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Ágrip 

Markmið þessa verkefnis er að skoða skilin á milli leik og grunnskóla með áherslu á 

flutning barna á milli skólastiganna. Saga leik- og grunnskóla er ólík þar sem upphaf 

leikskólanna má rekja til fyrstu dagheimilanna sem stofnuð voru 1924 og hugsuð sem 

félagslegt úrræði fyrir börn tekjulágra foreldra. Upphaf grunnskólanna er hins vegar rakið 

til ársins 1907 þegar sett voru lög um fræðsluskyldu barna og markmið skólanna var alltaf 

að börn yrðu læs og skrifandi. Þá hefur orðræðan líka verið ólík á milli skólastiganna þar 

sem í grunnskólanum er talað um nemendur, nám og kennslu en í leikskólanum er talað 

um börn og leik. Hugsanlegt er að þetta endurspegli að einhverju leyti muninn á milli 

stofnananna. Þónokkrar rannsóknir hafa verið unnar á flutningi barna á milli skólastiganna 

og hafa þær meðal annars varpað ljósi á mikilvægi samfellu í námi á milli skólastiganna, 

sem talin er hafa afgerandi áhrif á upplifun barna við skil skólastiganna. Einnig hefur gott 

samstarf og virk þátttaka foreldra í skólastarfi barna sinni mikið að segja um gengi þeirra í 

náminu og hernig til tekst við flutninginn á milli skólastiganna. 

Það er von mína að  skrifin geti nýst skólastjórnendum, kennurum leik- og grunnskóla 

og foreldrum til þess að öðlast sýn á að það sem mikilvægt er að huga að við flutning 

barna úr leikskóla í grunnskóla. 
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Formáli 

Tilgangur þessa verkefnis er að gera grein fyrir því sem mikilvægt er að huga að við þau 

tímamót í lífi barna þegar þau eru að yfirgefa leikskólann sinn og hefja grunnskólagöngu. 

Áhugi á efninu hefur kviknað í gegnum árin þegar ég hef fylgst með börnum sem ég þekki 

til takast á við flutninginn með einhverri blöndu af stolti, tilhlökkun, eftirsjá og stundum 

kvíða. Ritsmíð þessi hefði þó aldrei orðið að veruleika ef ekki hefði verið fyrir einstaka 

þolinmæði og tillitssemi barnanna minna tveggja og stuðning fjölskyldu og vina sem 

hvöttu mig áfram. Þeim er ég afar þakklát. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík, 10. maí 2016 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Leikskólar og grunnskólar byggja á nokkuð ólíkum grunni. Upphaf leiksólanna má rekja til 

opnunar fyrstu dagheimilanna sem stofnuð voru árið 1924 af Barnavinafélaginu 

Sumargjöf í þeim tilgangi að sjá börnum fátækra foreldra fyrir bættum 

uppeldisaðstæðum, hlýju, hreinlæti og hollri og góðri næringu (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007). Saga grunnskólanna er rakin til fræðslulaganna 1907 og var meginmarkmið þeirra 

að börn yrðu læs og skrifandi (Ólöf Garðarsdóttir, 2008). Á 20. öldinni hafa báðar þessar 

stofnanir þróast mikið en það er ljóst að þær eru uppbyggðar á ólíkum hefðum hvað 

varðar uppeldis- og kennslufræði. Mismunurinn birtist einnig í ólíkri orðræðu á milli 

stofnanna þar sem í leikskólanum er meiginhugtakið leikur en í grunnskólanum er 

meginhugtakið nám (Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  

Í lögum og aðalnámsskrám leik- og grunnskóla er lögð áhersla á tengsl þessara tveggja 

skólastiga og samfellu í námi barna á milli þeirra (Aðalnámskrá leikskóla, 2011; 

Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; Lög um leikskóla nr. 90/2008; Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Þess vegna má segja að samkomulag sé um mikilvægi þess að bilið á milli 

skólastiganna sé brúað. Það er þó ljóst að þegar börn útskrifast úr leikskóla og flytjast í 

grunnskóla verða nokkrar breytingar í nærumhverfi þeirra og jafnvel getur einnig orðið 

munur á nærumhvefi þeirra nánustu líka, eins og foreldra. Þar sem þau fara úr vernduðu 

umhverfi leikskólans í stærri skóla þar sem þau eru í stærri hópum og færra starfsfólk er 

um hvert barn má líka gera ráð fyrir því að það sé nokkuð misjafnt hvernig börn eru í stakk 

búin til að takast á við breytingarnar og hvernig þær leggjast í þau.  

Hér á landi hefur sitthvað verið gert í viðleitni til að skapa samfellu á milli 

skólastiganna og brúa bilið á milli leik- og grunnskóla. Ýmis þróunarverkefni og rannsóknir 

hafa verið unnar á efninu og mikilvægt að fara yfir hvað hefur tekist vel og læra af því. Auk 

þess sem bent hefur verið á mikilvægi þátttöku foreldra í námi barna sinna til að auka 

velgengni þeirra (Sylja, 2007; Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og 

Börkur Hansen, 2010). 

Kennurum og öðru starfsfólki leik- og grunnskóla, ásamt foreldrum, ætti að vera 

umhugað um að skiptin gangi sem best fyrir sig, barninu í hag. Í þessari ritgerð mun ég 

fara yfir upphaf leik- og grunnskóla og skörun skólastiganna ásamt því að fjalla um 

einhverjar þeirra rannsókna og verkefna sem unnin hafa verið til þess að brúa bilið á milli 

þeirra. Síðan fjalla ég um hvaða þekking þykir æskilegt að börn hafi tileinkað sér við lok 

leikskóla og hverju er æskilegt að þau búi yfir þegar þau hefja nám í grunnskóla. Einnig 

mun ég skoða mikilvægi þátttöku foreldra í ferlinu og skilning barnanna sjálfra á 

flutningnum og því sem hann hefur í för með sér. 
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Markmið skrifanna er að svara rannsóknarspurningunum:  

• Að hverju er mikilvægt að huga við flutning barna á milli leik- og grunnskóla? 

• Hvað hefur reynst farsælast þegar barn flyst á milli leik- og grunnskóla og hvað 

hefur reynst þeim erfiðast? 
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2 Bakgrunnur skólastiganna tveggja 

Hér verður fjallað um ólíkt upphaf og sögu skólastiganna tveggja, leikskóla og grunnskóla. 

Farið verður stuttlega yfir lög og aðalnámskrár leik- og grunnskóla og fjallað um aðferðir 

til þess að skapa samfellu í námi barna á milli skólastiganna. Auk þess verður farið yfir 

hvernig börn koma úr leikskólanum í grunnskólann. Til þess verður meðal annars farið yfir 

helstu viðfangsefni kennara elstu barna í leikskólum og í 1. bekk grunnskóla.  

2.1 Saga íslenskra leik- og grunnskóla 

Saga og hefðir leik- og grunnskóla er ólíkar. Leikskólinn á sér sögu aftur til ársins 1924 en 

þá opnaði Barnavinafélagið Sumargjöf fyrstu dagheimilin. Þau voru hugsuð sem félagslegt 

úrræði ætlað börnum fátækra foreldra á þeim tímum þegar þéttbýlismyndun var ör. 

Áherslur dagheimilanna voru fyrst og fremst á líkamlega og tilfinningalega þætti, að 

börnum væri veitt hlýja, holl og góð næring og hreinlæti. Samkvæmt lögum 

Barnavinafélagsins var tilgangur þess „að stuðla að andlegri og líkamlegri heilbrigði og 

þroska barna í Reykjavík og vernda þau fyrir óhollum áhrifum“ (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007, bls 21). Árið 1931 stofnaði sama félag fyrsta leikskólann en börnin sem sóttu hann 

höfðu ekki sama bakgrunn og þau sem sóttu dagheimilin. Þau börn sem sóttu leikskólana 

voru helst börn menntamanna sem höfðu verið erlendis og þekktu þaðan til 

leikskólamála. Leikskólarnir voru álitnir viðbót við góð heimili og dvalartími barnanna á 

þeim var helmingi styttri en barnanna á dagheimilunum. Eftir því sem það færðist í 

aukanna að konur ynnu utan heimilis fjölgaði dagheimilum og leikskólum (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007). Jón Torfi Jónasson (2006) segir að hægt sé að skipta röksemdum fyrir 

uppbyggingu leikskóla á 20. öldinni í fernt. Í fyrsta lagi hafi það verið vitundin um að ekki 

öllum börnum væri nægilega vel sinnt af foreldrum sínum og mikilvægt að hið opibera 

gripi inn í og skapaði betri uppeldisaðstæður. Í öðru lagi megi rekja uppbygginguna til 

þéttbýlismyndunar af því að í raun henti umhverfið í dreifðri byggð börnum betur en 

þéttbýli sem kallar á verndaðra umhverfi. Í þriðja lagi hafi atvinna foreldra og sérstakega 

mæðra kallað á fleiri pláss á dagheimilum þar sem foreldrar kölluðu eftir utanaðkomandi 

aðstoð við uppeldi og gæslu barna sinna. Fjórða rökfærslan snýst um börnin sjálf, 

félagslegt uppeldi þeirra, þroska og fræðslu. Þessi rök höfðu alltaf verið áberandi á meðal 

fagfólks en eftir því sem leið á 20. öldina fengu þau meira og meira fylgi. 

Saga grunnskólans nær mun lengra aftur í tímann. Fræðsluskylda náði til allra barna 

með lögum frá 1907 en námsmöguleikar þeirra réðust samt að einhverju leyti af búsetu, 

uppruna og kynferði. Þéttbýlismyndun átti líka mikinn þátt í uppbyggingu skóla, eins og 

leikskóla og frá síðari hluta 19. aldar og á fyrstu áratugum 20. aldar urðu miklar breytingar 
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á skólahaldi. Mest áhersla var þó á reglubundið skólahald í þéttbýlum sjávarplássum (Ólöf 

Garðarsdóttir, 2008).  

Eftir því sem á leið varð skólinn stærri hluti af lífi barna og félagsmótunarhlutverk 

hans varð meira. Samskipta- og hegðunarreglur urður fyrirferðarmeiri og börnum var 

meðal annars kennt að bera virðingu fyrir kennaranum, hvernig koma ætti fyrir á 

almennum samkomum, ganga í röð og fleira í þeim dúr (Ólöf Garðarsdóttir, 2008). 

Meginmarkmið skólanna var að börn yrðu læs og skrifandi. Í fræðslulögunum frá 1936 

stóð til að mynda að börn ættu að vera orðin læs og skrifandi við tíu ára aldur, en ekkert 

var fjallað um nám eða kennslu yngstu barnanna (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Helstu 

breytingarnar í lögunum 1936 frá þeim eldri voru þær að skólaskylda barna var færð úr tíu 

ára niður í sjö ára, en þá hafði skólaskylda í flestum kaupstöðum verið færð niður í sjö eða 

átta ára nokkrum árum áður (Ólöf Garðarsdóttir, 2008).  

Aftur á móti voru í fyrstu lögunum um grunnskóla frá árinu 1974 orðnar talsvert 

breyttar áherslur þar sem segir að grunnsskólinn eigi að búa nemendur undir líf og starf í 

lýðræðissamfélagi. Þar segir einnig að skólinn skuli leitast við að haga störfum eftir 

þörfum hvers einstaklings, efla sjálfstæða hugsun hvers nemanda og hæfni til að starfa 

með öðrum. Í upphafi var markmið kennslunnar að jafna stöðu barna, kenna þeim að 

umgangast jafnaldra og að fara eftir almennum skólareglum. Það að börn temdu sér 

ákveðnar venjur og viðhorf var talið mikilvægara en kennsla ákveðinna námsgreina 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  

2.2 Lög og aðalnámskrár leik- og grunnskóla 

Árið 1973 voru dagheimili og leikskólar sett undir yfirstjórn Menntamálaráðuneytisins. 

Sama ár voru samþykkt lög um Fósturskóla Íslands og Menntamálaráðuneytið tók við 

rekstri hans af Barnavinafélaginu Sumargjöf. Árið 1981 var á Alþingi samþykkt 

breytingartillaga þar sem bætt var inn ákvæði um gerð námsskrár dagheimilanna. Hún 

kom svo út árið 1985 og hét Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili. Þetta markaði tímamót 

sem formleg og fagleg skilgreining á hlutverki leikskólans. Þessi námsskrá var undanfari 

Aðalnámsskrár leikskóla sem kom fyrst út árið 1999 (Jóhanna Einarsdóttir, 2007; Jón Torfi 

Jónasson, 2006). Fyrsta skrefið í áttina að því að færa leikskólana inn í skólakerfið var 

tekið 1991 þegar fyrstu lögin um leikskóla voru samin. Lögin grundvölluðust á 

uppeldisáætluninni fá 1985 og fjölluðu um inntak starfsins og í þeim er ítarleg 

markmiðagrein. Í lögum um leikskóla frá árinu 1994 er leikskólinn svo formlega 

skilgreindur sem fyrsta skólastigið. 

Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) segir í 10. grein að stuðla skuli að samstarfi á milli 

foreldra og starfsfólks leikskóla með velferð barna að leiðarljósi. Auk þess að sé óskað 
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eftir því að stofnað verði foreldrafélag skuli leikskólastjóri hjálpa til við það. Í 9. grein laga 

um grunnskóla (nr. 91/2008) segir að stofna skuli foreldrafélag. Skólastjóri sé ábyrgur fyrir 

stofnun þess og skuli sjá til að félagið fái aðstoð eftir þörfum. Í lögunum segir að hlutverk 

foreldrafélags sé að stuðla að velferð nemenda og efla tengsl heimila og skóla. Í 

aðalnámsskrá grunnskóla (2011) segir í kafla 14.2 um foreldrafélög að ákvarðanataka í 

skólamálum hafi færst nær foreldrum og þess vegna sé brýnni þörf fyrir formlegan 

starfsvettvang þeirra. Virk og vel rekin foreldrafélög geti einnig stuðlað að betri skólabrag 

og eru vettvangur fyrir foreldra til þess að kynnast nemendum, starfsfólki og öðrum 

foreldrum, þar sem hægt er að ræða saman um það sem snýr að menntun og uppeldi 

bananna. Foreldrafélög megi líka nota til að samræma áherslur í hagsmuna- og 

velferðarmálum með hag barnanna að leiðarljósi (Aðalnámskrá grunnskóla , 2011).  

Í lögum leik- og grunnskóla (nr. 90/2008; 91/2008) eru ákvæði um ráð sem meðal 

annarra eru skipuð foreldrum. Í leikskólum skal starfa leikskólaráð sem kosið er í ár hvert 

og starfar í eitt ár í senn. Í ráðinu eiga að vera að minnsta kosti þrír foreldrar sem starfa 

með leikskólastjóra. Í grunnskólum er á samskonar ráð kallað foreldraráð á að fylgjast 

með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan skólans. Hlutverk foreldraráðs 

er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar 

áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal foreldraráðið fylgjast með og sjá um 

kynningu fyrir foreldrum á framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan 

leikskólans. Ráðið hefur einnig umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á 

leikskólastarfi (Lög um leikskóla, 2008).  

Í grunnskólum skal samkvæmt lögum (nr. 91/2008) starfa skólaráð skipað níu 

einstaklingum, skólastjóra, kennurum, skólastarfsmönnum, nemendum og foreldrum. 

Ráðið tekur þátt í stefnumörkun og mótun skólans, fjallar um skólanámskrá hans, árlega 

starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir. Skólaráð á einnig að fá til umsagnar 

áætlanir um stórvægilegar breytingar á skólahaldi og starfsemi skólans sem fyrirhugaðar 

eru. Ráðið starfar til tveggja ára í senn og hlutverk þess er að fylgjast almennt með öryggi, 

aðbúnaði og almennri velferð nemenda, auk þess sem því getur með samþykki 

sveitarstjórnar verið falið ákveðin verkefni til viðbótar því sem hér hefur verið talið upp. 

2.3 Skörun og samfella skólastiganna 

Allt frá því í Uppeldisáætluninni frá árinu 1985 hefur verið talað um mikilvægi þess að búa 

börn undir það að flytjast í grunnskóla og að til þess eigi að vera gott samstarf á milli 

dagheimila/leikskóla og grunnskólans. Á undanförnum árum hafa um 96-99% barna í 

hverjum árgangi sex ára barna innritast í grunnskóla, en möguleiki er að hefja nám í 

grunnskóla ári fyrr eða ári síðar. Að þessu leyti er hægt að tala um ákveðinn sveigjanleika 
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á skilunum á milli skólastiganna (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012), en hér á landi hefur líka 

verið skipst á skoðunum um það hvort fimm ára börn eigi kannski frekar heima í 

grunnskóla en leikskóla. Árið 2007 kom út skýrsla starfshóps á vegum Menntasviðs 

Reykjavíkur sem vann að hugmyndum um sveigjanlegan námstíma og lagði þá til að 

reknar yrðu í grunnskólum deildir fyrir fimm ára börn. Í skýrslunni kemur fram að áhugi 

fyrir því hafi ekki verið mikill á meðal foreldra. Fáir foreldrar vildu að börn sín byrjuðu svo 

ung í grunnskóla og fækkað hefur mikil þeim tilfellum þegar börn fara á undan jafnöldrum 

sínum í grunnskóla. Ástæða þess er talin vera sú að foreldrar séu almennt ánægðir með 

það starf sem unnið er í leikskólanum með þessum aldurshópi (Anna Elísa Hreiðarsdóttir 

og Eygló Björnsdóttir, 2011). 

Í aðalnámskrám leik- og grunnskóla segir að skólaganga barna eigi að mynda samfellu 

þannig að það sem þau hafa lært á fyrri skólastigi eigi að nýtast á því næsta. Mikilvægt sé 

að grunnskólanám byggi á fyrri reynslu barna og námi úr leikskóla jafnframt því sem þau 

fái að takast á við ný og ögrandi verkefni sem veiti þeim nýja reynslu. Í aðalnámskrá leik- 

og grunnskóla er einnig talað um samstarf á milli skólastiganna og segir að tengsl 

skólastiganna sé samstarfsverkefni beggja skólastiga auk foreldranna, þar sem velferð 

barnsins eigi að vera í brennidepli. Kennarar beggja skólastiga eigi að kynna sér aðferðir 

og nám hvors annars svo börnin upplifi samfellu á milli skólastiganna. Leikskólar og 

grunnskólar eigi að vinna saman áætlun með sameiginlegum áherslum til að tryggja að 

samfella verði á milli skólastiganna og áætlunina eigi að birta í skólanámskrám beggja 

skólastiga (Aðalnámskrá leikskóla, 2011; Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Þó mikil 

umræða hafi verið um tengsl skólastiga er ekki alveg ljóst hver eða hvernig á að 

framkvæma þessa aðlögun að nýju skólastigi. Hvort nemandinn eigi sjálfur að laga sig að 

grunnskólanum, leikskólinn eigi að búa nemendur undir grunnskólann áður en hann 

útrskrifar þá eða hvort grunnskólinn eigi kannski alveg eins að laga sig að nýjum 

nemendum sínum er ekki alveg skýrt (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012).  

2.4 Aðferðir sem skapa samfellu á milli skólastiganna 

Hér á landi hefur sitthvað verið gert í viðleitni til að skapa meiri samfellu á milli leik- og 

grunnskóla. Í Reykjavík eru starfandi einkareknir grunnskólar sem bjóða upp á nám fyrir 

fimm ára börn (Gerður G. Óskarsdóttir). Þessir skólar eru Landakotsskóli, sem er 

heildstæður með kennslu frá 1. til 10. bekkjar auk auka deildar fyrir fimm ára nemendur 

og Skóli Ísaks Jónssonar, sem er með kennslu fyrir fimm til átta ára börn. Skólarnir eiga 

það sameiginlegat að hefja kennslu bóklegra greina strax í fimm ára deild (Skóli Ísaks 

Jónssonar, e.d.; Landakotsskóli, e.d.). Krikaskóli í Mosfellsbæ og Dalskóli í Grafarholti eru 

nýlegir skólar þar sem boðið er upp á nám fyrir börn frá tveggja ára aldri. Þá er um að 
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ræða samrekna leik- og grunnskóla sem gera stofnanaleg skil skólastiganna ekki eins 

afmarkandi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Krikaskóli var upphaflega þróunarverkefni þar 

sem Mosfellsbær leitaði aðstoðar fagfólks við uppbyggingu skóla fyrir börn frá eins til 

tveggja ára til 4. bekkjar grunnskóla. Markmið verkefnisins var að byggja skóla sem gæfi 

börnum kost á að njóta handleiðslu sérmenntaðs fólks í uppeldis- og kennslufræðum og 

veita uppeldisskilyrði sem efldu félagslegan og persónulegan þroska barnanna. Markmiðið 

var að efla, auðga og þróa leik- og grunnskólastarf í bænum með því að auka nýbreytni og 

sveigjanleika. Skólinn býður upp á heilsdagsþjónustu í samræmi við skólastefnu 

Mosfellsbæjar en bærinn hafði áður unnið að innri þjónustu á milli skólastiganna með 

verkefnum eins og „Brúum bilið“ (Krikaskóli, 2007). Víðs vegar um landið eru leikskólar og 

grunnskólar reknir í sama húsnæði (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012) en höfundur fann ekki 

upplýsingar um hvort aukist sveigjanleiki á milli skólastiganna við það. 

„Brúum bilið“ er samstarfsverkefni sem sett var á laggirnar árið 1993 á vegum 

Norrænu ráðherranefndarinnar um skólabyrjun, „Skolestart i Norden“, með áherslu á 

tengsl skólastiganna. Markmið verkefnisins sem lauk árið 1996 var að mynda tengsl og 

koma á samstarfi á milli skólastofnanna (Menntamálaráðuneytið, 1997). „Skolstart i 

Norden“ byggði á þróunarverkefni/verkefnum í hverju landi fyrir sig en íslenska 

þróunarverkefnið fól í sér að brúa bilið milli leik- og grunnskóla, hvað varðaði inntak 

námsins og starfshætti í þeim tilgangi að stuðla að vellíðan barna við flutninginn, byggja 

kennsluna í grunnskólanum á fyrri reynslu barna og skapa samfellu í námi. Í verkefninu var 

lögð áhersla á samstarf milli skólastiganna sem lagt var til að leik- og grunnskólayfirvöld í 

hverju sveitarfélagi fyrir sig ættu frumkvæði að, þó uppbygging starfsins færi svo eftir 

aðstæðum á hverjum stað. Myndaðir voru hópar tengiliða sem höfðu það hlutverk að 

skipuleggja tengslin og áhersla var lögð á að undirbúningur fyrir grunnskólanám væri 

samræmdur að einhverju leyti þannig að hægt væri að byggja kennslu barna í 1. bekk 

grunnskóla á reynslu þeirra úr leikskóla. Í ritinu Brúum bilið, sem var afrakstur 

verkefnisins, er vakin athygli á því að æskilegt sé að kennarar beggja skólastiga hittist 

nokkrum sinnum yfir veturinn til að bera saman og skipuleggja samstarfið sem að fyrst og 

fremst felst í því að kynna grunnskólann sem stofnun fyrir leikskólabörnunum, en þau 

þurfi að fá tækifæri til að kynnast húsnæði hans og hugtökum sem tilheyra honum. 

Jafnframt sakni börn oft þeirra tengsla sem þau mynduðu í leikskóla og því sé mikilvægt 

fyrir sjálfsmynd þeirra að fá að fara í heimsókn á gamlar slóðir og hitta starfsfók og börn 

úr leikskólanum, þar sem þau fá að upplifa og sýna aukinn þroska og vöxt 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). 
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Á árunum 1987-2001 var þróunarverkefnið “Samleikur í Seljahverfi“ í gangi í 

Seljahverfi í Reykjavík en markmið verkefnisins var að skapa samfellu í námi barna, en 

tilgangur þess var meðal annars að samræma starf leikskólanna í hverfinu svo börnin 

byggju yfir svipaðri reynslu þegar þau kæmu í grunnskólann. Þær hefðir sem komu með 

verkefninu festust í sessi, en nú eru heimsóknir leikskólabarna í grunnskóla að minnsta 

kosti þrisvar á vetri orðnir fastir liðir í Reykjavík (Gerður G. Óskarsdóttir, 2007). 

Árið 2004 gerði Jóhanna Einarsdóttir rannsókn meðal allra kennara 1. bekkja 

grunnskóla í Reykjavík og allra leikskólakennara sem unnu með elstu börnunum í 

leikskólum Reykjavíkur, en um 90% þeirra svöruðu könnuninni. Notaður var þýddur og 

staðhæfður spurningalisti sem hannaður var við Virginíuháskóla í Bandaríkjunum og 

skiptist í tvennt, annar hlutinn fyrir leikskólakennara og hinn fyrir grunnskólakennara. 

Spurt var um viðhorf kennaranna til þess hvernig börnin kæmu undirbúin í grunnskóla úr 

leikskóla. Flestar spurninganna sneru að því hvaða aðferðir það væru sem kennarar 

notuðu til að tengja skólastigin saman og auðvelda flutninginn á milli þeirra, auk viðhorfa 

kennaranna til þessara aðferða. Á meðal þess sem spurt var um var hvort leik- og 

grunnskólakennarar héldu reglulega fundi þar sem þeir ræddu samfellu, markmið og leiðir 

í náminu og hvort skriflegar skýrslur fylgdu börnum úr leikskólanum í grunnskólann. 

Kennararnir voru líka spurðir að því hvaða leiðir þeir teldu sjálfir æskilegar og hvað stæði í 

vegi fyrir því að þeir notðuðu þær aðferðir (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar töldu kennararnir að flest börn ættu ekki í 

neinum erfiðleikum við upphaf grunnskólagöngu, eða um 70%. Þá töldu 26% 

grunnskólakennara og 15% leikskólakennara að þriðjungur eða færri börn myndu eiga við 

einhverja erfiðleika í upphafi grunnskólagöngu sinnar. Þegar kennararnir voru spurðir að 

því hvaða þættir það væru helst sem yrðu til þess að börnin ættu í erfiðleikum svöruðu 

flestit að erfiðleikar við að fara eftir fyrirmælum, vinna sjálfstætt, vinna í hóp og að semja 

við önnur börn væri það sem börn ættu oftast í erfiðleikum með. Aðrar áhugaverðar 

niðustöður rannsóknar Jóhönnu snúa að samstarfi á milli skólastiganna og hvernig því er 

háttað. Yfirleitt var einhver samvinna á milli skólastiganna og oftast var hún í formi 

heimsókna leikskólakennara og barna í grunnskólann. Næst algengasta form samstarfs var 

að leikskólabörnunum var boðið að taka þátt í atburðum í skólanum. Sjaldgæfast var að 

leikskólakennarar fylgdu börnunum í grunnskólann og kenndu þar nokkra tíma á viku eða 

að leik- og grunnskólakennarar héldu áður en skóli hæfist sameiginlegan fund með 

foreldrum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Áhugavert er að þær leiðir sem voru algengastar miðuðu allar að því að kynna 

grunnskólann og stafsemi hans fyrir börnunum. Lítið var um að áherslur á samfellu í 
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skipulagi, kennslufræði og hugmyndafræði á milli skólastiganna. Einnig vakti það sérstaka 

athygli hvað leikskólakennarar höfðu meiri áhuga á samvinnu á milli skólastiganna en 

grunnskólakennarar, sem vildu frekar fá upplýsingar frá leikskólanum um einstök börn en 

að vinna að samfellu á milli leik- og grunnskóla (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

2.5 Hvernig skila leikskólar börnum upp í grunnskóla? 

Útskrift barna úr leikskóla má túlka bæði sem aðskilnað (frá leikskólanum) og innlimun (í 

grunnskólann). Flutningur sem þessi bendir til þess að börn endi aðild sína að einu 

samfélagi og eftir flutningstímabilið, gangi þau inn í og verði hluti af öðru. Þetta felur í sér 

að ákveðnar væntingar eru búnar til, byggðar á væntingum hvers og eins til nýja 

samfélagsins. Hægt er að spyrja sig að því hvort skiptin séu endilega svona afmarkaður og 

greinilegur endir á því gamla og upphaf þess nýja eða hvort þetta sé kannski lúmskara 

ferli. Kennarar í leikskóla eru yfirleitt búnir að bjóða upp á ýmiss konar verkefni og 

athafnir fyrir flutninginn með það að markmiði að undirbúa börnin fyrir hann. Með því má 

kannski segja að flutningurinn sé ekki svo afmarkaður endir á leikskólagöngunni, heldur 

frekar lúmskt ferli sem er fellt inn í hversdagslegt líf barnanna á leikskólanum (Ackesjö, 

2013). 

Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir (2011) gerðu rannsókn á meðal 

leikskólastjóra með það að markmiði að fá sem skýrasta mynd af því starfi sem unnið er 

með elstu börnum leikskóla. Þær spurningar sem leitast var við að svara voru: „ „Hvaða 

áherslur eru lagðar í starfi með elstu börnum leikskólans síðasta árið þeirra í skólanum?“. Í 

niðurstöðum rannsóknrinnar er afgerandi að leiksólastjórarnir nefndu langoftast 

mikilvægi góðrar félagsfærni og góðs félagsþroska. Á eftir röðuðust svo þættir sem allir 

eiga það sameiginlegt að byrja á sjálf-, það er orð eins og sjálstraust, sjálfsöryggi, góð 

sjálfsmynd, sjálfbjarga, sjálfshjálp og sjálfstæði. Aðeins færri atkvæði fengu svo atriði eins 

og að sýna virðingu og að kunna að vinna í hóp. 

Önnur íslensk rannsókn var unnin á árunum 2001 – 2003 af Jóhönnu Einarsdóttur og 

Kristínu Karlsdóttur (2005). Á þeim þremur árum sem rannsóknin stóð yfir öfluðu 

leikskólakennaranemar á lokaári gagna með viðtölum við 60 leikskólastjóra úr ólíkum 

sveitarfélögum á landinu öllu. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig 

leikskólastjórar tala um hlutverk og markmið leikskólans. Nær allir viðmælendur nefndu 

mikilvægi sjálfstæðis og töluðu einhverjir um að í leikskólanum ætti að byggja upp “sterka 

og sjálfstæða” einstaklinga. Einnig var mjög algeng umræða um mikilvægi þess að hver og 

einn einstaklingur fengi að njóta sín og leikskólastarfið ætti að vera byggt á áhuga 

barnanna frekar en skipulögðu starfi. Eitt af meginmarkmiðum leikskólastarfsins var sagt 

vera að efla félagsfærni barnanna og þá voru nefnd atriði eins og samstarf, samskipti, 
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tillitsemi og vinátta. Nám í gegnum leik var líka mikilvægt í hugum leikskólastjóranna og 

flestir þeirra töluðu um mikilvægi leiksins í starfinu. Í því samhengi var nefnt óformlegt 

nám sem á sér stað allan daginn við ýmsar aðstæður. Einn leikskólastjóranna komst 

þannig að orði að í leikskólanum færi fram nám frá upphafi dags til enda en engar 

frímínútur væru eins og í grunnskólanum. Mikilvægi þess að starfsfólkið hlustaði á börnin 

og hefði hæfni til að túlka og skilja það sem það heyrði og sá var líka á meðal þess sem 

leikskólastjórarnir töldu mikilvægt. Persónulegar og líkamlegar þarfir barnsins voru ekki 

oft nefndar en þó töluðu nokkrir um mikilvægi góðrar næringar, að kunna að sitja til 

borðs, geta klætt sig, farið á klósettið og þvegið sér. 

2.5.1 Viðfangsefni kennara í leikskóla 

Í aðalnámskrá leikskóla (2011) segir að leikskólakennarar skuli eftir þörfum barna nota 

ólíkar leiðir til þess að styðja við nám þeirra í gegnum leik á margvíslegan hátt. Ingibjörg 

Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2012) segja í grein sinni að þetta sé í samræmi 

við rannsóknir og hugmyndir fræðimanna um hlutverk leikskólakennarans í í leik barna. 

Þær skipta æskilegri íhlutun leikskólakennara í fjóra hluta. Fyrst eru athuganir og skráning, 

þar sem til þess að geta stutt barn þurfi leikskólakennarinn að þekkja vel hvert barn, 

veikleika, styrkleika, hæfni, áhuga þess og þroska. Annar hluti er skipulagning umhverfis, 

áhersla á að skapa gott lærdómsríkt umhverfi og bjóða upp á efnivið sem hvetur til náms 

og þroska. Þessar aðstæður getur leikskólakennarinn skipulagt þegar hann hefur kynnst 

hverju barni vel. Þriðji hlutinn er mat á því hvort styðja þurfi sérstaklega við leik barna til 

að auka námsgetu þeirra og efla þroska og hvernig finna eigi viðeigandi stuðningsaðferðir. 

Ingibjörg og Jóhanna segja það mikilvægt að leikskólakennarar geri sér grein fyrir því að 

langur vegur sé á milli stjórnunar- og aðgerðaleysis og til séu margar leiðir sem styðji 

mismikið við börnin. Endurmat á stöðu og framförum barnanna er svo fjórði hlutinn og 

felur hann í sér að þegar leiksólakennarinn telur það tímabært þá geri hann aftur 

athuganir eins og þær í upphafi og endurmetur og skipuleggur umhverfið út frá breyttum 

þörfum. Í aðalnámskrá leikskóla (2011) segir um mat á þroska og velferð barna að það eigi 

að vera einstaklingsmiðað og beina sjónum að áhuga, getu og hæfni barna til að hægt sé 

að nota það til að efla hvert barn. Veita á hverju barni námstækifæri og stuðning sem 

grundvallast á matinu svo að það geti tekið virkan þátt í skólastarfinu. 

Hér er mikilvægt að benda á að samkvæmt lögum um starfsréttindi og ráðningu í 

leikskóla þurfa aðeins tveir þriðju stöðugilda við hvern leikskóla að vera mannaðir af 

leikskólakennurum. Leikskólakennarar eru þeir sem öðlast hafa rétt til að nota starfsheitið 

með því að ljúka meistaraprófi frá háskóla á fræðasviði sem viðurkennt er af ráðherra til 

kennslu í leikskóla. Í sömu lögum segir um ráðningu og starfsréttindi í grunnskólum að til 
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þess að vera ráðinn til kennslu í grunnskóla þurfi viðkomandi að hafa öðlast réttindi til að 

nota starfsheitið grunnskólakennari, sem þarfnast uppfyllingar sömu skilyrða og á við um 

starfsheitið leikskólakennari (Lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda 

við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008). Það er því greinilegt að áherslur 

á fagmenntað starfsfólk í grunnskólum eru mun meiri en í leikskólum.  

Í þessu samhengi er vert að nefna rannsókn þeirra Hrannar Pálmadóttur og Þórdísar 

Þórðardóttur (2007) sem unnin var í kjölfar þróunarverkefnisins “Má ég vera með?” sem 

stóð yfir í tvö ár og var ætlað að beina sjónum að styrkleika í samskiptum barna og 

fullorðinna. Í verkefninu var unnið með marte meo aðferðina, en hún miðar að því að 

kennarinn beiti í samskiptum ákveðnum svipbrigðum, hljómfalli í röddu og augnsambandi, 

ásamt því að koma í orð bæði sínum tilfinningum og barnsins. Í samskiptum af þessu tagi 

verður ákveðin víxlverkun á milli þess að tjá sig um það sem maður er að upplifa og öðlast 

sameiginlegan skilning á því. Í því eru gæði samskiptanna fólgin, auk jákvæðra viðbragða 

kennarans. Rannsóknir á aðferðinni hafa sýnt að hún auki skilning og þekkingu kennara á 

þörfum barnanna. 

Rannsókn Hrannar Pálmadóttur og Þórdísar Þórðardóttur (2007) stóð yfir á sama tíma 

og þróunarvekefnið, en hún leiddi í ljós nokkurn mun á uppeldissýn þeirra leiðbeinanda 

(25) og leikskólakennara (7) sem þátt tóku í rannsókninni en uppeldissýn 

leikskólakennarana var þó líkari innbyrðis en sýn leiðbeinendanna, sem líklegt er að stafi 

af menntun leikskólakennaranna Í niðurstöðum rannsóknarinnar er skýrt að uppeldissýn 

og starfsaðferðir starfsfólksins eru einstaklingsbundnar en þær breyttust meðan á 

þróunarverkefninu stóð. Leikskólakennararnir höfðu þekkingu sem gerði þeim kleift að 

nota verkefnið til að þróa fagmennsku og úrræði fyrir börn með sértæk vandamál, en 

uppeldissýn leiðbeinendanna þróaðist frá valdboði sem hafði stafað af öryggisleysi til 

meira lýðræðis og ábyrgðar í leikskólastarfinu. Meginmunurinn á uppeldis- og 

menntunarsýn leiðbeinendanna og leikskólakennarana fólst í því að leiðbeinendurnir vildu 

nota valdboð, reglufestu og hlýju. Þeir töldu getu barnanna frekar litla og að það þjónaði 

ekki neinum tilgangi að skipuleggja námsaðstæður og nám í leikskólanum. Leiðbeinendur 

töldu það aðalhlutverk sitt að bæta börnunum upp fjarveru mæðra þeirra. 

Leikskólakennararnir aftur á móti var umhugað um ábyrgð kennara á námi og velferð 

barnanna. 

2.6 Væntingar grunnskólans til barna í 1. bekk 

Í kaflanum verður fjallað um hugtakið skólafærni (e. school rediness) og hvað það felur í 

sér. Starfsfólk beggja skólastiganna hefur einhverja sýn á það hvaða færni og þekkingu 

það telur börn þurfa að búa yfir þegar þau flytjast á milli skólastiganna svo flutningurinn 
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verði eins átakalítill og mögulegt er og hægt sé að tala um að þau séu tilbúin fyrir 

breytingarnar. Börnin hafa einnig sjálf sínar skoðanir og væntingar, að ógleymdum 

foreldrunum. Það er ekki til nein ákveðin skilgreining á því hverju börn eiga að búa yfir 

þegar þau fara í grunnskólann en hugtakið skólafærni hefur verið mikið notað og felur í 

sér að einhver þekking eða færni hljóti að vera nauðsynleg til þess að barn geti hafið 

grunnskólagöngu. Það er aftur á móti ekki ljóst hver hún er. Hugtakið hefur mögulega 

ólíka merkingu í hugum fólks sem getur verið ruglandi, hugtakið er flókið og því varað við 

því að horft sé of þröngt á getuna sem börn búa yfir þegar skólafærni þeirra er metin 

(Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2011). 

Fyrir menntun og þroska barna hefur verið lögð áhersla á fjögur meginatriði hvað varðar 

skólafærni. „Hugsjónamenn“ segja að barn sé tilbúið fyrir grunskólann þegar það býr yfir 

sjálfstjórn, hæfni til félagasamskipta og getu til þess að fylgja fyrirmælum. Í þessu 

samhengi skiptir umhverfið minna máli og lítið er hægt að gera til þess að flýta ferlinu. 

Aftur á móti er það skoðun „raunhyggjumanna“ að skólafærni barna skuli metin eftir 

hegðun þeirra og þekkingu (á hlutum eins og litum, formum, talningu og tjáningu) sem er 

bein afleiðing þess sem barninu hefur verið kennt. Búi barnið ekki yfir tilætlaðri færni er 

lausnin samkvæmt báðum þessum sjónarmiðum að gefa því meiri tíma til að þroskast og 

læra þessi grundvallaratriði, með því að fá barninu verkefni sem hæfa þroska þeirra. Samt 

sem áður hafa rannsóknir sýnt að aldur hefur minni áhrif á framvindu þroska en menntun 

(High, 2008) og því gæti verið að aukinn tími sé ekki rétta lausnin? 

2.6.1 Viðfangsefni kennara í 1. bekk 

Finna má nokkurn samhljóm með því sem stendur í aðalnámskrá leikskóla (2011) og 

aðalnámskrá grunnskóla (2011), þar sem segir meðal annars að kennsla skuli beinast að 

því að hjálpa nemendum að tileinka sér þekkingu, leikni og jákvætt viðhorf og með því 

hæfni sem stefnt er að í menntun. Taka þarf tillit til hvers og eins nemanda í skóla án 

aðgreiningar og kennarinn á að sjá til þess og bera á því faglega ábyrgð að velja þá leið 

sem er árangursríkust til að ná árangri sem samræmist þeim hæfniviðmiðum sem er 

stefnt að og vinnubrögð og kennsluaðferðir eigi að þjóna. Kennsla sem er löguð að stöðu 

og þörfum nemandans er líklegri til árangurs (Aðalnámskrá, 2011). Markmiðin sem sett 

eru fram eru svipuð en útfærslan er nokkuð ólík þar sem í leikskólanum er lögð áhersla á 

daglegar venjur, lífsleikni, leik og skapandi starf en í grunnskólanum er megináhersla á 

kennslu í ólíkum námsgreinum. Orðræðan og orðaforðinn sem er ólíkur innan 

skólastiganna endurspeglar líka þennan mun, í leikskólanum er talað um börn, list og 

sköpun en í grunnskólanum um nemendur, nám og kennslu (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 
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3 Þátttaka foreldra í skólagöngu barna sinna 

Í kaflanum verður farið yfir þátttöku foreldra í skólagöngu barna sinna og mikilvægi góðra 

samskipta á milli heimilis og skóla. Fjallað verður um samstarf á milli heimilis og skóla, ólík 

afskipti foreldra og ólíka afstöðu og stöðu foreldra gagnvart skólanum. 

Að byrja í grunnskóla er stórt skref og hefur í för með sér miklar breytingar, ekki bara 

fyrir barnið sem er að hefja grunnskólagöngu sína heldur líka fyrir fjölskyldu þess, þar sem 

ákveðin kaflaskil eiga sér stað. Hlutverk barnsins sjálfs getur tekið breytingum bæði innan 

fjölskyldunnar og úti í samfélaginu í kjölfar skólabyrjunar, sem stafar meðal annars af 

breyttu sjálfstæði og sjálfsmynd og einnig breyttum samskiptum við aðra, þar sem gömul 

tengsl breytast eða rofna og ný tengsl myndast (Sigríður Sturludóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008; Dockett og Perry, 2007).  

Sjálfsmynd er ekki stöðug heldur er hún félagslega mótuð. Við túlkum veröld okkar og 

einkenni hennar og með þessari túlkun myndast sjálfsmynd okkar. Í samræmi við það 

móta einstaklingar umhverfi sitt og eru einnig sjálfir mótaðir af því, sem þýðir jafnvel að 

einstaklingar skilgreina sig á misjafnan hátt eftir því hvar þeir eru. Í samfélaginu eru líka 

sameiginleg viðmið fyrir óorðuð samskipti og tjáningu, þannig að sjálfsmynd er ekki 

hugarástand heldur er hún í stöðugum smíðum í félagslegu samhengi. Samkvæmt þessu 

er sjálfsmyndin mynduð af reynslu einstaklingsins og samskiptum hans við aðra. Ef byggt 

er á þessum kenningum er hægt að gera ráð fyrir að sjálfsmynd barna breytist á meðan 

þau eru að standa í flutningnum á milli skólastiganna og er að breytast yfir allt ferlið á 

meðan skiptin á milli skólastiganna eru að eiga sér stað (Ackesjö, 2013). 

Erlendis hafa margar rannsóknir verið unnar á þátttöku foreldra í skólagöngu barna 

sinna og benda niðurstöður þeirra til þess að jákvætt viðhorf, góð samskipti og þátttaka 

foreldra hafi áhrif á vellíðan og gott gengi barna í skólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Í 

niðurstöðum rannsóknar Sylja (2007) kemur jafnframt fram að börn foreldra sem eru 

virkir í samstarfi við skólann hafa hærri einkunnir en börn þeirra sem ekki tóku virkan þátt 

í samtarfi við skólann. Börn sem eiga foreldra sem eru í góðu samstarfi við skólann fá þau 

skilaboð að menntun þeirra sé mikilvæg, auk þess sem foreldrar sem taka virkan þátt í 

skólastarfi barna sinna hafa eðlilega betri skilning á því hvers er ætlast til af börnunum og 

hvernig þeir geti sjálfir unnið með kennaranum til að styðja við nám barna sinna (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007). 

Áður en börn flytjast úr leikskóla yfir í grunnskóla hafa þau verið undirbúin fyrir 

flutninginn bæði heima og í leikskólanum. Undirbúningurinn er bæði formlegur og 

óformlegur. Formlegur undirbúningur eru hlutir eins og heimsóknir í skólann, spjall um 

skólann og flutninginn úr leikskólanum í skólann, eða markviss kennsla í lestri og skrift 
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hugsuð til að undirbúa börnin fyrir skólagönguna. Dæmi um óformlegan undirbúning eru 

skólaleikir, óformlegar óundirbúnar samræður og fleira í þeim dúr. Fullorðnir spila stórt 

hlutverk í hvoru tveggja með því hvernig þeir bregðast við, svara spurningum og leggja sitt 

að mörkum við vangaveltur barnanna (Ackesjö, 2013). Það hefur komið í ljós að þessi 

formlegi undirbúiningur sem fram fer í leikskólanum, eins og skólaheimsóknirnar til 

dæmis, veiti börnum öryggi og nýtist þeim vel til að aðlagast aðstæðum í nýjum skóla. 

Þessi undirbúningur gerir þó alltaf ráð fyrir því að grunnskólinn sé óbreytanlegt fyrirbæri 

sem börnin þurfi að aðlagast. Í einhverjum tilfellum hefur undirbúningur fyrir 

grunnskólann einungis falist í einhvers konar skimun til þess að geina hugsanleg vandamál 

einstakra barna á afmörkuðum sviðum, en bent hefur verið á að áhrifaríkara sé að byggja 

á fyrri reynsu þeirra út leikskóla og taka mið af fjölbreyttum hæfileikum þeirra og 

styrkleikum við upphaf grunnskólagöngu (Jóhanna Einarsdóttir, 2012b). 

Í grein Sigurborgar Sturludóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2008) er sagt frá 

niðurstöðum rannsóknar sem gerð var árið 2007. Í rannsókninni var skoðuð upplifun og 

reynsla foreldra af grunnskólabyrjun barna sinna, hvaða breytingar hún hafði í för með sér 

og hvort samstarfið við skóla barnanna hafi breyst eftir að þau hófu grunnskólagöngu frá 

því sem hafði verið í leikskóla. Niðurstöðurnar sýndu meðal annars að samskipti 

foreldranna við grunnskólann urðu öðruvísi en þau höfðu verið við leikskólann. Langflestir 

foreldranna sögðu að samskiptin væru mun minni við grunnskólann heldur en höfðu verið 

við leikskólann. Í leikskólanum höfðu foreldrar daglega stutt og óformleg samskipti við 

starfsfólkið í upphafi eða lok dagsins þegar komið var með börnin í leikskólann eða þau 

sótt. Í grunnskólanum hins vegar hittu foreldrar kennarann ekki daglega og börnin sjálf 

sáu meira um samskiptin á milli heimilis og skóla. Þá voru samskiptin líka af öðrum toga 

en þau höfðu verið við leikskólann, þau voru formlegri og ópersónulegri og oft í formi 

skriflegra athugasemda. Samskipti sem foreldrar áttu við grunnskólann snerust helst um 

upplýsingar um nám, kennslu og heimanám barnanna. Menntun foreldra virtist hafa mikil 

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

Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Samkvæmt niðurstöðum forprófana rannsóknar sem unnin var í Þýskalandi árið 1998 

má skipta í þrennt þeim breytingum sem foreldrum finns þeir þurfi að takast á við þegar 

börn þeirra byrja í grunnskóla. Í fyrsta lagi eru það breytingar sem þeir takast á við 

persónulega: Móðirin og faðirinn þurfa bæði að aðlagast því að vera nú orðin foreldri 

skólabarns og finna þá fyrir mikilli ábyrgð sem þau bera á því að barninu gangi sem best í 

skólanum. Á sama tíma hefur það áhrif á sjálfsmynd foreldris þar sem það upplifir sig hafa 

minni stjórn á barninu í skólanum þar sem kennarinn hefur nú tekið við stjórninni. Það er 
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reynsla foreldranna að skólinn reynist mjög eflandi fyrir þroska og námsárangur barnanna 

en foreldrar þurfa nú að aðlaga vonir sínar og væntingar um getu barnsins samkvæmt 

viðbrögðum frá skólanum. Í öðru lagi eru það breytingar sem verða á samböndum: Til að 

byrja með fannst foreldrunum þeir þurfa að takast á við missi, sem kom til af því að missa 

sambandið við leikskólakennara barna sinna, foreldra annarra barna af leikskólanum og 

vini barnanna af leikskólanum. Samskiptin við leikskólakennara höfðu áhrif á væntingar 

foreldranna til barna sinna og getu þeirra og gengi í grunnskólanum og voru þess vegna 

mikilvæg fyrir þá til þess að takast á við breytingarnar sem flutningurinn hafði í för með 

sér. Þessi daglegu samskipti þar sem foreldrarnir höfðu áður fengið góðan stuðning fyrir 

flutninginn voru ekki lengur til staðar. Hvað varðar sambandið við grunnskóla barnsins þá 

var meiri fjarlægð og krafa um sjálfstæði foreldranna. Hlutverk foreldris gagnvart 

grunnskóla barnsins er eftirlit með verkefnum og heimavinnu þess og árangursrík 

hvatning. Fyrir foreldrunum var grunnskólakennarinn miðpunkturinn sem þeir þurfa að 

afsala sér ábyrgð til og treysta. Ný sambönd myndast við aðra foreldra og þar kemur 

stundum upp samkeppni bæði á meðal foreldranna og barnanna um velgegni og 

frammistöðu barna í skólanum. Í þriðja lagi þurfa foreldrar svo að takast á við breyttar 

aðstæður: Foreldrar takast á við að samræma skólann, vinnu sína og fjölskylduna. Dagleg, 

vikuleg og árleg rútína verður nú fyrir miklum áhrifum frá skólanum, en foreldrar þurfa nú 

að nýta sér þjónustu skóladagheimila eða félagslegt stuðningsnet sitt, eins og ömmur og 

afa, til þess að sjá fyrir gæslu á börnum sínum yfir skólaárið. Sumir foreldranna þurftu að 

aðlaga vinnutímann sinn eða knýja fram breyttan vinnutíma til þess að mæta nýjum 

aðstæðum (Niesel og Griebel, 2007). 

3.1 Mikilvæg atriði í samskiptum heimila og skóla 

Á þessum stóru tímamótum í lífi barns þegar það hættir í leikskóla og byrjar í grunnskóla 

eru foreldrar mikilvægur stuðnigur og verður þáttur þeirra í að skapa samfellu í lífi barna 

sinna mikill. Foreldrar gegna oftast lykilhlutverki í lífi barna sinna, það eru þeir sem þekkja 

börn sín best og búa yfir upplýsingum um leikskólagöngu þeirra, hvernig hún gekk og þá 

reynslu sem börnin búa yfir að henni lokinni. Þessum upplýsingum geta þeir komið í 

grunnskólann og þannig stuðlað að því að kennarinn fái rétta mynd af barninu, hvar það 

stendur, styrkleikum þess og þörfum. Það eykur líka samfellu í námi barna og þau eiga 

auðveldara með að byrja í grunnskóla þegar þau upplifa svipaðar væntingar í náminu og 

heima fyrir. Stuðningurinn sem börn fá heima fyrir skiptir því miklu máli við skiptin á milli 

skólastiganna (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008; Jóhanna Einarsdóttir, 

2007).  



22 

Að byrja í grunnskóla er stórt skref og hefur í för með sér miklar breytingar, ekki bara 

fyrir barnið sem er að hefja grunnskólagöngu sína heldur líka fyrir fjölskyldu þess, þar sem 

að ákveðin kaflaskil eiga sér stað. Hlutverk barnsins sjálfs getur tekið breytingum bæði 

innan fjölskyldunnar og úti í samfélaginu í kjölfar skólabyrjunar, sem stafar meðal annars 

af breyttu sjálfstæði og sjálfsmynd barnsins og einnig breyttum samskiptum við aðra, þar 

sem gömul tengsl breytast eða rofna og ný tengsl myndast (Sigurborg Sturludóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2008; Dockett og Perry, 2007). Viðhorf foreldra til skólagöngu barna 

sinna geta verið mjög misjöfn og eru í takt við upplifun þeirra sjálfra af eigin skólagöngu. 

Rannsóknir benda til þess að foreldrar með mikla menntun hafi jákvæðari viðhorf til 

skólagöngu barna sinna en minna menntaðir foreldrar. Þá eru tekjulágir foreldrar og 

minna menntaðir líka ólíklegri til að taka þátt í skólastarfinu (Sigurborg Sturludóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2008; Berlin, Dunning og Dodge, 2012).  

3.2 Ólík afskipti foreldra af skólagöngu barna sinna 

Þórdís Þórðardóttir (2015) talar um slagsíðu í menntarannsóknum þar sem hún segir frá 

því að ýmsir fræðimenn hafa á síðustu árum lýst áhyggjum sínum af því að margar 

rannsóknir á sviðinu hafi í of ríkum mæli beinst að því að sýna fram á að millistéttarbörn 

búi yfir einhverju sem börn út verkalýðsstétt skorti. Þetta er það sem Þórdís kallar 

stéttarslagsíðu í menntarannsóknum og vill líkja við gagnrýni femínista á rannsóknir á 

körlum sem gerðu konur að frávikum. 

Börn í samfélögum sem eru fjárhagslega illa stæð skortir oft vitsmunalegan, 

félagslegan og tilfinningalegan þroska sem er nauðsynlegur til þess að upphaf 

grunnskólagöngunnar gangi sem best fyrir sig. Mat á því hvernig til tekst við skólabyrjun 

barna hefur oft verið byggt á sjónarmiði kennara og foreldra en í rannsókn Tatlow-Golden, 

O´Farrell, Booth, O´Rourke og Doyle (2015) var gerð úttekt á hugsanlegum streituvöldum 

25 barna úr tekjulágu samfélagi í úthverfi borgar á Írlandi. Í rannsókninni voru notaðar níu 

myndir sem börnunum vorur sýndar. Myndirnar sýndu mismunandi aðstæður sem þau 

gætu þurft að takast á við í skólanum. Þær myndir sem þátttakendur sýndi jákvæðari 

viðbrögð eða fáir lýstu sem neikvæðum voru að veifa bless, standa í röð fyrir utan 

skólastofuna, að tala fyrir framan allan bekkinn og að sitja í kennslustund og hlusta á 

kennarann. Þær myndir sem vöktu neikvæðari tilfinningar voru að fara á klósettið, sitja við 

borðið sitt og vinna, að fara á leikvöllinn í frímínútum, að horfa á aðra leika og að vera 

ýtt/hrint af jafningja. 

Einn af mikilvægustu þáttunum í því hversu tilbúin börn eru fyrir grunnskólagönguna 

er félags- og tilfinningaþroski þeirra og sjálfsagi sem gerir þeim kleift að fylgjast með og 

fara að fyrirmælum, eiga góð samskipti við jafningja og kennara, stjórna neikvæðum 
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tilfinningum og hegðun og upplifa að þau tilheyri og séu samþykkt. Annar þáttur sem 

hefur áhrif á hversu vel börnum gengur í skólanum er viðhorfið til skólans og vísbendingar 

eru um að ef fyrstu kynni eru neikvæð sé það líklegt til að vara út alla skólagönguna 

(Tatlow-Golden o.fl., 2015). 

Viðhorf foreldra til skólagöngu barna sinna geta verið mjög misjöfn og eru í takt við 

upplifun þeirra sjálfra af eigin skólagöngu. Rannsóknir benda til þess að foreldrar með 

mikla menntun hafi jákvæðara viðhorf til skólagöngu barna sinna en minna menntaðir 

foreldrar. Þá eru tekjulágir foreldrar og minna menntaðir líka ólíklegri til að taka þátt í 

skólastarfinu (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008; Berlin, Lisa J., 

Dunning, Rebecca D., og Dodge, Kenneth A., 2012). Undir þetta taka Amalía Björnsdóttir, 

Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen (2010) og segja að fjölskylduaðstæður, þá sér í lagi 

menntunarstig foreldra, hafi forspárgildi fyrir gengi barna og árangur í náminu. Því meiri 

menntun sem foreldrarnir hafi þeim mun betri er árangur barnanna. Þetta er meðal 

niðurstaðna í rannsókn þeirra, þar sem þau skoðuðu tengsl námsárangurs við viðhorf 

nemenda og foreldra til skólagöngu og félagslegan bakgrunn. Meðal spurninga sem lagðar 

voru fyrir voru “Hver eru tengsl námsárangurs við félagslegan bakgrunn nemenda, þ.e. 

menntun móður, og það hjá hverjum barnið býr?” og “Hver eru tengsl námsárangurs við 

stuðning foreldra við nám barna sinna og mat þeirra á upplifun barnanna af skólanum?” 

Gögnunum var safnað með spurningalistum sem lagðir voru fyrir foreldra og börn í 3., 6. 

og 9. bekk grunnskóla í átta skólum víðsvegar um landið. Af þeim nemendum sem voru 

valdir til þátttöku svöruðu 789 (rúm 76%), en svarhlutfall foreldra var heldur hærra eða 

81%. Foreldrarnir sem svöruðu voru í 71% tilfella mæður, 19% tilfella svöruðu bæði móðir 

og faðir og í 9% tilfella svaraði faðir. Einnig kemur fram að talið sé líklegast að þessi 

jákvæða fylgni á milli meiri menntunar móður og betri námsárangurs tengist því að meira 

menntaðir foreldrar hafi meiri væntingar til barna sinna um að þeim gangi vel í náminu og 

um leið hlúi þeir betur að námi barna sinna.  

Auk menntunnar foreldra hafa mismunandi uppeldishættir þeirra einnig mikið að 

segja og eru eitt af því sem Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) vekur athygli á í bók sinni 

Virðing og umhyggja: Ákall 21. aldar er mikilvægi þeirra uppeldishátta sem foreldrar nota 

í samskiptum við börn sín. Sá uppeldisháttur sem hún vill hvetja foreldra til að nota er 

leiðandi en þeir foreldrar sýna viðfangsefnum barna sinna áhuga jafnt í skólanum og 

annars staðar, þeir hafa hlýtt viðmót en ætlast til þroskaðrar og ábyrgðrar hegðunar, hafa 

skýr mörk en taka vel á móti hugmyndum þeirra, auk þess að nota útskýringar og hvetja 

börn sín jafnframt til að útskýra sín sjónarmið. Aðrir uppeldishættir eru: eftirlátir 

uppeldishættir þar sem foreldrar eru líka styðjandi en hafa hvorki miklar væntingar né 
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setja börnum sínum skýr mörk og eru undanlátssamir; skipandi uppeldishættir 

tilfinningalega fjarlægra foreldra sem gera kröfur til barna sinna, stjórna með boðum og 

bönnum og refsa fyrir misgjörðir; og afskiptalausir uppeldishættir, þar sem uppeldið 

einkennist af reiðuleysi og ekki eru gerðar neinar kröfur eða sett nein mörk. 

Uppeldisþættirnir hafa þýðingu fyrir persónulegan- og félagslegan þroska barns, 

sjálfsmynd þess og námsárangur. Þetta segir Sigrðún að hafi meðal annars komið fram í 

niðurstöðum rannsóknar sem hún stóð að, en rannsóknin sem var langtímarannsókn benti 

til þess að unglingar sem töldu sig hafa búið við leiðandi uppeldishætti höfðu betri 

samskiptahæfni, meira sjálfstraust og náðu almennt betri námsárangri en þeir sem töldu 

sig hafa búið við annars konar uppeldishætti. 

Í uppeldi skiptir einnig miklu fyrir þroska og nám barns að það myndi örugg 

tilfinningartengsl við umönnunaraðila. Umönnunaraðilar barns heima fyrir eru foreldrar 

þess en í skólanum eru það kennarar og annað starfsfólk. Eðli þeirra tilfinningatengsla 

sem barn myndar á fyrstu mánuðum ævi sinnar getur haft áhrif á samskipti þess og tengsl 

við aðra á lífsleið þess, eins og til dæmis við foreldra, vini, félaga, kennara, maka og eigin 

börn. Ef barn hefur myndað örugg tilfinningatengsl er það líklegra til þess að blómstra. 

Það er nefnilega ekki nóg að mæta bara þeim grunnþörfum barns að fæða það og klæða 

heldur er mikilvægt að sinna tilfinningaþörfum þess til að mynda þessi tengsl (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). 
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4 Frá leikskóla til grunnskóla 

Í kaflanum verður fjallað um sjónarhorn barna á flutningnum á milli skólastiganna, þær 

breytingar sem verða hjá þeim og að hverju er mikilvægt að huga í ferlinu. 

Hugtakið um flutning í skóla (e. transition to school) er túlkað og notað á marga ólíka 

vegu. Sumir vilja leggja áherslu á að skoða hversu tilbúin börn eru að byrja í grunnskóla og 

aðlögunarhæfni þeirra og skilgreina flutninginn í grunnskólann þannig að börn séu að 

færast inn í og þurfi að aðlagast nýju námsumhverfi. Víðari skilgreining sem lítur enn 

lengra en bara á hversu tilbúin þau eru eða á aðlögunarhæfni þeirra, leggur áherslu á 

flutninginn sem ferli þar sem hver einstaklingur flyst frá einum aðstæðum í aðrar og þar 

með breytist hlutverk þeirra í skólasamfélaginu. Þessi túlkun einblínir á breytingar á 

sjálfsmyndinni og nýja stofnun, þar sem einstaklingurinn tekst á við nýtt námsumhverfi og 

tileinkar sér nýjar reglur. Samkvæmt þessaum skilgreiningum er litið á flutninginn sem 

bæði einstaklings- og félagslega upplifun þar sem einstaklingurinn tekur með virkum hætti 

þátt í félags- og menningarlegu ferli, sem er í raun samfélagslegur viðburður. Enn aðrir 

vilja leggja áheslu á auknar kröfur til barnanna og fjölskyldna þeirra í kjölfar flutningsins og 

vilja sumir rannsakendur meina að þessar auknu kröfur séu næstum yfirþyrmandi áskorun 

fyrir sum börn á meðan aðrir leggja áherslu á mikilvægi góðs stuðning og viðurkeningar á 

styrkleikum barnanna þegar þau takast á við áskorununa og þróa aukna tilfinningu fyrir 

eigin hæfni (Docett, Petriwskyj og Perry, 2014).  

Jóhanna Einarsdóttir (2007) tekur saman í bók sinni Lítil börn með skólatöskur 

niðurstöður nokkurra rannsókna, bæði íslenskra og erlendra, þar sem fjallað er um 

upplifun barna af skólaskiptunum og tengslum leikskóla og grunnskóla. Það er nokkuð 

sammerkt með niðurstöðum rannsóknanna að börnin sem þátt tóku í þeim telja mikinn 

mun á því sem fram fer í grunnskólanum og því sem þau eru vön úr leikskólanum. 

Munurinn sem börnin töluðu um fólst aðallega í því að meiri og strangari kröfur yrðu 

gerðar til þeirra í grunnskólanum og að þau hefðu minna frjálsræði en í leikskólanum 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Í íslenskri rannsókn sem gerð var meðal barna sem höfðu 

verið í grunnskóla í nokkra mánuði voru börn beðin að rifja upp leikskóladvöl sína. 

Þátttakendur í rannsókninni áttu það öll sameiginlegt að hafa verið í sömu tveimur 

leikskólunum í Reykjavík áður en þau hófu grunnskólagöngu. Mörg barnanna rifjuðu upp 

skemmtilega tíma frá leikskóladvölinni þegar þau fengu að leika sér frjáls með félögum 

sínum sem þeim fannst frábrugðið því sem gerist í skólanum. Í hugum margra barna virtist 

áhersla á kennslu í lestri og skrift vera það sem helst greindi að leikskólann og 

grunnskólann (Jóhanna Einarsdóttir, 2012). 
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4.1 Sjónarhorn barna á flutningnum á milli leik- og grunnskóla 

Árið 2011 rannsakaði Jóhanna Einarsdóttir (2012b) hverjar væntingar barna væru til 

grunnskólagöngunnar og hvernig börn litu á þann undirbúning fyrir grunnskólann sem 

fram fer í leikskólanum. Til að afla gagna fyrir rannsóknina tók rannsakandi viðtöl við 32 

börn í elstu hópum tveggja leikskóla. Viðtölin voru tekin út frá myndum sem börnin höfðu 

sjálf tekið á einnota myndavélar sem þeim voru afhentar til umráða. Leiðbeiningarnar 

sem börnin fengu voru að þau mættu taka myndir af því sem þau gerðu í leikskólanum, 

bæði því sem þeim þætti skemmtilegt og því sem væri ekki eins skemmtilegt og einnig 

mættu þau taka myndir af starfsfólkinu og því sem það væri að gera. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kemur fram að á báðum leikskólunum töluðu börnin á jákvæðan hátt um 

komandi grunnskólagöngu og áttu von á að hún yrði skemmtileg. Flest þeirra gerðu þó ráð 

fyrir töluverðum breytingum frá því sem þau voru vön í leikskólanum og nefndu flest 

þeirra að læra lestur og stærðfræði. Námsgreinarnar voru þeim hugleiknar og þau gerðu 

flest ráð fyrir að sitja lengur og meira í grunnskólanum og fá minni hvíld og leiktíma. Mörg 

barnanna nefndu líka frímínúturnar sem dæmi um eitthvað sem væri frábrugðið 

leikskólanum. Formlegur undirbúningur undir grunnskólann var með svipuðu sniði í 

báðum leikskólunum og fólst í sérstökum stundum fyrir elstu börnin sem í öðrum 

leikskólanum voru kallaðar “skólahópur” en í hinum “elstu barna starf” og heimsóknum í 

grunnskólann. Börnin litu á þessar stundir sem tilbreytingu og töldu sig vera að æfa 

eitthvað sem kæmi sér vel þegar þau byrjuðu í grunnskólanum. Sem dæmi um það sem 

þau fengust við í þessum stundum nefndu börnin ýmis verkefni sem þau væru látin gera, 

þar sem átti til dæmis að tengja eitthvað saman, laga eitthvað á blaði og finna hluti og 

setja hring utan um. Í báðum leikskólunum voru farnar þrjár til fjórar heimsóknir í 

grunnskólann á síðasta ári barnanna í leikskólanum, þar sem þau fengu að kynnast starfi 

skólans og einnig höfðu báðir leikskólarnir haft afnot af bæði íþróttahúsi og bókasafni 

grunnskólans yfir veturinn (Jóhanna Einarsdóttir, 2012). 

4.2 Að hverju er mikilvægast að huga fyrir velferð barna á tímamótunum 

Ackesjö (2013) segir í niðurstöðum rannsóknar sinnar að gegnsæi sé það sem skipti mestu 

máli til þess að auðvelda börnum flutninginn úr leikskóla í grunnskóla. Niðurstöður 

rannsóknar hennar benda til þess að börnin geti orðið ringluð í umskiptunum þar sem á 

sama tíma eru þau að aðlagast í grunnskólanum, kynnast honum og máta sig við þennan 

nýja stað og að rjúfa tengslin og skilja við leikskólann sinn. Í ljósi þessara niðurstaðna vill 

Ackesjö leggja til að kennarar hjálpi börnunum að öðlast reynslu og upplifa nýja 

vettvanginn og hjálpa þeim að öðlast öryggistilfinningu fyrir bæði aðstæðunum og nýjum 

hópi barna. Börn á þessum tímamótum geti þurft hjálp til átta sig á umskiptunum og þurfi 
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að fá að vera þátttakendur til að átta sig á því að tími þeirra í leikskólanum sé búinn og að 

eitthvað annað taki þá við (Ackesjö, 2013). Eins og áður hefu verið bent á geta samskipti 

og tengsl barnsins og nærumhverfis þess haft mikil áhrif á skólabyrjunina og stuðningur 

foreldra og kennara er einstaklega mikilvægur. Athygli hefur líka verið beint að 

starfsháttum og viðhorfum innan skólanna beggja, leik- og grunnskóla. Þá hefur verið bent 

á að ef mikil skörun er á væntingum og kröfum skólastiganna og sýn á börn, kennslu og 

nám er ólík á milli þeirra er líklegra að færslan á milli leik- og grunnskóla gangi illa 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Annar mikilvægur þáttur er samsiptahæfni banra og eins og Sigrún Aðalbjarnar (2007) 

vekur athygli á því að mikilvægt sé að hlúa að hæfni barna til að setja sig í spor annarra. 

Þar sem hún endurspegli getuna til þess að setja sig inn í aðstæður, líðan og hugsanir 

annarra um leið og í henni felst hæfni til að geta horft á sjálfan sig og samskipti sín við 

aðra með hliðsjón af annarra sjónarhornum. Sigrún talar líka um mikilvægi 

samskiptagreindar sem vísar meðal annars til þess að átta sig á og greina tilfinningar og 

óskir annarra og næmni í sögðum og ósögðum tjáskiptum sem og hæfni til samstarfs og 

samvinnu. 
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5 Umræður 

Starf leik- og grunnskóla hefur þróast mikið á 20. öldinni. Leikskólunum sem upphaflega 

voru félagslegt úrræði ætlað til að tryggja börnum tekjulágra foreldra bættar 

uppeldisaðstæður, hreinlæti, hlýju og góða næringu (Jóhanna Einarsdóttir, 2007) fjölgaði 

til að mæta þörfum í örri þéttbýlismyndun. Auk þess voru mæður í auknum mæli farnar út 

á vinnumarkaðinn og eftirspurn foreldra eftir utanaðkomandi aðstoð við uppeldi og gæslu 

barna þeirra jókst. Þegar líða fór á öldina jókst líka fylgi þeirra raka sem reyndar höfðu 

alltaf verið áberandi á meðal fagfólks, að leikskólastarfið ætti að snúast um félagslegt 

uppeldi, þroska og fræðslu barna (Jón Torfi Jónasson, 2007). Árið 1994 er leikskólinn fyrst 

formlega skilgreindur serm fyrsta skólastigið. 

Þéttbýlismyndun átti líka stóran þátt í uppbyggingu grunnskólanna, en framan af var 

mest áhersla á reglubundið skólahald í þéttbýlum sjávarplássum. Eftir því sem leið á 

öldina stækkaði hlutverk grunnskólans í lífi barna í landinu og í kjölfarið varð 

félagsmótunarhlutverk hans stærra og áhersla á hegðunar- og samskiptareglur meiri (Ólöf 

Garðarsdóttir, 2008). Áherslan var þá ekki lengur bara á að börn yrðu læs og skrifandi eins 

og hafði verið frá upphafi og í lögunum frá 1947 var fyrst talað um að skólinn ætti að búa 

nemendur undir líf og störf í lýðræðissamfélagi (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Í aðalnámskrám leik- og grunnskóla er í sameiginlegum hluta áréttað að skólaganga 

barna skuli mynda samfellu svo að það sem þau læri á einu skólastigi nýtist á því næsta og 

mikilvægi þess að nám í grunnskólanum byggi á fyrri reynslu þeirra úr leikskólanum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Talað hefur verið um 

mikilvægi samfellu í námi allt frá því í Uppeldisáætluninni frá 1985 þar sem segir að það 

eigi að vera gott samstarf á milli dagheimila/leikskóla og grunnskóla til þess að undirbúa 

börn undir að flytjast í grunnskóla (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). 

Eins og fram kemur í kafla 2.5 hefur sitthvað verið gert hér á landi til þess að skapa 

samfellu á milli skólastiganna. Verkefnið “Brúum bilið” sem fór af stað árið 1993 er eitt af 

því og hefur það skilið sitthvað eftir sig. Verkefnið sem var hluti af samnorrænu verkefni 

(Skolstarf í Norden) sem var ætlað að mynda tengsl á milli skólastiganna með það 

markmið að stuðla að vellíðan barna við flutninginn er upphaf skólaheimsókna elstu barna 

leikskóla í grunnskóla í Reykjavík (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). 

Það er athyglivert að flest það sem gert hefur verið til þess að auka samfellu á milli 

skólastiganna miðar að því að kynna grunnskólann og hans starf fyrir leikskólabörnum og 

leikskólakennarar hafa meiri áhuga á að vinna að samfellu á milli skólastiganna en 

grunnskólakennarar (Jóhann Einarsdóttir, 2007). Í allri umræðunni sem hefur verið um 

mikilvægi tengsla skólastiganna er þó enn ekki alveg ljóst hver á að sjá um þessa aðlögun 
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að nýju skólastigi. Á leikskólinn að undirbúa nemendur fyrir grunnskólann, á nemandinn 

sjálfur að laga sig að grunnskólanum eða á grunnskólinn jafnvel að laga sig að nýjum 

nemendum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). 

Þegar barn hættir í leikskóla til þess að byrja í grunnskóla er það á sama tíma að 

kveðja eitthvað sem það þekkir vel og innlimast í nýtt ókunnugt samfélag. Barnið hefur þó 

verið undirbúið undir þessi skipti með ýmsum verkefnum sem kennararnir hafa lagt fyrir 

þau í leikskólanum. Svo að kannski eru skiptin ekki endilega svo afmarkaður endir á því 

gamla og upphaf þess nýja. Þó eru ákveðnar væntingar til þessa tímabils sem hvert og eitt 

barn hefur byggt á sínum eigin væntingum til nýja samfélagsins (Ackesjö, 2013). 

Samkvæmt því sem áður hefur komið fram eru áherslur leikskólakennara og 

leikskólastjóra miklar á félagsfærni og félagsþroska í starfi með elstu börnum leikskóla og 

einnig það sem kennararnir telja mikilvægast að börnin búi yfir þegar þau útskrifast úr 

leikskóla og byrja í grunnskóla (Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2011; 

Jóhanna Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2005). Í rannsókn Hrannar Pálmadóttur og 

Þórdísar Þórðardóttur (2007) kom fram nokkur munur á uppeldissýn menntaðra 

leikskólakennara og leiðbeinenda sem fólst einna helst í því að leiðbeinendurnir vanmátu 

getu barnanna og sáu ekki tilgang með því að skapa námsaðstæður og skipuleggja nám 

barna í leikskólanum. Þeir töldu sitt hlutverk frekar vera að bæta börnunum upp fjarveru 

frá mæðrum sínum og vildu nota reglufestu og hlýju í starfinu. Í þessu samhengi er því 

kannski mikilvægt að benda á að nokkuð hátt hlutfall starfsmanna á leikskólum eru 

leiðbeinendur en ekki leikskólakennarar. Samkvæmt lögum þurfa ekki nema tveir þriðju 

starfsmanna á leikskólum að vera leikskólakennaramenntaðir (Lög um menntun og 

ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 

87/2008). Það má þá kannski spyrja sig að því hvernig gangi að ná fram markmiðum í 

starfi leikskólans ef áherslur starfsfólks eru mjög ólíkar? 

Það er stórt skref fyrir barn að hætta í leikskóla og byrja í grunnskóla en það verða 

ekki aðeins breytingar hjá barninu sjálfu, heldur einnig hjá foreldrunum (Sigríður 

Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008; Dockett og Perry, 2007). Foreldrarnir þurfa að 

takast á við breytt hlutverk, þeir finna fyrir aukinni ábyrgð á námi barna sinna, líf 

fjölskyldunnar stjórnast að miklu leyti af dagskrá grunnskólans og samskipti við kennara 

barnsins eru breytt frá því sem var í leikskólanum (Niesel og Griebel, 2007). Eins og fram 

kom í rannsókn þeirra Sigurborgar Sturludóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2008) þá eru 

samskipti foreldra öðruvísi við grunnskólakennara en við leikskólakennara, samskiptin 

verða mikið minni, formlegri og frekar í formi skriflegra upplýsinga við grunnskólakennara 
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en við leikskólakennara. Börnin sjálf sjá líka meira um samskiptin á milli heimilisins og 

skólans þegar þau eru komin í grunnskólann. 

Eins og áður segir hefur farið fram undirbúningur á leikskólanum fyrir grunnskólann 

en undirbúningur fer líka fram heima fyrir. Hann felst til dæmis í spjalli foreldra og barna 

um skólann og flutninginn og þá skiptir máli að viðhorf foreldra sé jákvætt (Ackesjö, 

2013). Hlutverk foreldra er nefnilega mjög mikilvægt og sýnt hefur verið fram á að virk 

þátttaka þeirra, jákvætt viðhorf og góð samskipti á milli heimilis og skóla hafi jákvæð áhrif 

á líðan og gengi barna í skólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007;  Sylja, 2007). Þegar 

foreldrar taka virkan þátt í námi barna sinna og eru jákvæðir gagnvart því gefur það 

börnunum þau skilaboð að menntun þeirra sé mikilvæg (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Foreldrar eru líka yfirleitt þeir sem þekkja barnið best, þarfir þess, styrkleika og veikleika 

og geta komið þeim upplýsingum til skólans sem þá er líklegri til þess að mæta barninu 

þar sem það er statt. Gott samstarf heimilis og skóla stuðlar líka að því að svipaðar 

væntingar séu gerðar til barnsis á báðum stöðum og það veitir barninu öryggi (Sigurborg 

Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008; Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Það er líka hægt að segja að samstarf foreldra við skóla barna sinna sé bundið í lög, 

þar sem í öllum grunnskólum skal vera starfandi foreldrafélag og foreldraráð. Foreldraráð 

skal reyndar líka vera starfandi í leikskólum en þar er val um að stofna foreldrafélag (Lög 

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

Þegar börnin eru sjálf spurð út í flutninginn og muninn á milli skólastiganna segja þau 

hann felast í því að í grunnskólanum fari fram meiri kennsla og þar þurfi þau að sytja kyrr 

og læra á meðan á leikskólanum megi meira leika sér frjálst. Flest þeirra eru samt stolt og 

spennt að byrja í grunnskólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 2012b). Það sem skiptir máli fyrir 

börnin við flutninginn er að þau viti sem mest um það sem bíður þeirra í grunnskólanum 

(Ackesjö, 2013). 
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6 Lokaorð 

Það er áhugavert eftir að hafa farið yfir það sem hér hefur verið ritað að skoða muninn á 

því hversu kennarar skólastiganna tveggja eru tilbúnir að vinna að því að minnka bilið og 

auka samfellu á milli leik- og grunnskóla. Þar eru leikskólakennarar opnari fyrir því að 

kynna sér starfið sem fer fram í grunnskólanum og notfæra sér þá þekkingu til þess að 

undibúa börn fyrir grunnskólagönguna á meðan þau eru enn í leikskólanum. Velti ég fyrir 

mér hvort það sé endilega það sem við viljum? Það er að segja, að sú menntun sem börn 

fá í leikskólanum miði að miklu leyti að því að undirbúa þau fyrir grunnskólann? Er hægt 

að brúa bilið alveg og skapa góða samfellu á milli skólastiganna þegar áhugi fyrir 

framkvæmdinni er bara á öðru skólastiginu? Mætti starf í fyrstu bekkjum grunnskóla 

kannski færast frekar í áttina að því starfi sem er í gangi á leikskólunum? Eins og fram 

hefur komið í ritgerðinni vilja grunnskólakennarar frekar fá upplýsingar um einstök börn 

til þess að geta mætt þörfum þeirra. Þá vakna hjá mér nokkrar spurningar í viðbót. Er það 

fyrir það fyrsta leyfilegt að veita upplýsingar um einstök börn á milli skólastiga? Er það 

siðferðilega rétt að sumum börnum fylgi „listi“ með persónulegum upplýsingum um þau 

sem veldur því þá kannki líka að þau fái ekki sama tækifæri og önnur börn til þess að 

„kynna sig sjálf“ á nýjum vettvangi og/eða fá „nýtt upphaf“? 



32 

Heimildaskrá 

Ackesjö, H. (2013). Children crossing borders: School visits as initial incorporation rites in 

transition to preeschool class. doi:10.1007/s13158-013-0080-7 

Aðalnámskrá grunnskóla 2011: Almennur hluti /2011. 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 /2011. 

Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen. (2010). Tengsl námsárangurs 

við viðhorf nemenda og foreldra til skólagöngu og við félagslegan bakgrunn. Tímarit 

um menntarannsóknir, 7, 60-76. 

Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir. (2011). Á mörkum skólastiga. Áherslur í 

starfi með elstu börnum leikskóla. Ráðstefnurit Netlu – Menntavika 2011. Sótt af 

http://netla.hi.is/menntakvika2011/002.pdf 

Berlin, L. J., Dunning, R. D. og Dodge, K. A. (2012). Enhancing the ransition to 

kindergarten: A randomized trial to test the efficacy of the “stars” summer 

kindergarten orientation program. Early Childhood Research Quarterly, 26(2), 247-

254. doi:10.1016/j.ecresq.2010.07.004 

Dockett, S., Petriwskyj, A. og Perry, B. (2014). Theorising transition: Shifts and tensions. Í 

B. Perry, S. Dockett og A. Petriwskyj (ritstjórar), Transitions to school: International, 

policy and practice (bls 1-18). Dordrecht: Springer. 

Gerður G. Óskarsdóttir. (2012). Skil skólastiga: Frá leiksóla til grunnskóla og grunnskóla til 

framhaldsskóla. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

High, P.C. (2008). School Readiness. Pediatrics, 121(4), 1008-1015. Sótt af 

http://pediatrics.aappublications.org/content/121/4/e1008 

Hrönn Pálmadóttir og Þórdís Þórðardóttir. (2007). „Það sem áður var bannað er nú 

leikur“: Breytingar á uppeldissýn í leikskóla. Tímarit um menntarannsóknir, 4(Tb), 119-

135. 

Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir. (2012). „Við getum kennt þeim svo 

margt í gegnum leik“: Hlutverk þriggja leikskólakennara í leik barna. Netla – Veftímarit 

um uppeldi og menntun. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2012/ryn/007.pdf 

 

Jóhanna Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir. (2005). Hvernig tala leikskólastjórar um 

leikskólann? Tímarit um menntarannsóknir, 2(tb), 53-67. 

http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.ecresq.2010.07.004
http://pediatrics.aappublications.org/content/121/4/e1008


33 

Jóhanna Einarsdóttir. (2007). Lítil börn með skólatöskur: Tengsl leikskóla og grunnskóla. 

Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir (ritstjórar). (2012a). Raddir barna. 

Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Jóhanna Einarsdóttir. (2012). „Þá byrjar kennarinn að láta mann læra“: Leikskólabörn tjá 

sig um væntingar sínar og undirbúning undir grunnskólagönguna. Tímarit um 

menntarannsóknir, 9, 96-111. 

Jón Torfi Jónsson. (2006). Frá gæslu til skóla: Um þróun leikskóla á Íslandi. Reykjavík: 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

Krikaskóli. (2007). Sérstaða Krikaskóla. Sótt af http://www.krikaskoli.is/skolinn/serstada-

krikaskola/ 

Landakotsskóli. (e.d.). Um okkur. Sótt af 

http://www.landakotsskoli.is/index.php/skolinn/um-okkur 

Lög um grunnskóla nr. 15/2008. 

Lög um grunnskóla nr. 3/2008. 

Lög um grunnskóla nr. 9/2008.  

Lög um leikskóla nr. 90/2008. 

Lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla nr. 87/2008. 

Menntamálaráðuneytið. (1997). Brúum bilið: Rit um tengsl leikskóla og grunnskóla. 

Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 

Niesel, R. og Griebel, W. (2007). Enhancing the competence of transition systems through 

co-construction. Í A. W. Dunlop og H. Fabian (ritstjórar), Informing transitions in the 

early years: Research, policy and practice (bls. 21–32). Maidenhead: Open University 

Press. 

Ólöf Garðarsdóttir. (2008). Félagskerfi skólans. Í Loftur Guttormsson (ritstjóri), 

Almenningsfræðsla á Íslandi 1880–2007: Skólahald í bæ og sveit 1880–1945 (1. bindi; 

bls. 247– 262). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Ólöf Garðarsdóttir. (2008). Skólinn í tölum – nemendur í sveit og bæ í hundrað ár: „Að vita 

meira“: Brot úr sögu almenningsfræðslu á Íslandi [bæklingur]. Reykjavík: 

Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. 

http://www.krikaskoli.is/skolinn/serstada-krikaskola/
http://www.krikaskoli.is/skolinn/serstada-krikaskola/
http://www.landakotsskoli.is/index.php/skolinn/um-okkur


34 

Sigrún Aðalbjarnardóttir. (2007). Virðing og umhyggja: Ákall 21. aldar. Reykjavík: 

Heimskringla, Háskólaforlag Máls og menningar. 

Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir. (2008). Reynsla foreldra barna af 

grunnskólabyrjun barna sinna. Netla- Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af 

http://netla.hi.is/greinar/2008/014/index.htm 

Skóli Ísaks Jónssonar. (e.d.). Námskrá leikskóladeilda 2015-2016. Sótt af 

http://www.isaksskoli.is/documents/2014-15/skjalasafn/sij_namskra5ara_2015-16.pdf  

Sc Vlora. (2013). Supporting the Success of Students-One of the Factors to Optimize the 

Role of the School through Its Cooperation with the Family. Creative Education, 5(4), 

299-303.  

Tatlow-Golden, M., O´Farrell, C., Booth A., O´Rourke, C. og Doyle, O. (2015). „Look, I have 

my ears open“: Resilience and early school experiences among children in an 

economically deprived suburban area in Ireland. School Psychology International, 

37(2), 104-120. doi:10.1177/0143034315613777 

Þórdís Þórðardóttir. (2015). Virðingarsess leikskólabarna. Þekking á barnaefni, kynjun og 

lagskipting barna á tveimur leikskólum. Netla - Veftímarit um uppeldi og menntun. 

Sótt af http://netla.hi.is/virdingarsess-leikskolabarna-thekking-a-barnaefni-kynjun-og-

lagskipting-i-tveimur-leikskolum-2 

http://netla.hi.is/greinar/2008/014/index.htm
http://www.isaksskoli.is/documents/2014-15/skjalasafn/sij_namskra5ara_2015-16.pdf

