum. Einar sonur hennar fékk greiningu 

um einhverfu snemma eða þegar hann átti ennþá eftir eitt ár í 

leikskólanum. Halldóra var ánægð með leikskólakennarana og sagði þá hafa 

haft áhuga og metnað til þess að mæta þörfum Einars.  

Eins og kom fram hjá kennurum voru foreldrarnir einnig ósáttir við skort 

á stuðningi í frímínútum og frístund. Einnig var erfitt að fá upplýsingar um 

það frá kennurunum hvernig þessir tímar gengu. Foreldrarnir töldu að oft 

hefði starfsfólk skólanna ekki næga þekkingu á þörfum barnanna og því 

vantaði skilning á mikilvægi þess að aðstoða börn með einhverfu í 

félagslegum aðstæðum. Ef barnið fengi ekki stuðning væri líklegra að það 

væri eitt úti í horni að gera ekki neitt en öll hin börnin að leika saman. 

Foreldrarnir töluðu um að í leikskólanum hefðu börnin fengið meiri og betri 

félagslegan stuðning heldur en í grunnskólanum.  
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4.3.5 Líðan foreldra við yfirfærsluna 

Foreldrarnir upplifðu allir streitu og áhyggjur við upphaf grunnskólan. Hjá 

sumum slokknuðu áhyggjurnar þegar þeir sáu að grunnskólagangan hófst 

vel en hjá öðrum héldu áhyggjurnar áfram. Halldóra og Berglind sáu 

fljótlega að grunnskólinn mætti þörfum barna þeirra vel og áhyggjurnar 

voru óþarfar. Tinna og Svava höfðu meiri áhyggjur. Tinna upplifði sig mjög 

óörugga ef til vill vegna fyrri reynslu sinnar af samskiptum við grunnskólann. 

Tinna á eldra barn og sagði hún að skólinn hefði brugðist því líka.  

Mér fannst þetta pínu erfitt því mér fannst ég alltaf þurfa að 

vera á hliðarlínunni því ég gat ekki treyst skólanum. Þó ég væri 

búin að segja þeim að hún heyrði illa þá var hún samt sett á 

aftasta bekk þó ég væri búin að biðja um að það yrði ekki gert. 

Mér fannst ég ekki geta treyst. Mér fannst ég þurfa að tala við 

alla kennarana og það væri ekki nóg að tala við 

umsjónarkennarann eða eitthvað svona. Mér fannst ég þurfa 

að fylgja þessu eftir, mér fannst ég ekki geta treyst á það að 

það væri eitthvað net í skólanum (Tinna, viðtal 23. september 

2014). 

Tinna var ekki enn farin að treysta grunnskólanum og henni fannst að hún 

þyrfti stöðugt að vera á varðbergi og tryggja að Margrét næði því námsefni 

sem lagt var fyrir. Tinnu fannst mjög erfitt þegar skipt var um kennara eftir 

fyrsta bekk og byggja þurfti upp traust á ný. Ekki hafi verið hugsað nógu vel 

út í að þekking á aðstæðum Margrétar hjá kennurum í fyrsta bekk skilaði sér 

áfram til næsta kennarahóps. Því hafi það komið í hlut hennar sjálfrar að 

fræða kennarana um þarfir Margrétar. 

Svava hafði svipaða reynslu en hún upplifði sig mjög hjálparlausa fyrstu 

mánuðina. Henni fannst að skólinn hefði ekki brugðist rétt við þegar Ólafía 

sýndi slæma hegðun inni í bekk. Þá var hún tekin út úr skólastofunni og 

send til deildarstjórans eða fram á gang. Þannig fékk hún að losna úr 

aðstæðum sem var það eina sem hún vildi. Kennararnir báðu Svövu um að 

koma og sitja hjá Ólafíu í skólanum í nokkra daga. Svövu fannst þetta mjög 

erfitt því Ólafía hlýddi henni ekkert frekar og hinir krakkarnir voru mikið að 

velta því fyrir sér af hverju mamma hennar væri þarna. Ólafía sjálf var fúl við 

mömmu sína; að hún væri að skipta sér af þessu. Hún ætti ekkert að vera 

þarna. „En það sáu allir að hún þurfti aðstoð... já þetta var svona pirringur 

og samviskubit yfir því að geta ekki hjálpað henni meira“ (Svava, viðtal 8. 

september 2014). 
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Þegar leið á veturinn fékk Ólafía stuðning við hæfi og þá fór Svövu að líða 

betur og hún varð sáttari við grunnskólann. Allir foreldrarnir nema Tinna 

voru tiltölulega sáttir við grunnskólann og þann stuðning sem börnin fengu. 

Töldu samt að enn mætti gera betur. Tinnu fannst hún ekki geta treyst 

grunnskólanum á meðan hinir foreldrarnir upplifðu öryggi og treystu 

starfsfólki grunnskólans. 

Berglind og Halldóra töluðu báðar um að eftir því sem strákarnir urðu 

eldri því flóknari yrðu samskiptin við jafnaldra og kæmu örugglega til með 

að verða erfiðari fyrir þá. Einhverfan ylli því að þeir ættu erfitt með að lesa 

úr aðstæðum og vissu síður hvað væri viðeigandi í ákveðnum aðstæðum. 

Bekkjarfélagarnir hefðu hingað til sýnt þeim umburðarlyndi og unnið hefði 

verið markvisst að því að skapa góðan anda í barnahópnum bæði í 

leikskólanum og grunnskólanum. Börnunum hefði verið kennt að allir væru 

ólíkir og enginn einn betri en annar. Í viðtölunum við þær báðar mátti 

skynja kvíða fyrir framtíðinni. Á meðan Svava hafði minni og minni áhyggjur 

af Ólafíu í skólanum hafði Halldóra áhyggjur af því sem myndi gerast þegar 

Einar yrði eldri. 

Ég held þetta verði einhvern veginn alltaf erfiðara og erfiðara 

fyrir hann. Það verður sífellt flóknara þetta samskiptamunstur 

þannig að þetta á eftir að reyna mikið á hann elsku kallinn. 

Hann er svona áttar sig ekki alveg á því og les ekki vel úr sem 

þykir viðeigandi og ekki viðeigandi (Halldóra, viðtal 14. ágúst 

2014). 

Ef til vill má rekja þennan mun til þess að þarfir barnanna eru ólíkar og 

breytast þegar börnin eldast. 

4.3.6 Mat foreldranna á líðan barna sinna við upphaf 
grunnskólagöngunnar  

Öll börnin hlökkuðu til að byrja í grunnskóla að mati foreldranna. Tinna 

sagði að Margrét hefði hlakkað til að byrja að læra að lesa. Það hefði síðan 

ekki gengið ekki eins vel og hún bjóst við vegna þess hve slök hún var í 

málskilningi. Þá hefði áhuginn minnkað en henni liðið vel í grunnskólanum 

og hún verið rosalega dugleg.  

Hún hefur verið eða hún er náttúrulega rosalega dugleg. Þetta 

virðist alveg fúnkera hún var auðvitað á eftir í tali og í öllu 

þessu, hún heyrði náttúrulega ekki, hún las af vörum þegar hún 

var lítil, snéri bara krökkunum að sér þegar hún heyrði ekki í 

þeim (Tinna, viðtal 23. september 2014) .  
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Hún sagðist oft hugsa til þess hvað þau væru heppin að Margrét væri með 

þessa skapgerð því þetta hefði getað verið svo miklu erfiðara. Ársæli leið vel 

fyrstu mánuðina í grunnskólanum og komu ekki upp nein vandamál. Ólafíu 

leið illa í upphafi grunnskólans að mati Svövu móðir hennar og fyrstu vikur 

Ólafíu voru mjög erfiðar eins og komið hefur fram. Hún þurfti að takast á við 

nýjar kröfur og aðstæður sem hún gat engan veginn fylgt eftir og sýndi mjög 

slæma hegðun. Slæm líðan Ólafíu í skólanum hafði líka áhrif á líðanina 

heima og sagði Svava frá því að yfirleitt hefði það útheimt slagsmál að koma 

henni af stað í skólann. Ólafía upplifði sjálf vanhæfni sína í að hegða sér vel í 

skólastofunni. 

Hún sagði oft: „Mamma mér finnst þetta alltof erfitt ég get 

ekki. Ég á að gera svona og svona en ég bara get það ekki.“ [...] 

Hún gerði sér alveg grein fyrir því að hún gat ekki setið kyrr og 

þegar hún þurfti að tala, talaði hún. Hún hafði bara engan 

hemil á þessu. [...] Fyrst var þetta eiginlega svona reiði, 

aðallega út í okkur foreldrana að vera að gera henni þetta, að 

láta hana fara á hverjum degi. Henni leið ekki vel yfir því að 

vera í þessum aðstæðum sem hún réð ekki við (Svava, viðtal 8. 

september 2014). 

Ólafíu fannst skemmtilegt í íþróttum og frímínútum. Þar fékk hún að hreyfa 

sig og fá útrás; reglurnar voru aðrar og umhverfið þekkti hún betur. Í dag 

líður henni vel í skólanum. Hún byrjaði á lyfjum við ADHD um áramótin í 

fyrsta bekk og þá fór henni að ganga miklu betur. Einnig kom stuðningsaðili 

inn í bekkinn. 

Á meðan Ólafíu fannst skemmtilegast í íþróttum og frímínútum voru það 

þeir tímar vikunnar sem voru erfiðastir fyrir Einar. Þrátt fyrir að Halldóra 

hafi sagt að honum hafi liðið vel fyrstu mánuðina í skólanum voru nokkrir 

hlutir sem reyndust honum erfiðir og hann upplifði óöryggi fyrstu mánuðina 

eins og svo algengt er. Einar þoldi illa hávaðann og lætin í íþróttum og 

sérstaklega í íþróttaklefanum. Hann fékk að skipta um föt í 

íþróttageymslunni og fór þá að ganga betur. Grunnskólinn kom á móts við 

hann og gerði breytingar sem gerðu Einar öruggari í erfiðum aðstæðum í 

upphafi skólagöngunnar. 

4.4 Mat barnanna á yfirfærslunni 

Börnin sem voru þátttakendur í rannsókninni töluðu öll vel um leikskólann 

og fannst allt skemmtilegt þar. Það sem stóð upp úr hjá þeim var að fara í 

ferðir, leika við vini sína, perla, lita, púsla, spila og leika í búðinni. Öll börnin 
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sögðu að leikskólakennararnir væru skemmtilegir og þeir hefðu kennt þeim 

meðal annars nöfnin á fuglunum og rétta hegðun: „Þeir kenndu mér að sitja 

kyrr, hugsa um sjálfan mig og þeir kenndu mér líka að haga mér vel“ 

(Patrekur, viðtal 26. október 2014). Í viðtölum kom í ljós að öll mundu þau 

eftir að hafa farið í heimsóknir í grunnskólann á meðan þau voru í 

leikskólanum og fannst þeim það öllum mjög gaman. Þau mundu eftir að 

hafa skoðað grunnskólann eða eins og einn sagði: „Við fengum að skoða 

allt.“ (Viðtal við Patrek, 26. október. 2014). Gaman hefði verið að fara í 

heimsókn í fyrsta bekk og hitta og leika við krakkanna þar og sérstaklega 

gaman að fara í verkgreinastofurnar, smíðastofuna og heimilisfræðistofuna.  

Þeim fannst öllum skemmtilegt að byrja í grunnskólanum. Patrekur og 

Arnar sögðu báðir að þeim hefði liðið vel fyrstu vikurnar í grunnskólanum. 

Dröfn talaði reyndar um að henni hefði þótt erfitt að vera feimin við 

kennarana. Hún hefur örugglega fundið til kvíða og óöryggis fyrstu vikurnar í 

skólanum. Börnunum fannst skemmtilegast að skrifa stafi, í stærðfræði og 

vera í frístundinni í grunnskólanum, því þar máttu börnin leika sér og mikið 

var af skemmtilegum leikföngum. Einnig fannst þeim gaman í frímínútum 

því það væri svo gaman að leika sér úti. Þó Patreki hafi þótt skemmtilegast í 

frímínútum þá sagði hann að honum þættu frímínúturnar einnig erfiðar. 

 „Ég á eiginlega í erfiðleikum í frímínútum, ég á í erfiðleikum 

með þegar ég er alltaf að meiða, en ég er allavega með 

einhverja bók ef ég verð duglegur þá fæ ég stimpil í línur. Ég fæ 

stimpla fyrir að hugsa um sjálfan mig og vera góður.“ (Patrekur, 

viðtal 26. október 2014). 

4.5 Samantekt niðurstaðna 

Niðurstöðurnar sýna að samstarf skólanna byggir að mestu leyti á 

gagnkvæmum heimsóknum. Fram kom í viðtölum við kennara á báðum 

skólastigum að þeir hafa áhyggjur af litlu samráði. Þeir telja að auka megi 

samstarf með nokkrum breytingum; meira flæði milli skólastiganna, að 

skapa þurfi samræðugrundvöll fyrir kennara og gefa kennurum tækifæri til 

þess að fylgjast með starfi á hinu skólastiginu. Með þessum breytingum geti 

náðst meiri samfella í nám allra barna.  

Niðurstöður sýna líka að foreldrar eru ekki nægilega vel upplýstir um 

þær upplýsingar sem fara á milli skólastiga um börnin þeirra. Þegar 

niðurstöðurnar eru skoðaðar sjást skýr tengsl á milli fullnægjandi stuðnings 

og ánægjuríkrar skólabyrjunar bæði fyrir börnin og foreldra og óviðunandi 

stuðnings og erfiðrar skólabyrjunar. Teymisvinna í kringum börnin virðist 
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skipta miklu máli að mati foreldra og kennara og auðveldar samskiptin milli 

skólastiganna við yfirfærsluna. 

Þá sýna niðurstöðurnar einnig að sú formlega greining sem börn fá eða 

fá ekki virðist hafa áhrif á það hvernig stuðning börnin fá sérstaklega í 

grunnskólanum og við yfirfærsluna. Einnig töldu foreldrarnir að áhugi og 

metnaður hjá skólastjórnendum og kennurum væri einn af lykilþáttum í því 

hvernig þörfum barna væri mætt bæði í leikskóla og grunnskóla.   
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5 Umræður og samantekt 

Hér verða niðurstöður dregnar saman og ræddar í ljósi 

rannsóknarspurninga og fræðilegs bakgrunns rannsóknarinnar. Áður en 

tekist verður á við rannsóknarspurningarnar þrjár mun ég máta niðurstöður 

úr fyrirliggjandi gögnunum og viðtölum við lög og reglugerðir um samstarf 

og skil á upplýsingum milli skólastiga. 

5.1 Hvernig var samstarf skólastiganna? 

Þegar niðurstöður um samstarf skólanna voru skoðaðar og metnar út frá 

lögum og aðalnámskrám kom í ljós að þátttökuskólarnir uppfylltu mörg 

þeirra skilyrða sem þeir áttu að gera en þó ekki öll.  Samkvæmt lögum um 

grunn- og leikskóla ber sveitarfélögum að koma á gagnvirku samstarfi á milli 

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

Það var vissulega samstarf á milli skólastiganna en það vantaði upp á 

gagnvirkni þar á milli. Samstarfið í þátttökuskólunum snérist um heimsóknir 

leikskólabarnanna í grunnskólann og eina heimsókn nemenda í fyrsta bekk í 

leikskólann.  

Í aðalnámskránni segir að á meðan börn eru enn í leikskóla eigi þau að fá 

tækifæri til að kynnast umhverfi og starfi grunnskóla. Þau eigi einnig að fá 

tækifæri til að viðhalda góðum tengslum við leikskólann eftir að 

grunnskólanám hefst (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, 

2011b). Leikskólabörnin heimsóttu grunnskólann oft yfir veturinn en 

grunnskólabörnin fóru ekki eins oft í leikskólann. Til bóta væri því að fjölga 

heimsóknum grunnskólabarna í leikskólann til að uppfylla skilyrði 

aðalnámskrár um að viðhalda tengslum við leikskólann. 

Þó að vissulega hafi verið skýr og greinagóð heimsóknaráætlun og 

markmið í námskrám skólanna hefði mátt skilgreina þar nánar samstarfið og 

markmið þess eins og aðalnámskrár gera ráð fyrir. Þátttökuskólarnir þurfa 

að búa til sameiginlega samstarfsáætlun og passa upp á að sjónarmið 

beggja skólastiga komi fram eins og kemur fram í lögum, aðalnámskrám og 

fyrri rannsóknum (Turnbull o.fl., 2011). Áherslur grunnskólans sáust í 

skjalinu um heimsóknirnar en ekki hver tilgangur eða áherslur leikskólans 

voru. Mikilvægt er í samstarfi skólastiga að báðir aðilar virði skoðanir hvor 

annars og komist sameiginlega að niðurstöðu sem er hagkvæm og góð fyrir 

alla aðila (Kolfinna Njálsdóttir, 2014).  
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Kennararnir sem höfðu starfað í leikskólanum upplifðu að frumkvæði og 

áhugi á samstarfi skólastiganna hafi verið meiri hjá leikskólakennurum en 

grunnskólakennurum. Er það í samræmi við niðurstöður rannsókna Jóhönnu 

Einarsdóttur (2007a) sem benda til þess að leikskólakennarar séu 

áhugasamari um samstarf á milli skólastiganna en grunnskólakennarar. 

Samt bendir reynsla kennaranna til að samstarfið sé sniðið í kringum starf 

grunnskólans fremur en leikskólans. Þó sáu kennararnir merki um að þetta 

væri að breytast og meira jafnræði væri komið á milli skólastiganna.  

Samstarf skólanna hefur aukist síðustu ár en aðallega í formi fleiri 

heimsókna eins og fram kom bæði í viðtölum við kennarana og fyrirliggjandi 

gögnum. Þetta er í samræmi við niðurstöður Jóhönnu Einarsdóttur (2007a, 

2007b) og Gerðar G. Óskarsdóttur (2012). Ef til vill má rekja það til aukins 

áhuga á samstarfi leikskóla og grunnskóla hjá kennurum en einnig til nýrra 

áherslna í aðalnámskrá á samfellu í námi barna.  

Áhugavert er að bera samstarf skólanna saman við skilgreiningu Turnbull 

o.fl., (2011) á slíku samstarfi. Þar byggir samstarfið á sambandi þar sem 

aðilar samþykkja að byggja á fagkunnáttu hver annars og úrræðum. 

Sambandið hefur það að markmiði að taka sameignlegar ákvarðanir sem 

verða börnum til góða og einnig skólunum sjálfum og fjölskyldum. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að nær öll samvinna skólanna fór fram í gegnum 

heimsóknir á milli skólastiganna en lítill tími var gefinn til samræðu kennara. 

Því er ekki hægt að segja að samstarf skólanna í rannsókninni uppfylli að 

öllu leyti skilgreiningu Turnbull o.fl., (2011). Kennararnir voru þó fylgjandi 

því að skapaður yrði samræðugrundvöllur fyrir kennara beggja skólastiga til 

þess að ræða saman og samræma kennslu- og agaaðferðir eins og 

kennararnir í starfendarannsóknunum í Á sömu leið gerðu. Niðurstöður 

þeirrar rannsóknar leiddu í ljós augljósan ávinning af góðu samstarfi á milli 

skólastiganna þar sem kennarar fengu góðan tíma til samráðs sem leiddi til 

aukinnar samfellu í námi barnanna. Einnig unnu leikskóla- og 

grunnskólabörnin sameiginlega að verkefnum í heimsóknum sínum á milli 

skólastiga sem stuðlaði að þægilegri yfirfærslu (Jóhanna Einarsdóttir og 

Bryndís Garðarsdóttir, 2013). Að mati kennara þátttökuskólanna hefðu 

leikskólabörnin mátt blandast meira grunnskólabörnunum í heimsóknunum 

og sitja við hlið þeirra í stað þess að leikskólabörnin sætu öll aftast og ynnu 

að öðru verkefni. Þetta er algengt í heimsóknum leikskólabarna í 

grunnskólann eins og kom fram hjá Gerði G. Óskarsdóttur (2012). 

Áherslan í samstarfi þátttökuskólanna virtist vera á undirbúning 

barnanna undir grunnskólann frekar en að undirbúa grunnskólann undir 

komu þeirra. Í þátttökuskólunum fengu grunnskólakennarar ekki tækifæri til 
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að kynna sér stöðu barnanna og hvernig unnið var í leikskólanum en fyrri 

rannsóknir hafa sýnt að slíkt getur verið farsælt (Dockett, 2014; Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2012; Jóhanna Einarsdóttir, 2007a).  

5.2 Hvernig fóru skil upplýsinga fram? 

Þegar niðurstöður um skil og miðlun upplýsinga milli skólastiga voru 

skoðaðar og bornar saman við hvað aðalnámskrár og lög og reglugerðir 

segja, kom í ljós að verkferla vantaði eða þeir þörfnuðust endurskoðunar. 

Þá var samstarf varðandi miðlun upplýsinga milli leikskóla, grunnskóla og 

foreldra ekki nægilega gott. Í fyrirliggjandi gögnum frá báðum skólum kom 

fram að skrifleg gögn um börnin fóru úr leikskólanum yfir í grunnskólann og 

haldnir voru skilafundir á vorin þar sem gögnin voru afhent. Foreldrar voru 

hins vegar ekki upplýstir um þetta fyrirkomulag eða þau gögn sem fóru á 

milli skólastiganna um börnin þeirra eins og lög og aðalnámskrár gera ráð 

fyrir. 

Þegar vistfræðikenning Bronfenbrenners (1979) er notuð til að skoða skil 

og miðlun upplýsinganna þá leggur hún áherslu á að samstarf og samskipti 

séu gagnvirk á milli allra þeirra kerfa sem snúa að barninu. Gæði 

sambandsins hefur mikil áhrif á það hvernig yfirfærslan muni ganga. Ég tel 

að óskýrir verkferlar um miðlun upplýsinga milli skólastiga og aðkomu 

foreldra hafi orðið til þess að upplýsingar um börnin hafi ekki komist 

nægilega vel til skila upp í grunnskóla. Upplýsingarnar hafi ekki verið eins 

nákvæmar og þær hefðu getað orðið með góðu og gagnvirku sambandi milli 

allra nærkerfanna eins og Bronfenbrenner telur að mikilvægt sé til að stuðla 

að samfellu milli skólastiganna.  

Í einu tilfelli höfðu foreldrar aðkomu að gögnunum. Í því tilfelli var búið 

að mynda teymi í kringum barnið í leikskóla og var farið yfir á teymisfundi 

hvaða gögn myndu fylgja barninu í grunnskólann. Í því tilfelli var samband 

nærkerfanna gagnvirkt og yfirfærslan gekk vel. 

Niðurstöður sýndu að kennurunum fannst mikilvægt að góðar 

upplýsingar fylgdu börnunum úr leikskóla í grunnskóla og að það auðveldaði 

yfirfærsluna ef umsjónarkennarinn vissi sem mest um börnin. Því er 

mikilvægt að útbúnir séu verkferlar um hvernig miðla eigi upplýsingum milli 

skólastiga eins og lög um leikskóla, aðalsnámskrár og reglugerð um skil og 

miðlun upplýsinga milli leikskóla og grunnskóla gera ráð fyrir. Í 

verkferlunum ætti einnig að koma fram hvernig upplýsa eigi foreldra um 

þau gögn sem fara á milli og hvernig þau verði notuð í grunnskólanum og 

hvernig skapa eigi gagnvirkt samstarf milli allra þeirra nærkerfa sem koma 

að barninu við yfirfærsluna. 
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5.3 Hvernig tekst skólunum að mæta þörfum margbreytilegs 
barnahóps við yfirfærsluna frá leikskóla yfir í grunnskóla 
að mati kennara?  

Kennararnir töluðu allir um að yfirfærsla barna hafði gengið vel úr leikskóla í 

grunnskóla þó þarfir barnanna hefðu verið fjölbreyttar. Það sem vantaði þó 

helst upp á var aukið samráð milli leikskólakennara og grunnskólakennara 

eins og áður segir. Samkvæmt vistfræðilíkani Bronfenbrenners (1979) þá 

liggur ábyrgðin á yfirfærslu barna úr leikskóla í grunnskóla hjá öllum þeim 

sem tengjast barninu á þessum tímamótum. Leikskólakennurum, 

grunnskólakennurum, foreldum, barninu sjálfu, ættingjum og fleirum. 

Sjónarmið þeirra og væntingar hafa áhrif á ferlið. Kenning Bronfenbrenners 

gengur út á að taka eigi tillit til allra þessara aðila við yfirfærsluna og að allir 

hafi ákveðið hlutverk í ferlinu (Dockett, 2014; Murray, 2014). Það fannst 

kennurunum hafa gengið vel. 

Kennararnir töldu að skólastigin væru að færast nær hvort öðru og 

rökstuddu það með því að í dag væri frjálsi leikurinn að fá meira vægi innan 

grunnskólans en áður. Með því að nýta leikinn sem námsleið væri verið að 

byggja á fyrri reynslu nemenda og þannig mynda samfellu í námi barnanna. 

Dewey taldi að gott væri að nota hið þekkta, reynslu barnsins, þegar verið 

væri að leggja inn nýja þekkingu og að það hjálpi barninu að ná tökum á því 

óþekkta. Kennarinn ætti því að þróa kennsluna á þann hátt að viðfangsefnið 

byggi á og tengist reynslu nemandans (Dewey, 2000). Segja má að með 

aukinni áherslu á frjálsan leik í upphafi grunnskólagöngu aukist samfellan 

milli skólastiganna því börnin þekkja frjálsan leik úr leikskólanum. Frelsið í 

leiknum vegur upp og mildar ef til vill þá breytingu sem felst í auknu 

skipulagi og kröfum innan kennslustofunnar í grunnskólanum. Í 

aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að leggja eigi áherslu á ólíkar náms- og 

kennsluaðferðir og getur frjálsi leikurinn verið viðbót í 

kennsluaðferðarflóruna á grunnskólastiginu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a).  

Kennarar beggja skólastiga í rannsókninni Á sömu leið töldu leikinn vera 

mikilvæga námsleið og að leggja þyrfti áherslu á hann á báðum skólastigum. 

Það sem hindraði að hægt væri að nota frjálsa leikinn meira í 

grunnskólanum væri stífi ramminn og skipulagið (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2013; Bryndís Garðarsdóttir o.fl., 2013; Hrafnhildur Eiðsdóttir, 

2013; Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2013; Kristín Norðdahl, 2013; Kristín 

Norðdahl og Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013). Það er einnig upplifun kennara í 

þessari rannsókn. Með því að byggja á fyrri reynsluna barnanna með 

kennslu í gegnum frjálsan leik er hægt að minnka líkur á að rof verði í 
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námsferli barna eins og Gerður G. Óskarsdóttir (2012) lýsir en þá er 

kennslan í grunnskólanum í engum tengslum við kennsluaðferðirnar sem 

notaðar voru í leikskólanum.  

Niðurstaðan er að þó kennararnir hafi verið sáttir við yfirfærsluna hafi 

mátt bæta þrjá þætti að þeirra mati. Í fyrsta lagi að auka stuðning við 

nemendur í grunnskólanum á þeim tímum dagsins sem flokkast ekki undir 

kennslu. Börn sem þurftu og fengu stuðning í frjálsum leik og útiveru í 

leikskólanum virtust ekki fá stuðning í frímínútum og frístund í 

grunnskólanum. Þar glatast gott tækifæri til að vinna með frjálsa leikinn og 

kenna þeim félagsfærni. Ef börn fá ekki stuðning eftir þörfum þá er ekki 

hægt að segja að verið sé að vinna eftir hugmyndafræðinni um skóla 

margbreytileikans. Þar á hvert barn að geta notið sín á eigin forsendum og 

fengið stuðning við hæfi (Tetler, 2005).  

Í öðru lagi töldu kennararnir að það gæti hjálpað til við yfirfærsluna ef 

það kæmi fyrr í ljós hver væntanlegur umsjónarkennari fyrsta bekkjar yrði. 

Þá gæti kennarinn kynnst börnunum í leikskólanum og myndað tengsl. Það 

væri góð leið til að mynda samfellu í námi barnanna eins og Dewey (2000) 

talar um og myndi auðvelda umsjónarkennaranum að byggja á fyrri reynslu 

barnanna úr leikskólanum. 

Í þriðja lagi töldu kennararnir skipta máli að börnin væru orðin nokkuð 

sjálfbjarga í daglegum athöfnum eins og með klósettferðir, við matarborð 

og klæðnað. En það sama kom fram í rannsóknum Önnu Magneu 

Hreinsdóttur (2013). Kennararnir lögðu ekki áherslu á að leikskólinn ætti að 

kenna börnum stafi eða reikning heldur skipti mestu máli ef börnin gætu 

sýnt öðrum virðingu, hlustað á fyrirmæli og kynnu að fara í röð. Með því að 

kenna börnunum virðingu og tillitssemi í leikskólanum og halda svo áfram 

að kenna það á sama hátt í grunnskólanum myndast samfella í náminu sem 

eykur á vellíðan og öryggi barnanna.  

Kennararnir töldu að yfirfærslan hefði gengið best þegar leikskólakennari 

eða annar starfsmaður úr leikskólanum hefði ákveðið að skipta um 

starfsvettvang og færa sig yfir í grunnskólann með árgangi barna sem voru 

að byrja í grunnskóla. Þannig tapaðist ekki þekking um börnin sem væri 

sérstaklega mikilvægt þegar barnahópurinn er margbreytilegur. Nokkrum 

sinnum síðustu ár hefur kennari úr leikskólanum fært sig yfir í grunnskólann 

með árgangi barna. Hann hefur ýmist haldið áfram að kenna í 

grunnskólanum eða farið aftur til starfa í leikskólanum. Þessi hugmynd 

samræmist kenningum Deweys um samfellu og fellur í rauninni undir 

kenningar Rimm-Kaufman og Pianta (2000) og Bronfenbrenner(1979). Þær 

kenningar leggja áherslu á góð samskipti milli leikskóla og grunnskóla og 
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annarra sem koma að barninu. Með því að opna á milli skólastiganna og 

gera kennurum kleift að færa sig á milli í starfi án hindrana myndu 

samskiptin aukast í þágu barnanna. Einnig myndi þekking kennara á hvoru 

skólastigi fyrir sig aukast og með því væri auðveldara að byggja á fyrri 

reynslu barnanna úr leikskólanum. 

5.4 Hver er reynsla foreldra fjögurra barna með 
sérþarfir af yfirfærslu barna sinna úr leikskóla yfir í 
grunnskóla? 

Niðurstöður sýndu að reynsla foreldra af yfirfærslunni var í raun misjöfn. 

Sumir foreldrar báru yfirfærslunni góða söguna á meðan aðrir voru ósáttir. 

Öllum foreldrunum fannst samskiptin við kennarana breytast við flutninginn 

úr leikskóla í grunnskóla. Þegar grunnskólaganga barnanna hófst voru 

börnin og foreldrar þeirra í raun að stíga inn í nýtt vistkerfi ef við notum það 

hugtak úr kenningu Bronfenbrenners (1979). Í þessu nýja vistkerfi giltu 

aðrar reglur, siðir og venjur sem foreldrar og börn þeirra þurftu að fóta sig í. 

Börnin og fjölskyldur þeirra upplifðu breytingar bæði í samböndum sínum 

og samskiptum við skólana og aðra aðila. Meiri nánd hefði verið í 

samskiptum við leikskólann þar sem foreldrar komu með og náðu í börnin á 

hverjum degi. Í grunnskólanum voru samskiptin minni og sambandið mun 

formlegra.  

Í grunnskólanum var líka meiri ábyrgð sett á foreldrana í námi barnanna. 

Því getur samfella milli skólastiganna byggt á því að foreldrar taki að sér nýtt 

hlutverk og nýjar skyldur sem foreldrar grunnskólabarns. Fyrstu árin í 

grunnskóla hafa mikil áhrif á árangur í skóla seinna meir (Bronfenbrenner, 

1979; Dockett, 2014; Murray, 2014) og því skiptir máli að veita foreldrum 

ekki síður en börnum stuðning í yfirfærslunni. 

Þegar við notum vistfræðikenningu Bronfenbrenner (1979) til að skoða 

yfirfærsluna skoðum við barnið út frá öllum þáttum sem tengjast lífi þess, 

menningarlegum, sögulegum, umhverfislegum og félagslegum. Einnig er 

yfirfærslan skoðuð út frá því hvernig samskipti eru á milli nærkerfanna með 

svokölluðum millikerfum og hvernig þau tengjast svo ytra umhverfi sem 

kallað er stofnanakerfi (Jóhanna Einarsdóttir, 2007a). Í tilviki Einars gekk 

yfirfærslan vel og er hægt að álykta að það sé vegna þess að samskiptin á 

milli nærkerfanna, heimilis, skóla, og leikskóla, voru góð. Ef til vill var það 

vegna góðs samstarfs í teyminu sem var í kringum hann og fylgdi á milli 

skólastiganna.  

Í tilviki Ólafíu og Margrétar gekk yfirfærslan ekki vel og má ætla að 

ástæðan fyrir því hafi verið sú að samskiptin á milli nærkerfanna voru ekki 



 

79 

nógu góð. Grunnskólakennari Ólafíu virtist ekki þekkja til sögu hennar úr 

leikskólanum og upplifði Svava að upplýsingarnar um dóttur hennar hefðu 

ekki farið á milli skólastiganna. Það sama má segja um Margréti en foreldrar 

hennar upplifðu að ekki hefði verið hlustað á þá og farið eftir fyrirmælum 

þeirra. 

 Ef líðan foreldra og barna við yfirfærsluna er skoðuð út frá líkani Rimm-

Kaufman og Pianta (2000) var yfirfærsla hvers barns stödd á ólíkum stöðum 

í líkaninu. Með því að nota líkan þeirra má gera ráð fyrir að félagsleg staða, 

færni og gagnvirkni milli barnsins og þess umhverfis sem það lifir í hafi áhrif 

á yfirfærsluna frá leikskóla í grunnskóla (Jóhanna Einarsdóttir, 2007a). Þegar 

Ólafía og Margrét fluttust yfir á nýtt skólastig má segja að yfirfærsla þeirra 

hafi verið á stigi tvö. Á stigi tvö er tekið tillit til ólíkra þátta í yfirfærslunni en 

ekki til samspils eða samskipta þeirra á milli. Ólafíu leið illa við upphaf 

grunnskólans, of miklar kröfur voru gerðar til hennar og foreldrar hennar 

upplifðu lítil samskipti milli leikskólans og grunnskólans. Þegar yfirfærsla 

Ársæls er skoðuð er líklegt að hún falli að stigi þrjú. Foreldrum hans fannst 

að leikskólinn hefði mátt mæta þörfum hans betur þegar hann var yngri. 

Þau voru ánægð með leikskólann á síðasta ári Ársæls í honum og þeim 

fannst grunnskólinn hafa mætt þörfum hans vel við skólaskilin og honum 

hafi liðið vel í upphafi grunnskólagöngunnar. En á stigi 3 er tekið til allra 

þeirra þátta sem hafa áhrif á yfirfærsluna og samskipti þeirra á milli en bara 

á þeim tíma sem yfirfærslan átti sér stað.  

Þegar yfirfærsla Einars er skoðuð tel ég að hún hafi verið á stigi 4. Fjórða 

stigið snýst um sameinuð áhrif á barnið, bein og óbein og áhrif allra þátta 

sem tengjast barninu frá leikskóla í grunnskóla. Það lýsir yfirfærslu í 

umhverfi sem er skilgreint út frá öllum þeim samskiptum og tengingum sem 

barnið hefur við skóla, bekkinn sinn, fjölskyldu og samfélagið í heild sinni. 

Fjórða stigið tekur ekki bara tillit til reynslu barnsins á þeim tíma sem 

yfirfærslan á sér stað, eins og í líkani tvö og þrjú, heldur tekur tillit til þess 

hvernig samskiptamynstur milli einstaklinga, hópa og stofnanna hefur 

þróast yfir tíma. Foreldrar Einars voru sáttir við þann stuðning sem Einar 

fékk alveg frá upphafi leikskólagöngu sinnar og til dagsins í dag. Yfirfærslan 

gekk vel að þeirra mati og gott samband var á milli foreldra, leikskólans og 

grunnskólans við skilin á milli skólastiganna. Gæði sambanda í umhverfi 

barnsins leikur mikilvægt hlutverk í að styðja við barnið í gegnum þetta 

tímabil þar sem kröfur aukast og barnið þarf að takast á við erfiðar 

áskoranir. Ef samböndin eru góð, allir eru sammála um markmið og tilbúnir 

að styðja barnið og færni þess er líklegt að yfirfærslan úr leikskóla í 

grunnskóla hafi jákvæð áhrif á líf og líðan barnsins. Þar sem sambönd skortir 

eru börnin í hættu á að lenda í erfiðleikum við yfirfærsluna (Rimm-Kaufman 



 

80 

og  Pianta, 2000). Samböndin skorti í tilviki Margrétar og Ólafíu og því gekk 

yfirfærslan ekki sem skildi og bæði foreldrar og börn upplifðu erfiðleika.  

Í niðurstöðunum kom fram að flestum foreldrum fannst þurfa að bæta 

nokkra þætti svo þörfum margbreytilegs barnahóps væri betur mætt við 

yfirfærsluna. Í fyrsta lagi var skortur á stuðning í frímínútum og í frístund 

sem er í samræmi við það sem fram kom hjá kennurunum. Foreldrarnir 

höfðu miklar áhyggjur af því að börn með slaka félagsfærni væru ein í 

útiveru og frímínútum og enginn hugsaði um að hvetja þau í leik með hinum 

börnunum.  

Foreldrarnir töldu skort á þekkingu starfsfólks og skólastjórnenda 

ástæðu þess að ekki væri fylgst betur með börnum í frímínútum. Út frá 

upplifun foreldranna mætti segja að skólarnir eða starfsfólk þeirra hafi ekki 

haft nægilega þekkingu á hugmyndafræðinni að baki skóla 

margbreytileikans eða að minnsta kosti ekki unnið eftir henni. Í skóla 

margbreytileikans á áherslan ekki að vera einungis á að börnin læri og 

þroskist á grundvelli þeirra eigin hæfni og hæfileika heldur verður að tryggja 

að öll börn geti fengið stuðning við hæfi (Ferguson, 1995). Í skóla 

margbreytileikans er einnig virðing borin fyrir réttindum allra. Stefna þurfi 

að fullgildri þátttöku allra barna í skólasamfélaginu (Dóra S. Bjarnason, 

2009). Með því að veita börnunum ekki stuðning í frímínútum og frístund er 

ekki verið að stefna að fullgildri þátttöku allra barna. Hlutverk kennara og 

skólastjórnenda er að sjá til þess að öll börn njóti sín í skólanum. 

Í öðru lagi lögðu foreldrarnir áherslu á að börnin væru komin með 

greiningu fyrir upphaf grunnskólans. Greining virtist ráða því hvernig 

stuðningi var háttað við börnin og hvort þörfum þeirra væri mætt með 

fullnægjandi hætti í skólunum. Ársæll og Einar voru komnir af stað í 

greiningarferli í leikskólanum og áttu þægilegri yfirfærslu og upplifðu færri 

vandamál en til dæmis Ólafía sem ekki var komin með greiningu. Miðað við 

upplifun foreldranna virtust börnin ekki geta fengið stuðning eða sérkennslu 

í grunnskólunum nema að þau væru með læknisfræðilega greiningu. Með 

því er ekki verið að mæta þörfum allra barna eins og hugmyndafræðin um 

skóla margbreytileikans leggur til. Í leikskólanum skipti greiningin minna 

máli að mati foreldra og börnin fengu stuðning án greiningar. Margrét var 

með heyrnarskerðingu og fékk góðan stuðning í leikskólann en í 

grunnskólanum fannst foreldrum hennar vanta upp á skilning kennara á 

þörfum hennar. 

Í þriðja lagi upplifðu foreldrarnir að gæði stuðnings og kennslu réðist af 

því hversu áhugsamir, menntaðir og metnaðarfullir kennarar fengjust í 

stöðugildi stuðnings fyrir börnin bæði leikskólanum og grunnskólanum. Í 
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rannsókn Hermínu Gunnþórsdóttur (2010) töluðu grunnskólakennararnir 

um að oft reyndist erfitt að fá fagmenntað fólk til að sinna sérkennslu og 

stuðningi og væri þá fundinn stuðningsaðili sem hefði ekki sérhæfða 

menntun eða þekkingu á sérþörfum.  

Foreldrunum fannst að skólarnir ættu að vera með ákveðið verklag svo 

þörfum allra barna væri mætt á fullnægjandi hátt. Stundum vantaði upp á 

upplýsingar til foreldra um hvernig stuðningnum væri háttað í leikskólanum. 

Þá voru foreldrar ekki látnir vita ef stuðningurinn datt niður í lengri tíma. Í 

grunnskólanum upplifðu foreldrar að kennarar hefðu ekki áhuga og væru 

ekki tilbúnir til að afla sér frekari fræðslu um sérþarfir barnanna. Sumir 

foreldrar upplifðu að kennararnir tækju lítið mark á upplýsingum frá þeim 

og stundum fannst þeim að kennararnir áttuðu sig ekki nægilega vel á 

þörfum barnanna og mikilvægi viðeigandi aðferða í kennslu. 

Einnig vildu foreldrar að stuðningurinn færi að mestu fram inn í bekk og 

að börnin væru ekki tekin ein út í miðri kennslustund til að kenna þeim 

eitthvað annað. Samkvæmt hugmyndum skóla margbreytileikans eiga öll 

börn að tilheyra bekk frá eigin sjónarhorni, barnanna og kennaranna 

(Ferguson 1995). En það tókst ekki alltaf þar sem foreldrum fannst að þegar 

Margrét væri tekin út úr bekknum bitnaði það á henni félagslega. Gott væri 

að nota hugmyndir Ferguson o.fl., (2012) um samvirkt nám og láta börnin 

vinna saman í fámennum hópum og þá væri bæði hægt að efla málskilning 

og lestrarfærni Margrétar samhliða því að styrkja hana félagslega. 

Foreldrarnir höfðu þó ekki allir slíka neikvæða reynslu. Sumir foreldrarnir 

höfðu upplifað áhuga kennara á að mæta þörfum barns þess og að skólarnir 

hefðu í raun gert allt til að mæta barni þeirra sem best. Ólík reynsla 

foreldranna skapast af ólíkum þörfum barnanna og ef til vill misjöfnum 

skilningi kennara og annars starfsfólks á þörfum þeirra. Fram kom í 

rannsóknum Jóhönnu Einarsdóttur (2007a, 2007b) að meiri samfella sé í 

námi nemenda með miklar sérþarfir því þeim fylgi oftast skýrar og 

greinagóðar upplýsingar. Það er í samræmi við það sem fram kom í þessari 

rannsókn þar sem foreldrar barna með einhverfu og þá meiri sérþarfir voru 

ánægðari með yfirfærsluna en foreldrar barna með heyrnarskerðingu og 

ADHD.  

Niðurstöðurnar sýndu að þó vissulega sé margt sem megi bæta við 

yfirfærsluna í grunnskólann þá voru flestir foreldrar ánægðir með hvernig 

grunnskólinn lagaði sig að þörfum barnanna. Skólabjallan var tekin úr 

sambandi, einu barni var leyft að borða hjá skólastjóra og öðru að fá 

séraðstöðu í íþróttahúsinu til að klæða sig. Því er hægt að álykta að skólinn 
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hafi unnið eftir hugmyndafræðinni að baki skóla margbreytileikans að 

einhverju marki.  

Annað sem gæti stuðlað að aukinni samfellu í námi eru samfélaglegar 

áætlanir sem settar eru á fót til að gera yfirfærsluna á milli skólastiganna 

auðveldari fyrir margbreytilegan barnahóp. Markmiðið með slíkum 

áætlunum er vellíðan barna og jákvæð upplifun í byrjun grunnskólagöngu. 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að undirbúningur alls samfélagsins undir 

yfirfærsluna á milli skólastiganna tveggja getur haft jákvæð áhrif (Dockett 

og  Perry, 2008). Áætlun sem þessi gengur út á að útvega börnum og 

fjölskyldum stuðning áður en þau byrja í skóla til að mynda gott samband 

milli fjölskyldu og skólaumhverfis. Slíkar áætlanir stuðla líka að samheldni 

innan samfélagsins og skapa stuðningsnet bæði fyrir skólana og 

fjölskyldurnar. Ég tel að sveitarfélagið gæti sett á fót samfélagsáætlanir með 

góðri samvinnu við leikskólann, grunnskólann og skólaskrifstofu 

sveitarfélagsins. Þessir aðilar gætu myndað starfshóp sem myndi stefna að 

því sameiginlega markmiði að öll börn og foreldrar upplifi yfirfærsluna á 

jákvæðan hátt og fái stuðning eftir þörfum til að takast á við þessar miklu 

breytingar. 

5.5 Hver er reynsla þriggja barna sem fengu stuðning 
í leikskóla af yfirfærslunni frá leikskóla yfir í grunnskóla?    

Þó byggja eigi á reynslu barna úr leikskólanum þýðir það ekki að börnin eigi 

að fást við það sama og í grunnskólanum. Flest börn hafa ákveðnar 

væntingar þegar þau hefja nám í grunnskóla. Væntingarnar eru ekki bara 

tengdar því að þau séu að fara í annað og nýtt umhverfi heldur einnig því að 

þau séu að fara að læra aðra hluti á nýjan hátt. Börnin gera því ráð fyrir 

breytingum og að eitthvað nýtt komi í stað þess gamla sem þau þekkja úr 

leikskólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007a).  

Börnin töluðu um að í leikskólanum hefðu þau lært að haga sér vel, nöfn 

á dýrum og fleira. Í grunnskólanum væru þau að læra stafina og reikna og 

fannst það mjög spennandi. Börnin í rannsókninni töluðu öll vel um 

leikskólann og sögðu að það hefði verið gaman þar og skemmtilegt að leika 

sér með öll leikföngin. Þau upplifðu ekki að þau hefðu verið að læra í 

leikskólanum eins og í grunnskólanum sem er í samræmi við rannsóknir 

Jóhönnu Einarsdóttur (2007a). Börn álíta að í grunnskóla fari fram nám en í 

leikskólanum séu þau að leika sér. Börnin töluðu öll vel um heimsóknir í 

grunnskólann á meðan þau voru í leikskólanum og hafa þær örugglega orðið 

til þess að þau urðu öruggari þegar þau byrjuðu í grunnskólanum um 

haustið.  
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Frímínúturnar reyndust einu barnanna erfiðar og öðru þótti erfitt að tala 

við kennarana. Barninu sem leið illa í frímínútum virtist hafa skort stuðning 

til að takast á við þessar nýju aðstæður. Það sama kom fram bæði hjá 

foreldrum og kennurum; stuðning í frímínútum og frístund vantaði. 

Mögulega hefði verið hægt að koma í veg fyrir óöryggi stúlkunnar sem 

var feimin við kennara í upphafi haustsins ef umsjónarkennararnir hefðu 

fengið tækifæri til að kynnast börnunum í heimsóknum þeirra upp í 

grunnskólann síðasta veturinn sinn í leikskólanum. Einnig hefði komið að 

gagni að kennararnir heimsæktu börnin í leikskólann. Bæði foreldrar og 

kennarar töldu að slíkt gæti reynst árangursríkt. 

5.6 Fylgt úr hlaði 

Að rannsókn lokinni langar mig að velta upp nokkrum atriðum sem ég tel að 

megi breyta. Má þar fyrst nefna að skapa þarf kennurum tækifæri til 

samræðu milli skólastiga, sveigjanleika í starfsumhverfi kennara, skýran 

verkferil um skil upplýsinga milli skólastiga, fræðslu fyrir starfsfólk leik- og 

grunnskóla um ólíkar þarfir barna, stuðning við börn í frístund og 

frímínútum, teymisvinnu og samvinnu samfélagsins. 

Skapa þarf kennurum beggja skólastiga tækifæri til að hittast og ræða 

saman um tilgang og markmið samstarfsins. Einnig er gott ef kennarar 

beggja skólastiga geta sammælst um kennslu- og agaaðferðir þannig að 

börnin upplifi að reglurnar séu eins á báðum stöðum. Gott væri ef 

sveitarfélagið gæti skapað kennurunum tækifæri á að hittast þrisvar á önn 

til að ræða hvernig megi bæta yfirfærsluna og vinna að því að efla samfellu í 

námi allra barna. 

Kennarar í rannsókninni lýstu allir yfir áhuga á að þeir gætu flutt sig á 

milli skólastiga. Þá gæti kennari í leikskólanum fært sig yfir í grunnskólann 

með árgangi barna sem væri að byrja í grunnskóla án þess að segja upp 

starfi sínu í leikskólanum. Þá væri hægt að gera leikskólann og grunnskólann 

að einni starfsstöð og leikskólakennari gæti haldið sömu launum í 

grunnskólanum og öfugt. Þægilegt væri fyrir börnin að kennari sem þau 

treystu úr leikskólanum yrði með þeim í grunnskólanum fyrstu mánuðina og 

jafnvel fyrsta árið. Upplýsingar myndu þá síður tapast og auðveldara væri að 

byggja á reynslu barnanna úr leikskólanum og viðhalda samstarfi við 

foreldra.  

Setja þarf upp skýrari verkferil um skil upplýsinga á milli skólastiga og 

koma þarf fram í námskrá grunnskólans og leikskólans hvernig skilin eigi að 

fara fram eins og krafist er í aðalnámskránni. Í námsskrá grunnskólans þarf 

einnig að koma fram hvernig skólinn ætlar að vinna úr og nota þær 
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upplýsingar sem koma úr leikskólanum og frá foreldrum. Með lögum um 

leikskóla frá 2008 var afnumin krafa um leyfi foreldra til að miðla 

upplýsingum um börnin frá leikskóla til grunnskólans. Löggjöfin er samt sem 

áður skýr og skólarnir eiga að upplýsa foreldra um þau gögn sem fara á milli 

skólastiganna.  

Auka þarf fræðslu til starfsfólks og kennara leikskóla og grunnskóla um 

ólíkar þarfir barna. Einn kennarinn sagði að hann hefði áhuga á að vera 

duglegri að sækja námskeið en það væri svo mikið mál að þurfa að ferðast 

alla leið til Reykjavíkur með tilheyrandi kostnaði. Skólastjórnendur og 

skólaskrifstofa sveitarfélagsins þurfa að gera kennurum auðveldara að 

sækja fræðslu með því að fá námskeiðin út á land. Gæta þarf þess að hafa 

reglulega fræðslu um ólíkar þarfir barna í skólunum og fræða alla 

starfsmenn sem koma að barninu en ekki einungis kennara. Með aukinni 

menntun og þekkingu á fjölbreyttum sérþörfum barna geta bæði skólastig 

vonandi mætt þörfum margbreytilegs barnahóps betur. 

Mikilvægt er að veita börnum stuðning um leið og kennarar sjá að þau 

hafa þörf fyrir hann í stað þess að beðið sé eftir greiningunni. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að vel hefur reynst að mynda teymi utan um  börn 

sem þurfa stuðning við nám sitt bæði í grunn- og leikskólanum. Virkni 

teymisins færi síðan eftir þörfum barnsins og því hvernig gengi í skólanum. 

Meiri ánægja var meðal foreldra þeirra barna þar sem búið var að mynda 

teymi í kringum börnin og því ættu skólarnir að leggja áherslu á að búa til 

teymi í kringum öll börn sem þurfa stuðning til að tryggja gott samstarf við 

foreldra strax í upphafi.   

Ég þekki af fyrri reynslu sem starfsmaður á frístundaheimilum 

Reykjavíkurborgar að börn sem þurfa stuðning í félagslegum aðstæðum fá 

hann í flestum tilvikum á frístundarheimilum. Þetta er eitthvað sem 

þátttökuskólarnir í rannsókninni ættu að horfa til og veita börnunum 

stuðning í frístund svo ekki myndist rof í félagslegu námsferli barnanna. 

Félagslegi þroskinn er ekki síður mikilvægur en sá námslegi. Börn sem 

skortir félagslega færni hafa gott af því að vera í kringum jafnaldra sína og fá 

stuðning við að komast inn í leik, læra félagsfærni, sjálfstæði og viðeigandi 

hegðun í aðstæðum. Einnig þarf að kenna öllum barnahópnum 

umburðarlyndi gagnvart því að enginn er eins. 

Ég tel æskilegt að aðilar frá grunnskólanum, leikskólanum, 

sérfræðiþjónustu sveitarfélagsins, foreldraráðinu í leikskólanum og 

sveitarfélaginu myndi starfshóp til að vinna að sameiginlegri áætlun um 

farsæla yfirfærslu fyrir öll börn úr leikskóla í grunnskóla. Passað væri upp á 

að sjónarmið allra í hópnum kæmu fram og tryggt að í áætluninni væri 
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sérstaklega hugsað út frá þörfum margbreytilegs barnahóps. Í áætluninni 

væru til staðar úrræði til að styðja við fjölskyldur með ólíkar þarfir og í henni 

gæti falist að kortleggja betur áhuga barnanna með svokölluðum 

athafnalista. Það yrði gert á síðasta ári í leikskóla og myndi nýtast við 

færsluna í grunnskólann.  

Hluti af áætluninni gæti verið að búa til bækling sem foreldrar fengju í 

september síðasta ár barnanna í leikskólanum. Í bæklingnum kæmi fram 

tilgangur samstarfsins á milli skólastiganna, skipulag heimsókna, hvaða gögn 

fara um börnin á milli skólastiga og aðrar hagnýtar upplýsingar. Mikilvægt 

væri að bæklingurinn væri þýddur á móðurmál allra barnanna svo foreldrar 

barna af erlendum uppruna gleymdust ekki.  

Í upphafi síðasta skólaárs barnanna í leikskólanum væri síðan haldinn 

fundur þar sem aðilar frá leik- og grunnskólanum kynntu samstarf 

skólastiganna og markmiðið með því. Einnig væri fundur um vorið í 

grunnskólanum með væntanlegum umsjónarkennurum fyrsta bekkjar. 

Foreldrarnir hefðu þá tækifæri til að spyrja um samstarfið og koma með 

athugasemdir. Ég tel að með því að virkja foreldra sem þátttakendur í 

samstarfi milli skólastiganna með þessum hætti sé hægt að stuðla að 

aukinni ánægju meðal foreldra með yfirfærsluna þar sem þeir upplifa að 

hlustað sé á sig og tekið tillit til þeirra skoðana. Ég tel að með því að 

skólarnir myndi gott samband við foreldra og stuðla að auknu samstarfi milli 

skólastiga sé hægt að gera yfirfærsluna úr leikskóla í grunnskóla þægilega 

fyrir öll börn.  
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6 Lokaorð 

Að mörgu þarf að huga í samstarfi skólastiga og í samskiptum skólanna við 

foreldra. Ég vona að þátttökuskólarnir og aðrir skólar geti nýtt sér 

niðurstöður rannsóknarinnar til að stuðla að aukinni samfellu í námi fyrir öll 

börn. Taka verður þó tillit til þess að skólarnir í rannsókninni eru enn að 

vinna að nýjum skólanámskrám og vona ég að í þeim geri þeir betur grein 

fyrir samstarfi á milli skólastiganna og hvernig þeir ætla að stuðla að 

samfellu í námi. Einnig þurfa þeir að taka fram hvernig miðlun upplýsinga 

um börnin milli skólastiganna fer fram og hver aðkoma foreldra og jafnvel 

barnanna sjálfra er að slíkum gögnum.  

Svo virðist sem skólarnir leggi ennþá áherslu á árangur barna í 

afmörkuðum námsgreinum en minni áherslu á færni í félagslegum 

samskiptum. Það fótar sig enginn vel í samfélaginu í dag ef hann kann ekki 

mannleg samskipti og viðeigandi hegðun í aðstæðum. Með aukinni áherslu 

á að efla félagsfærni barna og veita þeim stuðning eftir þörfum bæði innan 

leikskólans og grunnskólans geta skólarnir skilað af sér sjálfstæðum og 

sjálfsöruggum einstaklingum. 

Ég tel að eftir skrif þessarar ritgerðar sé ég betri sérkennslustjóri. Ég tel 

mig vita meira um mikilvægi þess að undirbúa yfirfærslu allra barna vel því 

þetta er stórt skref að stíga fyrir fimm og sex ára börn. Ég geri mér betur 

grein fyrir mikilvægi þess að auka upplýsingaflæði til foreldra og stuðla að 

aukinni samvinnu við þá. Einnig að skapa tækifæri fyrir fræðslu um 

margbreytilegar þarfir barna til alls starfsfólks í leikskólanum.   

Gaman væri að setja af stað sameiginlega áætlun sveitarfélagsins, 

skólanna og skólaskrifstofunnar með það að markmiði að stuðla að 

þægilegri yfirfærslu fyrir öll börn. Ég tel að þetta væri góð leið til að virkja 

alla aðila sem koma að yfirfærslunni til að vinna saman. Þannig tel ég að 

samstarf skólanna myndi einnig breytast og byggjast á öðru en bara 

heimsóknum leikskólabarna í grunnskólann. Ég tel að þetta sé nýjung sem 

vert væri að prófa. 
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Fylgiskjal 2 

Listar fyrir foreldra 

Hvernig fóru skilin fram milli leik- og grunnskóla? 

Hvernig var samvinnu háttað á milli leik- og grunnskólans? 

Hvernig var barnið undirbúið undir grunnskólann í leikskólanum? 

Hvernig var staðið að því að gefa upplýsingar um barnið frá 

leikskólanum í grunnskólann? 

Hvernig gekk fyrstu mánuðina í grunnskólanum? 

Hvernig leið barninu til að byrja með í grunnskólanum? 

Hvernig líður því núna? 

Hvernig leið þér sem foreldri fyrstu mánuðina í grunnskólanum? 

Hvernig líður þér núna? 

Hvað hefði verið hægt að gera betur við yfirfærsluna? 

Hvernig fannst þér leikskólinn mæta þörfum barnsins? 

Hvernig fannst þér grunnskólinn mæta þörfum barnsins? 

Hvernig voru samskiptin við leikskólann? 

Hvernig voru samskiptin við grunnskólann? 

Hvað finnst þér sem foreldri skipta miklu máli við undirbúning 

yfirfærslunnar? 
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Fylgiskjal 3 

Listi fyrir kennara 

Hversu mikilvægt finnst þér sem kennara að auka samfellu barna í 

námi milli leikskóla og grunnskóla? (samkvæmt nýju 

aðalnámskránni) 

Hvernig fóru skilin fram milli leik- og grunnskóla? 

Hvernig voru samskiptin við leikskólann/grunnskólann? 

Hvernig fannst þér skipulagningin á samstarfinu? 

Hvernig var staðið að því að miðla upplýsingum um stöðu barnsins 

milli leikskóla og grunnskóla? 

Hvernig voru upplýsingar sem fylgdu barninu úr leikskóla nýttar í 

grunnskólanum? 

Hvað hefði verið hægt að gera betur við yfirfærsluna? 

Hvað finnst þér sem kennari  skipta máli við undirbúning 

yfirfærslunnar? 

Hvernig  er yfirfærslunni háttað hjá börnum sérþarfir? 

- Er ferlið öðruvísi? 

- Er undirbúningurinn annar? 

Hvað getur grunnskólinn/leikskólinn að þínu mati gert betur til að 

undirbúa og auka samfellu í námi barna með sérþarfir? 

Hversu miklu máli finnst þér undirbúningurinn að yfirfærslunni 

skipta máli fyrir velgengi barna fyrstu mánuði í grunnskólanum? 

Hvað geta grunnskólakennarar lært af leikskólakennurum? 

Horfa grunnskólakennarar í skipulag leikskólans þegar verið er að 

skipuleggja komu fyrstu bekkinga í grunnskólann? 

Hvaða færni telja leikskólakennarar mikilvæga fyrir 5-6 ára börn að 

hafa fyrir upphaf grunnskólans? 

Hvaða færni telja grunnskólakennarar mikilvæga fyrir 5-6 ára börn 

að hafa fyrir upphaf grunnskólans? 
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Fylgiskjal 4 

Listi fyrir börnin 

Manstu hvernig þér leið í leikskóla? 

Hvað fannst þér skemmtilegt að gera? 

Hvað var erfitt/leiðinlegt? 

Hvernig voru leikskólakennararnir? 

Hvað kenndu leikskólakennararnir þér? 

Hvernig fannst þér að byrja í grunnskóla? 

Hvað var skemmtilegt að gera í grunnskólanum? 

Hvað var erfitt/leiðinlegt? 

Hvernig voru grunnskólakennararnir? 

Hvað kenna grunnskólakennararnir þér? 

Manstu eftir því að hafa farið í heimsóknir í grunnskólann á meðan 

þú varst í leikskólanum? 
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Fylgiskjal 5 

Samþykkisbréf. 

Ég ________________________ samþykki að taka þátt í þessari rannsókn. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að heyra upplifun foreldra barna með ólíkar 

þarfir af flutningi frá leikskóla yfir í grunnskóla. Einnig af reynslu þeirra af 

samskiptum við leikskólann og grunnskólann við skilin á milli. 

Viðmælendum er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni á öllum stigum 

rannsóknarinnar. Viðmælendur þurfa ekki að svara öllum spurningum 

heldur er þeim frjálst að neita að svara þeim spurningum sem þeir ekki vilja 

svara. Öllum nöfnum verður breytt svo ekki verður hægt að rekja 

upplýsingar til viðmælenda. Markmið rannsóknarinnar er að komast að því 

hvernig hægt sé að auðvelda yfirfærslu á milli skólastiganna sérstaklega fyrir 

börn með sérþarfir í huga. Rannsakandi telur að þessar upplýsingar geti 

bæði nýst grunnskólum og leikskólum við framkvæmd yfirfærslunnar. 

Með fyrirfram þökk 

Borghildur Sigurðardóttir 
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Fylgiskjal 6 

Samþykkisbréf til foreldra 

Ég ________________________ samþykki að leyfa barninu 

mínu______________________ að koma í viðtal og taka þátt í rannsókn á 

reynslu barna af flutningi úr leikskóla yfir í grunnskóla. Tilgangurinn er að 

heyra upplifun barna af flutningi frá leikskóla yfir í grunnskóla. 

Spurningarnar verða einfaldar og fáar. Ef barnið vill ekki svara spurningum 

er því frjálst að gera það. Öllum nöfnum verður breytt svo ekki verður hægt 

að rekja upplýsingar til viðmælenda.  Markmið rannsóknarinnar er að 

komast að því hvernig hægt sé að auðvelda yfirfærslu á milli skólastiganna 

sérstaklega fyrir börn með sérþarfir í huga. Rannsakandi telur að þessar 

upplýsingar geti bæði nýst grunnskólum og leikskólum við framkvæmd 

yfirfærslunnar. 

Með fyrirfram þökk 

Borghildur Sigurðardóttir 
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Fylgiskjal 7 

Unnið úr viðtölum við foreldra. 

  Góð/ur  

Slæm/u

r 

Samskipti við leikskóla  III I 

Reynsla af skilunum á milli  ll  II 

Samskipti við grunnskólann lll  I 

Líðan barns í grunnskóla í upphafi lll  I 

Líðan barns í grunnskóla í dag IIII 

 Líðan foreldra í upphafi grunnskóla ll II 

Undirbúningur undir grunnskóla I II 

Reynsla af leikskólanum  II  II 

Reynsla af grunnskólanum III I 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 


