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Formáli	

Ritgerð	þessi	 er	 30	ECTS	eininga	meistaraprófsverkefni	 til	 fullnaðar	M.Ed.-
gráðu	 í	 grunnskólakennarafræði	 með	 áherslu	 á	 kennslu	 ungra	 barna	 í	
grunnskóla	 við	 Menntavísindasvið	 Háskóla	 Íslands.	 Viðfangsefni	 ritgerðar-
innar	er	samfella	milli	leik-	og	grunnskóla.	Vinna	við	verkefnið	hófst	sumarið	
2015	 og	 byggir	 á	 eigindlegri	 rannsókn.	 Gerðar	 voru	 þrjár	 vettvangs-
athuganir,	 skrifleg	gögn	 skoðuð	og	 tekin	voru	 sex	einstaklingsviðtöl	bæði	 í	
leik-	 og	 grunnskóla	 sveitarfélagsins.	 Markmiðið	 með	 rannsókninni	 er	 að	
varpa	 ljósi	 á	 hvernig	 staðið	 er	 að	 samfellu	 milli	 leik-	 og	 grunnskóla	 í	
sveitarfélagi	í	þéttbýli.	Einnig	á	hún	að	bæta	við	þekkingu	og	auka	skilning	á	
þeim	 þáttum	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 nám	 og	 líðan	 barna	 við	 skilin	 á	 milli	
skólastiganna.	

Leiðbeinandi	 minn	 var	 Jónína	 Vala	 Kristinsdóttir,	 lektor	 við	
Menntavísindasvið	Háskóla	 Íslands.	Hana	hitti	 ég	 reglulega	meðan	á	vinnu	
við	 rannsóknina	og	 ritgerðina	 stóð.	Henni	 færi	 ég	mínar	 bestu	þakkir	 fyrir	
góðar	 ábendingar,	 uppbyggilega	 leiðsögn	 og	 ómetanlega	 hvatningu.	
Sérfræðingur	var	Hrönn	Pálmadóttir,	 lektor	við	Menntavísindasvið	Háskóla	
Íslands,	ég	vil	þakka	henni	fyrir	góðar	og	gagnlegar	ábendingar.	Einnig	vil	ég	
þakka	Rósu	Sveinsdóttur	fyrir	yfirlestur	og	Lilju	Dögg	Schram	Magnúsdóttur	
fyrir	þýðingu	ágrips.	

Ég	vil	þakka	 fræðslustjóra,	skólastjóra	og	 leikskólastjóra	sveitarfélagsins	
fyrir	að	leyfa	mér	að	heimsækja	skólana	þeirra	og	gera	rannsóknina.	Einnig	
vil	 ég	 þakka	 öllum	 viðmælendum	 mínum	 fyrir	 góðar	 móttökur	 og	
áhugaverð,	 fræðandi	 og	 skemmtileg	 viðtöl.	 Án	 þeirra	 hefði	 þetta	 verkefni	
ekki	orðið	til.		

Að	 lokum	 þakka	 ég	 móður	 minni	 Írisi	 fyrir	 ómetanlegan	 stuðning	 og	
hvatningu	við	vinnu	að	þessu	verkefni.	Helst	vil	ég	þó	þakka	Ólöfu	Elsu	maka	
mínum	 fyrir	 óendanlega	 þolinmæði,	 hvatningu	 og	 skilning.	 Einnig	 vil	 ég	
þakka	henni	fyrir	yfirlestur	og	góðar	ábendingar.	
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Ágrip	

Mikil	 tímamót	 verða	 í	 lífi	 barna	 þegar	 þau	 hætta	 í	 leikskóla	 og	 hefja	
grunnskólanám.	Þessi	tímamót	hafa	ekki	aðeins	áhrif	á	börnin	heldur	líka	á	
foreldra,	kennara	og	samfélagið	í	heild	svo	að	það	skiptir	máli	hvernig	staðið	
er	 að	 þeim.	 Í	 þessari	 rannsókn	 verður	 ljósi	 varpað	 á	 hvernig	 staðið	 er	 að	
samfellu	milli	 leik-	og	grunnskóla	í	sveitarfélagi	í	þéttbýli.	Mikið	hefur	verið	
ritað	 og	 rætt	 um	 þetta	 málefni	 á	 síðustu	 árum.	 Niðurstöður	 rannsóknar-
innar	 verða	 skoðaðar	 í	 ljósi	 fyrri	 rannsókna	 á	 samfellu	milli	 skólastiga	 auk	
þess	 sem	 litið	 verður	 til	 kenninga	 Dewey,	 Vygotsky	 og	 Bronfenbrenners.	
Einnig	verða	 lög,	aðalnámskrár	og	skólanámskrár	skoðuð	þar	sem	ákvæði	 í	
þeim	hafa	áhrif	á	samfelluna	við	skólaskilin.	

Rannsóknin	 er	 eigindleg	 og	 um	 tilviksrannsókn	 er	 að	 ræða.	 Gagna	 var	
aflað	 með	 sex	 einstaklingsviðtölum,	 þremur	 vettvangsathugunum	 og	
skrifleg	 gögn	 voru	 skoðuð	 til	 stuðnings.	 Í	 vettvangsathugunum	 var	 fylgst	
með	 útskrift	 leikskólans,	 sumarskólanum	 og	 upphafsviðtölum	 og	 fyrsta	
skóladegi	 í	einum	1.	bekk	grunnskólans.	Þrjú	einstaklingsviðtöl	voru	tekin	 í	
grunnskólanum	 og	 þrjú	 í	 leikskólanum.	 Í	 grunnskólanum	 voru	 tekin	 viðtöl	
við	 deildarstjóra	 yngsta	 stigs	 og	 tvo	 kennara	 á	 yngsta	 stigi.	 Í	 leikskólanum	
voru	tekin	viðtöl	við	leikskólastjórann	og	tvo	deildarstjóra	elstu	deilda.		

Helstu	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 benda	 til	 þess	 að	margt	 sé	 gert	 til	
þess	 að	 stuðla	að	 samfellu	 við	 leik-	og	grunnskólann.	 Samvinna	kennara	á	
báðum	 skólastigum	 hefur	 reynst	 viðmælendum	 vel	 en	 þeir	 eru	 samt	 sem	
áður	sammála	um	að	hægt	væri	að	gera	enn	betur	til	að	stuðla	að	aukinni	
samfellu.	Markviss	áætlun	er	til	um	samstarfið	sem	einkennist	af	fundum	og	
skólaheimsóknum	milli	 leik-	 og	 grunnskólans.	 Mikill	 metnaður	 er	 lagður	 í	
heimsóknir	 leikskólabarna	 í	 grunnskólann	 en	 skipuleggja	 þyrfti	 heimsóknir	
grunnskólabarna	 í	 leikskólann	með	markvissum	hætti	þannig	að	það	ráðist	
ekki	aðeins	af	kennurum	hverju	sinni	hvort	að	þeim	er	sinnt.	Viðmælendur	
töldu	mikilvægt	að	sömu	uppeldis-	og	samskiptastefnu	væri	 fylgt	 í	 leik-	og	
grunnskólanum.	 Þeir	 voru	 flestir	 á	 móti	 stofnun	 fimm	 ára	 deildar	 við	
grunnskólann	og	höfðu	allir	mótað	sér	framtíðarsýn	um	hvernig	standa	skuli	
að	samfellu	milli	skólastiganna.	
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Abstract	

„It’s	all	under	the	same	roof“	

Continuity	between	preschool	and	elementary	school	in	municipality	in	
urban	areas	

It	is	an	important	milestone	in	a	child’s	life	when	they	finish	preschool	and	
begin	elementary	school.	This	milestone	affects	the	parents,	teachers,	and	
society	as	a	whole,	 therefore,	 it	 is	 important	how	 it	 is	handled.	This	study	
will	examine	how	this	continuity	from	preschool	to	elementary	school	takes	
place	in	a	community	in	an	urban	area.	This	subject	has	been	discussed	and	
a	 lot	 has	 been	 written	 about	 it	 in	 the	 past	 years.	 The	 conclusion	 will	 be	
analysed,	bearing	in	mind	previous	studies	and	research,	as	well	as	Dewey,	
Vygotsky	 and	 Bronfenbrenners’	 theories.	 In	 addition,	 laws,	 curriculum	
guides,	and	school	guides	will	be	examined	since	they	affect	the	continuity	
between	the	different	school	levels.		

The	 research	 is	qualitative	and	builds	on	case	studies.	 Information	was	
acquired	with	six	individual	interviews,	three	field	studies,	and	written	data	
was	 examined	 as	 well.	 The	 field	 studies	 involved	 observing	 a	 preschool	
graduation,	 summer	 school,	 the	 ‘beginning	 of	 school’	 interviews	 and	 the	
first	 day	 of	 school	 in	 a	 1st	 grade	 class	 in	 the	 elementary	 school.	 Three	
individual	interviews	took	place	at	a	preschool	and	three	at	an	elementary	
school.	 At	 the	 elementary	 school,	 the	 head	 of	 the	 younger	 level	 was	
interviewed,	 as	well	 as	 two	 teachers	 from	 that	 level.	 The	 principle	 of	 the	
preschool	 was	 interviewed,	 and	 two	 head-	 class	 teachers	 from	 the	 older	
level.	

The	main	conclusion	of	this	research	is	that	a	lot	of	effort	is	put	into	the	
continuity	 from	 preschool	 to	 elementary	 school.	 The	 participants	 of	 the	
study	 are	 satisfied	 with	 the	 collaboration	 between	 teachers	 from	 the	
different	 school	 levels,	 however,	 they	 agree	 that	more	 could	 be	 done	 to	
make	this	continuity	work	better.	The	plan	for	the	continuity	 is	systematic	
and	 involves	 meetings	 and	 school	 visits	 between	 the	 preschool	 and	 the	
elementary	 school.	 There	 is	 a	 lot	 of	 ambition	 invested	 in	 the	 visits	 of	 the	
preschool	 children	 to	 the	 elementary	 school,	 but	 the	 visits	 of	 the	
elementary	school	pupils	to	the	preschool	are	lacking	in	ambition	and	need	
more	 planning,	 so	 that	 it	 does	 not	 depend	on	 the	 teachers	whether	 they	
even	 take	 place.	 The	 participants	 think	 it	 is	 important	 that	 the	 same	
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pedagogical-	 and	 communicational	 aims	 are	 followed	 throughout	 the	
preschool	 and	 the	 elementary	 school.	 Most	 of	 them	 were	 against	 the	
establishment	of	a	class	for	five	year	olds	in	the	elementary	school,	and	all	
of	them	had	shaped	their	own	future	vision	on	how	this	continuity	between	
the	different	school	levels	should	take	place.	
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1 Inngangur	

Viðfangsefni	 þessarar	 rannsóknar	 er	 samfella	 milli	 leik-	 og	 grunnskóla	 í	
sveitarfélagi	í	þéttbýli.	Reynt	verður	að	varpa	ljósi	á	hvað	sé	gert	til	þess	að	
stuðla	að	samfellu	milli	leik-	og	grunnskólans	í	sveitarfélaginu.	Leitað	verður	
eftir	sýn	skólafólks,	á	báðum	skólastigum,	á	samfellunni	og	hver	framtíðar-
sýn	þeirra	er	um	samfellu	milli	skólastiganna.	Einnig	verður	 leitast	eftir	því	
að	 skoða	 hver	 markmiðin	 eru	 með	 samfellunni,	 hver	 reynslan	 er	 af	
samstarfinu	 og	 hverjir	 standa	 að	 því	 að	 stuðla	 að	 samfellu	 milli	 leik-	 og	
grunnskólans.	 Þá	 verður	 spurt	 út	 í	 sumarskóla	 sem	 er	 fyrir	 elstu	 börn	
leikskólans	og	stendur	hann	yfir	í	þrjár	vikur	áður	en	grunnskólaganga	þeirra	
hefst.	 Þetta	 verður	 kannað	 með	 eigindlegri	 rannsókn	 með	 hálfopnum	
einstaklingsviðtölum	og	vettvangsathugunum.	Þess	er	vænst	að	niðurstöður	
nýtist	 til	 að	 varpa	 ljósi	 á	 hver	 samfellan	 milli	 leik-	 og	 grunnskólans	 er	 í	
sveitarfélaginu.	 Það	 er	 von	 mín	 að	 þessi	 rannsókn	 verði	 hvatning	 fyrir	
skólafólk,	 á	 báðum	 skólastigum,	 og	 sveitarstjórn	 til	 að	 ræða	 um	 þetta	
mikilvæga	málefni	og	vinna	í	auknum	mæli	að	samfellun	milli	skólastiganna.		

Í	aðalnámskrám	leik-	og	grunnskóla	kemur	fram	að	líta	skuli	á	síðasta	ár	
barna	 í	 leikskóla	 og	 fyrsta	 ár	 þeirra	 í	 grunnskóla	 sem	 mikilvægan	 þátt	 í	
ævimenntun	 þeirra.	 Skólagangan	 á	 að	 mynda	 samfellda	 heild	 þannig	 að	
reynsla	 og	 nám	 á	 fyrri	 skólastigum	 nýtist	 þeim	 á	 næstu	 stigum	 og	myndi	
þannig	 samfellu.	 Einnig	 segir	 að	 flutningurinn	 milli	 skólastiganna	 krefjist	
góðs	 undirbúnings	 svo	 að	 hann	 verði	 farsæll.	 Leikskólabörn	 þurfi	 að	 fá	
tækifæri	til	að	kynnast	umhverfi	og	starfi	grunnskólans	og	þegar	þau	byrji	í	
grunnskóla	þurfi	þau	að	viðhalda	góðum	tengslum	við	leikskólann	(Mennta-	
og	 menningarmálaráðuneyti,	 2011;	 2013).	 Það	 er	 því	 lögð	 áhersla	 á	 að	
börnin	 fái	 stuðning	við	 flutning	á	milli	 skólastiganna.	Samkvæmt	Broström	
(2002)	eru	grundvallarmarkmið	samfellunnar	að	hjálpa	börnum	að	líða	vel	í	
skólanum	 og	 að	 þeim	 finnist	 þau	 tilheyra	 skólanum.	 Ef	 staðið	 er	 vel	 að	
samfellunni	 milli	 leik-	 og	 grunnskóla	 líður	 börnunum	 betur	 í	 nýja	
umhverfinu	 og	 þau	 verða	 öruggari	 og	 rólegri.	 Það	 er	 því	 mikilvægt	 að	
foreldrar	og	kennarar	geri	sér	grein	fyrir	nauðsyn	þess	að	gera	flutninginn	á	
milli	skólastiganna	eins	auðveldan	og	hægt	er	fyrir	börnin.	

Það	 eru	mikil	 tímamót	 í	 lífi	 barna	 þegar	 þau	 fara	 úr	 leikskóla	 í	 grunn-
skóla.	 Þessi	 tímamót	 hafa	 einnig	 áhrif	 á	 foreldra,	 kennara	 og	 samfélagið	 í	
heild	sinni	og	því	er	mikilvægt	að	staðið	sé	vel	að	þessum	tímamótum.	Með	
þessu	 verkefni	 vonast	 ég	 til	 þess	 að	 vekja	 athygli	 og	 áhuga	 foreldra,	
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kennara,	 stjórnenda	 og	 annarra	 á	 mikilvægi	 samfellunnar	 milli	 leik-	 og	
grunnskóla	og	örva	þá	til	þess	að	vilja	gera	betur	í	þessum	málum.		

1.1 Hvati	að	rannsókn	

Áður	 en	 ég	 hóf	 nám	 við	 Menntavísindasvið	 Háskóla	 Íslands	 vann	 ég	 í	
leikskóla	og	hef	einnig	unnið	í	 leikskóla	samhliða	náminu.	Ég	hef	haft	mjög	
gaman	af	leikskólastarfinu	í	gegnum	tíðina	en	mig	hefur	einnig	lengi	langað	
til	að	verða	grunnskólakennari	og	ákvað	að	 leggja	áherslu	á	kennslu	ungra	
barna	í	grunnskóla	í	námi	mínu.	Í	starfi	mínu	sem	og	námi	hef	ég	orðið	vör	
við	 að	 það	 skiptir	 miklu	 máli	 hvernig	 staðið	 er	 að	 skilum	 milli	 leik-	 og	
grunnskóla	 og	 samfella	 þarf	 að	 vera	 í	 flutningi	 barna	milli	 skólastiga.	Mér	
hefur	einnig	 fundist	að	 í	nokkrum	 leik-	og	grunnskólum	sem	ég	hef	kynnst	
mætti	skipuleggja	betur	hvernig	þeir	standa	að	samfellunni	og	þeim	þátta-
skilum	 sem	verða	 í	 lífi	 barna	 á	 þessum	 tímamótum.	Á	 síðustu	 árum	hefur	
áhugi	 minn	 á	 samfellunni	 aukist	 og	 ákvað	 ég	 því	 að	 skoða	 samfelluna	 í	
mastersverkefninu	mínu.		

Ég	 valdi	 eitt	 sveitarfélag	 þar	 sem	 ég	 þekki	 ágætlega	 til	 og	 hef	 farið	 í	
vettvangsnám	 þar.	 Í	 þessu	 sveitarfélagi	 er	 einungis	 einn	 leikskóli	 og	 einn	
grunnskóli	 svo	 það	 á	 að	 vera	 hægt	 að	 standa	 vel	 að	 samfellunni	 milli	
skólastiganna.	 Ég	hafði	 séð	 áætlanir	 um	 samfelluna	og	 vissi	 að	 sumarskóli	
væri	starfandi	fyrir	upphaf	grunnskólagöngunnar.	Ég	varð	því	forvitin	að	vita	
hvort	markvisst	væri	verið	að	vinna	með	áætlunina,	hvað	væri	gert	til	þess	
að	 auðvelda	 börnunum	 skólaskilin	 og	 hvernig	 staðið	 væri	 að	 sumar-
skólanum.	Ég	tel	mikilvægt	að	varpa	 ljósi	á	viðfangsefnið	þar	sem	samfella	
milli	 leik-	og	grunnskóla	eru	mikil	tímamót	í	 lífi	barna,	foreldra,	kennara	og	
samfélagsins	í	heild.	Það	skiptir	því	miklu	máli	hvernig	staðið	er	að	þessum	
tímamótum.	

1.2 Hugtök	

Lykilhugtakið	 í	 þessari	 rannsókn	 er	 hugtakið	 samfella	 (e.	 continuity).	
Samfella	 er	 órofin	 heild	 að	 einhverju	 tagi	 (Kristín	 Bjarnadóttir,	 2002).	
Andstæða	samfellunnar	er	rof	(e.	discontinuity)	sem	vísar	til	reynslu	sem	er	
sundurlaus	og	slitrótt	og	skortir	 tengsl	við	 fyrri	 reynslu	 (Dunlop	og	Fabian,	
2002).	 Samkvæmt	 íslenskri	 samheitaorðabók	er	 samheiti	 orðsins	 samfella:	
samhengi	og	sífella	og	samheiti	orðsins	rof	eru	meðal	annars:	brot,	frávik	og	
gat	 (Íslensk	 samheitaorðabók,	 2012).	 Peters	 (2000)	 skilgreindi	 hugtakið	
samfella	 sem	 flæði	 eða	 samhengi	 á	 milli	 kennsluaðferða,	 viðhorfa	 og	
hugmyndafræði	kennara	og	stjórnenda.	Hún	bendir	á	að	menntakerfið	eigi	
að	mynda	samfellda	heild,	tengslin	eigi	að	vera	góð	milli	leik-	og	grunnskóla	
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og	námskrár	eigi	að	vera	sambærilegar.	Börn	sem	eru	að	fara	úr	leikskóla	í	
grunnskóla	 eigi	 ekki	 að	 finna	 fyrir	miklum	 breytingum	 á	 námi	 sínu	 heldur	
eigi	 að	 vera	 eðlilegt	 flæði	 í	 námi	 þeirra	 á	 milli	 skólastiganna.	 Í	 þessari	
rannsókn	verður	skoðað	hvort	 leik-	og	grunnskóli	 stuðli	að	samfellu	á	milli	
skólastiganna.	 Vert	 er	 að	 hafa	 í	 huga	 að	 það	 geta	 verið	 tengsl	 og/eða	
samstarf	milli	skólastiganna	án	þess	að	samfella	sé	á	milli	þeirra.		

Annað	hugtak	sem	er	gjarnan	notað	þegar	barn	fer	frá	einu	skólastigi	til	
annars	á	skólagöngu	sinni	er	flutningur	eða	þáttaskil	(e.	transition).	Dockett	
og	 Perry	 (2007)	 skilgreindu	 flutning	 milli	 leik-	 og	 grunnskóla	 sem	 tímabil	
sem	markar	verulegar	breytingar	á	hlutverki	barna	 innan	fjölskyldunnar	og	
samfélagsins.	Á	þessu	tímabili	breytist	líka	sjálfsmynd	þeirra	og	væntingar	til	
umhverfis	síns	og	hlutverk	þeirra	í	skóla.	Einnig	breytast	væntingar	til	þeirra	
og	 til	 verða	 ný	 sambönd	 við	 kennara	 og	 önnur	 börn.	 Þáttaskilin	 hafa	 ekki	
einungis	í	för	með	sér	breytingar	fyrir	börnin	heldur	alla	í	kringum	þau	eins	
og	 foreldra	 og	 samfélagið	 í	 heild	 sinni.	 Í	 þessari	 rannsókn	 verða	 orðin	
flutningur	og	þáttaskil	notuð	jöfnum	höndum.	

1.3 Markmið	rannsóknarinnar		

Tilgangurinn	með	þessari	 rannsókn	er	að	varpa	 ljósi	á	hvernig	staðið	er	að	
samfellu	 milli	 leik-	 og	 grunnskóla.	 Rannsóknin	 miðar	 að	 því	 að	 auka	
þekkingu	og	skilning	á	þeim	þáttum	sem	áhrif	hafa	á	nám	og	líðan	barna	við	
skilin	á	milli	 leik-	og	grunnskólagöngu.	Meginmarkmið	hennar	er	að	kanna	
hvað	sé	gert	til	þess	að	stuðla	að	samfellu	milli	leik-	og	grunnskóla	og	verður	
gagna	 aflað	 í	 sveitarfélagi	 í	 þéttbýli.	 Varpað	 verður	 ljósi	 á	 sýn	 kennara	 og	
skólastjórnenda	og	hver	framtíðarsýn	þeirra	er	um	samfellu	milli	skólastig-
anna.	Skoðað	verður	hver	markmiðin	eru	með	samfellunni	og	því	starfi	sem	
fram	fer	til	að	koma	í	veg	fyrir	rof	við	þáttaskilin,	hver	reynslan	er	af	starfinu	
og	hverjir	standa	að	því	að	stuðla	að	samfellu	milli	 stiganna.	Einnig	verður	
spurt	 út	 í	 sumarskólann,	 hver	 tilgangur	 hans	 er	 og	 hvernig	 starfinu	þar	 er	
háttað.	 Sumarskólinn	 er	 fyrir	 elstu	 börn	 leikskólans.	 Þau	 fara	 í	 hann	 í	
ágústmánuði,	 eftir	 sumarlokun	 leikskólans,	 og	 eru	 fram	 að	 skólabyrjun	
grunnskólans.	

Vettvangsathuganir	 fara	 fram	 við	 útskrift	 barna	 úr	 leikskólanum,	
sumarskólinn	 er	 skoðaður	 og	 fylgst	 er	 með	 upphafsviðtölum	 og	 fyrsta	
skóladeginum	 í	 einum	 1.	 bekk	 grunnskólans.	 Markmiðið	 með	 vettvangs-
athugunum	við	útskriftina	og	upphaf	skólagöngunnar	er	að	afla	upplýsinga	
um	 hvaða	 skilaboð	 börnin	 fá	 við	 lok	 leikskóla	 og	 við	 upphaf	 grunnskóla.	
Einnig	er	 tilgangurinn	að	öðlast	sýn	á	það	hvernig	slíkir	atburðir	 fara	 fram.	
Markmiðið	með	heimsókninni	 í	 sumarskólann	er	að	kynnast	aðstæðum	og	
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skipulagi	 starfsins	 sem	 þar	 fer	 fram.	 Auk	 þess	 eru	 til	 skrifleg	 gögn	 um	
skipulag	samfellunnar	á	milli	 leik-	og	grunnskólans	og	verða	þau	skoðuð	til	
stuðnings.	

Með	 rannsókninni	 er	 leitast	 við	 að	 sýna	 hvernig	 staðið	 er	 að	 samfellu	
milli	leik-	og	grunnskólans	í	sveitarfélaginu	í	dag.	Leitast	er	við	að	varpa	ljósi	
á	það	sem	vel	er	gert	og	það	sem	betur	mætti	fara.	Þess	verður	einnig	gætt	
að	 hugmyndir	 og	 framtíðarsýn	 viðmælenda	 komi	 fram.	 Niðurstöður	
rannsóknarinnar	 ættu	 því	 að	 geta	 gagnast	 foreldrum,	 kennurum,	 sveitar-
félaginu	og	öðrum	sveitarfélögum	og	orðið	hvati	til	þess	að	vinna	í	auknum	
mæli	að	samfellunni	milli	skólastiganna.	

1.4 Rannsóknarspurningar	

Lagt	var	upp	með	eina	meginspurningu	ásamt	nokkrum	undirspurningum.	
	

Rannsóknarspurningin	er:		

• Hvernig	er	staðið	að	samfellu	milli	leik-	og	grunnskóla	í	sveitarfélagi	í	
þéttbýli?		

Eftirfarandi	spurningar	voru	hafðar	til	hliðsjónar	við	rannsóknina:	

• Hver	eru	markmiðin	með	samfellunni	milli	leik-	og	grunnskólans?	
• Hver	er	reynslan	af	samstarfinu	milli	leik-	og	grunnskólans?	
• Hvað	hjálpar	 börnunum	 fyrir	 flutninginn	milli	 skólastiganna	og	 hvað	

getur	skapað	rof	hjá	þeim?	
• Hver	er	tilgangur	sumarskólans?	
• Hver	 eru	 tækifærin	 og	 framtíðarsýn	 varðandi	 samfellu	 leik-	 og	

grunnskólans?	

1.5 Uppbygging	ritgerðar	

Ritgerðin	skiptist	í	sex	kafla	auk	formála,	ágrips,	heimildaskrár	og	viðauka.	Í	
inngangi	er	viðfangsefni	rannsóknarinnar	kynnt,	lykilhugtök	skilgreind,	gerð	
grein	 fyrir	markmiðum	 rannsóknarinnar	 og	 rannsóknarspurningar	 kynntar.	
Auk	þess	 er	 uppbyggingu	 ritgerðar	 lýst.	 Í	 öðrum	kafla	 er	 rannsóknin	 sett	 í	
fræðilegt	 samhengi	og	skoðað	hvernig	 lög	og	stefnur	hafa	áhrif	á	 samfellu	
við	skólastigin.	Fjallað	er	um	kenningar	Dewey,	Bronfenbrenner	og	síðtíma-
hugmyndir	 um	 börn	 sem	 tengjast	 kenningum	 Vygotsky.	 Einnig	 eru	 eldri	
rannsóknir	 fræðimanna	 skoðaðar.	 Í	 þriðja	 kafla	 er	 gerð	 grein	 fyrir	
rannsóknaraðferð,	þátttakendum	og	hvernig	gagnaöflun	fór	fram.	Fjallað	er	
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um	 gagnaúrvinnslu	 þar	 sem	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 eru	 flokkaðar	
niður	 í	þemu	og	útskýrt	hvað	haft	er	að	 leiðarljósi	 við	 túlkun	niðurstaðna.	
Einnig	 er	 farið	 yfir	 hvernig	 réttmæti	 er	 gætt	 í	 rannsóknarniðurstöðum.	 Í	
fjórða	 kafla	 er	 skýrt	 frá	 niðurstöðum	 rannsóknarinnar	 og	 fram	 koma	
mikilvægustu	 þættir	 sem	 stuðla	 að	 samfellu	 að	 mati	 viðmælenda.	 Niður-
stöðurnar	úr	viðtölunum	eru	flokkaðar	í	sjö	meginþemu	sem	eru:	Reynsla	af	
samfellu	milli	 leik-	 og	 grunnskólans,	 heimsóknir	milli	 skólastiga,	 fundir	 um	
samfelluna,	 uppeldis-	 og	 samskiptastefnur	 leik-	 og	 grunnskólans,	 sumar-
skólinn,	fimm	ára	deild	við	grunnskólann	og	aukin	tækifæri	og	framtíðarsýn.	
Í	 fimmta	 kafla	 eru	 umræður	 um	 helstu	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 og	
ályktanir	 sem	draga	má	af	 þeim.	 Í	 sjötta	 kafla	 eru	 lokaorð	og	 í	 lokin	 fylgir	
heimildaskrá	ásamt	þremur	viðaukum.	
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2 Bakgrunnur	rannsóknar	

Við	rannsóknir	á	menntamálum	er	mikilvægt	að	horfa	til	laga	og	stefna	sem	
tengjast	viðfangsefninu.	Einnig	er	mikilvægt	að	skoða	kenningar	um	nám	og	
þroska	barna	og	umfjöllun	fræðimanna	um	efni	sem	tengist	viðfangsefninu.	
Auk	þess	er	nauðsynlegt	að	kynna	sér	eldri	rannsóknir	um	efnið.	

Bakgrunnskaflanum	er	skipt	í	fjóra	undirkafla	sem	skiptast	síðan	í	frekari	
undirkafla.	Í	þeim	fyrsta	er	fjallað	um	lög	og	stefnur	og	þar	er	rýnt	í	lög	um	
leik-	 og	 grunnskóla,	 aðalnámskrár	 leik-	 og	 grunnskóla,	 skólanámskrár	 leik-	
og	 grunnskólans	 og	 uppeldis-	 og	 samskiptastefnur	 leik-	 og	 grunnskólans.	
Annar	kaflinn	fjallar	um	kenningar	um	nám	og	þroska	barna	og	þar	er	rætt	
um	 kenningar	 Dewey	 um	 reynslu	 og	 nám,	 kenningar	 Bronfenbrenner	 um	
umhverfi	 barna	 og	 síðtímahugmyndir	 um	 börn	 sem	 tengjast	 kenningum	
Vygotsky.	Þriðji	kaflinn	fjallar	um	niðurstöður	eldri	rannsókna	þar	sem	gerð	
er	 grein	 fyrir	 niðurstöðum	 um	 starfshætti	 og	 skipulag	 leik-	 og	 grunnskóla	
ásamt	niðurstöðum	um	sýn	barna	og	kennara	á	samfellu	milli	skólastiga	og	
viðhorfum	 foreldra.	 Þar	 er	 rýnt	 í	 rannsóknarniðurstöður	 Jóhönnu	 Einars-
dóttur	 og	meðrannsakenda	 hennar,	 Önnu	 Elísu	 Hreiðarsdóttur	 og	 Eyglóar	
Björnsdóttur,	 Halldóru	 Haraldsdóttur,	 Bob	 Perry	 og	 Sue	 Dockett,	 Wilfried	
Griebel	og	Renate	Niesel	og	Stig	Broström.	Fjórði	og	síðasti	undirkaflinn	er	
stutt	samantekt	á	bakgrunni	rannsóknarinnar.	

2.1 Lög	og	stefnur	

Til	 þess	 að	 byggja	 upp	 góða	 mynd	 af	 viðfangsefninu	 er	 nauðsynlegt	 að	
skoða	 hvað	 lög,	 námskrár	 og	 stefnur	 segja	 um	 samfellu	 á	 milli	 leik-	 og	
grunnskóla.	 Hér	 verður	 skoðað	 hvað	 lög	 um	 leik-	 og	 grunnskóla,	
aðalnámskrár	 leik-	 og	 grunnskóla	 og	 skólanámskrár	 leik-	 og	 grunnskólans	
segja	um	samfellu	skólastiganna.	Einnig	verða	helstu	áherslur	í	uppeldis-	og	
samskiptastefnum,	sem	lagðar	eru	til	grundvallar	í	leikskóla	sveitarfélagsins	
annars	vegar	og	grunnskólanum	hins	vegar,	skoðaðar.	

2.1.1 Lög	um	leik-	og	grunnskóla	

Í	 lögum	 um	 grunnskóla	 nr.	 91/2008	 í	 5.	 grein	 og	 í	 lögum	 um	 leikskóla	
90/2008	 í	16.	grein	eru	ákvæði	um	að	sveitarstjórn	skuli	koma	á	samstarfi	
leikskóla	og	grunnskóla	 (Lög	um	grunnskóla	nr.	 91/2008;	 Lög	um	 leikskóla	
90/2008).	 Í	 lögum	um	 leikskóla	 90/2008	 í	 16.	 grein	 kemur	 einnig	 fram	 að	
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skólanámskrá	 skuli	 gera	 grein	 fyrir	 því	 hvernig	 staðið	 er	 að	 samstarfi	
skólastiganna	 og	 færslu	 og	 aðlögun	 barna	 milli	 skólastiga.	 Persónu-
upplýsingar	 um	 hvert	 barn	 sem	 taldar	 eru	 nauðsynlegar	 fyrir	 velferð	 og	
aðlögun	barnsins	 í	 grunnskólann	eiga	að	 fylgja	barninu	yfir	 í	 grunnskólann	
(Lög	 um	 leikskóla	 90/2008).	 Löggjöfin	 leggur	 því	 grunn	 að	 tengslum	
skólastiganna	og	ég	vildi	 kynna	mér	hvort	að	samfella	náist	 í	námi	barna	 í	
sveitarfélaginu.	

2.1.2 Aðalnámskrár	leik-	og	grunnskóla	

Í	aðalnámskrám	leik-	og	grunnskóla	má	finna	sameiginlegan	inngangskafla.	Í	
honum	 eru	 settir	 fram	 sex	 grunnþættir	 menntunar	 sem	 eiga	 að	 vera	
sýnilegir	í	öllu	skólastarfi.	Grunnþættirnir	eru:	læsi,	sjálfbærni,	heilbrigði	og	
velferð,	 lýðræði	 og	 mannréttindi,	 jafnrétti	 og	 sköpun	 (Mennta-	 og	
menningarmálaráðuneyti,	 2011;	 2013).	 Þegar	 námskrárnar	 eru	 bornar	
saman	 má	 sjá	 ólíka	 stefnu	 leik-	 og	 grunnskóla.	 Í	 aðalnámskrá	 grunnskóla	
koma	 fram	 lykilhugtök	 eins	 og	 þekking,	 leikni	 og	 hæfni.	 Innan	 hvers	
námssviðs	og	hverrar	námsgreinar	skal	gera	grein	fyrir	hæfniviðmiðum	sem	
nemendur	 þurfa	 að	 ná	 tökum	 á	 og	 einnig	 fyrir	 hæfniviðmiðum	 við	 lok	
grunnskólagöngu	 (Mennta-	 og	 menningarmálaráðuneyti,	 2013).	 Í	 aðal-
námskrá	 leikskóla	 er	 ekki	 fjallað	 um	hæfniviðmið	 námsgreina	 en	 litið	 er	 á	
hugtökin	 uppeldi,	 umönnun	 og	menntun	 sem	 eina	 heild.	 Leikskólinn	 á	 að	
vera	lýðræðislegur	vettvangur	barna,	foreldra	og	starfsfólks.	Einblína	skal	á	
leik,	 skapandi	 starf	 og	 viðfangsefni	 sem	 taka	 mið	 af	 áhuga	 og	 styrkleika	
barna	 (Mennta-	 og	menningarmálaráðuneyti,	 2011).	 Í	 aðalnámskrám	 leik-	
og	grunnskóla	má	samt	finna	sameiginlegar	áherslur	um	samfellu	og	tengsl	
milli	skólastiganna.	

Í	aðalnámskrá	grunnskóla	kemur	fram	að	sveitarfélögum	beri	að	koma	á	
samstarfi	 milli	 leikskóla	 og	 grunnskóla	 samkvæmt	 lögum	 um	 leik-	 og	
grunnskóla.	 Helstu	 markmið	 samstarfs	 og	 tengsla	 milli	 skólastiga	 sé	 að	
skapa	samfellu	í	námi	barna	og	koma	til	móts	við	þarfir	þeirra	ásamt	því	að	
stuðla	 að	 markvissri	 uppbyggingu	 náms.	 Einnig	 þurfi	 að	 vinna	 að	 því	 að	
treysta	á	gagnkvæma	þekkingu	og	skilning	milli	barna	og	kennara	í	námi	og	
þannig	er	hægt	að	stuðla	að	vellíðan	og	öryggi	barna	þegar	þau	flytjast	yfir	á	
annað	skólastig	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013).	

Síðasta	ár	barna	í	leikskóla	og	fyrsta	ár	þeirra	í	grunnskóla	má	líta	á	sem	
mikilvægan	þátt	 í	ævimenntun	barna.	 Í	 aðalnámskrám	 leik-	 og	 grunnskóla	
kemur	 fram	 að	 skólaganga	 barna	 á	 að	 mynda	 samfellda	 heild	 þannig	 að	
reynsla	 og	 nám	 á	 fyrri	 skólastigum	 á	 að	 nýtast	 þeim	 á	 næstu	 stigum	 og	
mynda	þannig	samfellu.	Byggja	þarf	nám	og	uppeldi	barnanna	í	grunnskóla-
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num	 á	 fyrra	 námi	 og	 reynslu	 þeirra	 úr	 leikskólanum.	 Viðfangsefnin	 sem	
börnin	 fást	 við	 í	 leikskólanum	 þurfa	 því	 að	 vera	 grunnur	 sem	 grunn-
skólanámið	byggist	á,	ásamt	því	að	öðlast	nýja	reynslu	og	fá	að	takast	á	við	
ögrandi	 verkefni.	 Flutningur	 barna	 úr	 leikskóla	 í	 grunnskóla	 krefst	 góðs	
undirbúnings	svo	hann	verði	 farsæll.	Meðan	börn	eru	enn	 í	 leikskóla	þurfa	
þau	að	fá	tækifæri	til	að	kynnast	umhverfi	og	starfi	grunnskólans	og	eftir	að	
grunnskólanám	hefst	eiga	þau	að	viðhalda	góðum	tengslum	við	leikskólann.	
Einnig	skal	líta	á	fyrstu	vikur	grunnskólagöngunnar	sem	tímabil	undirbúnings	
og	aðlögunar	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2011;	2013).		

Í	 aðalnámskrám	 leik-	 og	 grunnskóla	 segir	 að	 ýmsar	 mikilvægar	 upp-
lýsingar	um	börnin	liggja	fyrir	við	lok	leikskólagöngu	og	að	þær	eigi	að	fylgja	
þeim	yfir	í	grunnskólann.	Það	er	gert	til	þess	að	auðvelda	þeim	sem	taka	við	
börnunum	í	grunnskólanum	að	 laga	námið	að	fyrra	námi	og	reynslu	þeirra	
þannig	að	það	nýtist	börnunum	sem	allra	best.	Foreldrar	eiga	líka	að	miðla	
upplýsingum	 um	 börn	 sín	 og	 því	 eru	 þeir	 mikilvægir	 tengiliðir	 milli	
skólastiganna.	Þeir	eiga	einnig	rétt	á	að	vita	um	þau	gögn	sem	fylgja	barninu	
úr	leikskólanum	yfir	í	grunnskólann	og	þeim	á	að	gefast	kostur	á	að	bregðast	
við	 þeim.	 Tengsl	 leikskóla	 og	 grunnskóla	 er	 samstarfsverkefni	 kennara,	
foreldra	 og	 annars	 starfsfólks	 beggja	 skólastiga	 þar	 sem	 barnið	 er	 í	
brennidepli.	 Svo	 að	 börnin	 upplifi	 samfellu	milli	 leik-	 og	 grunnskóla	 þurfa	
kennarar	 á	 báðum	 skólastigum	 að	 kynna	 sér	 nám	 og	 starfsaðferðir	 hvers	
annars.	Til	þess	að	tryggja	samstarfið	þarf	að	vinna	að	áætlun	þar	sem	gerð	
er	 grein	 fyrir	 markmiðum,	 fyrirkomulagi	 og	 uppbyggingu	 samstarfsins	 og	
birta	 skal	 áætlunina	 um	 samstarfið	 í	 skólanámskrám	 skólanna	 á	 báðum	
skólastigum	 (Mennta-	 og	 menningarmálaráðuneyti,	 2011;	 2013).	 Aðal-
námskrár	 leik-	 og	 grunnskóla	 leggja	því	 línu	um	 samstarf	 skólastiganna	og	
fram	koma	 skýr	markmið	um	 samfelluna	og	hvernig	 standa	 skal	 að	henni.	
Kennarar	 á	 báðum	 skólastigum	 ættu	 því	 að	 vita	 hvernig	 standa	 eigi	 að	
samfellunni	milli	leik-	og	grunnskólans.		

2.1.3 Skólanámskrár	leik-	og	grunnskólans	

Fram	kemur	 í	 aðalnámskrám	 leik-	og	 grunnskóla	 að	birta	þurfi	 áætlun	um	
samstarfið	 í	 skólanámskrám	 beggja	 skólastiga	 til	 þess	 að	 tryggja	 samstarf	
milli	 leik-	 og	 grunnskólans.	 Í	 áætluninni	 skal	 gera	 grein	 fyrir	 markmiðum,	
fyrirkomulagi	 og	 uppbyggingu	 samstarfsins	 (Mennta-	 og	 menningarmála-
ráðuneyti,	2011;	2013).	 Skólanámskrá	hefur	verið	gefin	út	af	 leikskólanum	
og	 í	 grunnskólanum	má	 finna	upplýsingar	 sem	birta	 á	 í	 skólanámskrá	 sem	
fylgir	 handbók	 skólans.	 Í	 báðum	 ritunum	 er	 að	 finna	 undirkafla	 sem	 fjalla	
um	samstarfið	milli	skólastiganna.	
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Í	skólanámskrá	 leikskólans	(2015)	kemur	fram	að	markmið	samstarfsins	
sé	að	skapa	samfellu	 í	námi	barnsins,	 frá	einu	skólastigi	 til	annars	með	því	
að	 brúa	 bilið	 milli	 leik-	 og	 grunnskólans.	 Að	 verkefninu	 standi	
samstarfshópur	 sem	 skipaður	 er	 af	 fulltrúum	 frá	 leik-	 og	 grunnskólanum.	
Fimm	 samráðsfundir	 kennara	 séu	 haldnir	 og	 nemendum	 er	 boðið	 upp	 á	
gagnkvæmar	 heimsóknir	 bæði	 á	 haust-	 og	 vorönn.	 Starfræktur	 sé	
sumarskóli	í	samvinnu	við	leik-	og	grunnskóla	og	íþrótta-	og	tómstundaráð.	
Elstu	 nemendur	 leikskólans	 fari	 í	 hann	 í	 ágústmánuði,	 eftir	 sumarlokun	
leikskólans,	fram	að	skólabyrjun	grunnskólans	og	áhersla	þar	lögð	á	aðlögun	
að	grunnskólanum,	sund,	leiki	og	upplifunarferðir.	

Í	handbók	grunnskólans	(2014)	þar	sem	upplýsingar	skólanámskrárinnar	
eru	 birtar	 kemur	 fram	 að	 samstarf	 leik-	 og	 grunnskólans	 sé	 mikilvægur	
þáttur	 í	 skólastarfinu.	 Markmið	 samstarfsins	 sé	 að	 undirbúa	 elstu	 börn	
leikskólans	 undir	 skólagönguna	 með	 því	 að	 skapa	 samfellu	 milli	 skóla-
stiganna.	 Deildarstjóri	 1.	 –	 6.	 bekkinga	 ásamt	 deildarstjórum	 elstu	 deildar	
leikskólans	haldi	utan	um	samstarfið	og	á	haustin	sé	haldinn	fundur	og	síðan	
eru	 skilafundir	 eftir	 þörfum	 á	 vorin.	 Einnig	 kemur	 fram	 að	 samstarfið	 sé	 í	
sífelldri	 endurskoðun	 og	 að	 það	 megi	 finna	 nánari	 upplýsingar	 um	
samstarfið	á	vefsíðu	skólans.	

Af	þessu	má	sjá	að	bæði	 í	 leik-	og	grunnskólanum	gera	menn	sér	grein	
fyrir	markmiðunum	á	bak	við	 samstarfið	og	hversu	mikilvægt	það	er.	Hins	
vegar	er	einungis	 lögð	áhersla	á	samráðsfundi	kennara	og	skólaheimsóknir	
en	 ekkert	 á	 samstarf	 í	 kennsluháttum	 og	 aðferðum.	 Munur	 er	 á	 skóla-
námskrá	 leikskólans	 og	 grunnskólans.	 Í	 skólanámskrá	 grunnskólans	 kemur	
ekkert	 fram	um	heimsóknir	milli	 skólastiganna	né	sumarskólann	en	það	er	
nefnt	 í	skólanámskrá	 leikskólans.	Því	má	segja	að	skólanámskrá	 leikskólans	
útskýri	fleiri	þætti	samstarfsins	betur	og	nánar.	

2.1.4 Uppeldis-	og	samskiptastefnur	leik-	og	grunnskólans	

Í	 sveitarfélaginu	 sem	 verið	 er	 að	 skoða	 í	 þessari	 rannsókn	 styðjast	
leikskólinn	og	grunnskólinn	ekki	við	sömu	stefnu	varðandi	aga	og	ábyrgð	á	
eigin	 námi.	 Í	 leikskólanum	 er	 stefnunni	 SMT–skólafærni	 (e.	 School	
Management	 Training)	 fylgt	 og	 í	 grunnskólanum	 er	 stefnunni	 uppeldi	 til	
ábyrgðar	–	uppbygging	sjálfsaga	 fylgt.	Hér	verður	 sagt	 frá	helstu	áherslum	
þessara	uppeldis-	og	samskiptastefna.	

2.1.4.1 SMT–skólafærni	
SMT–skólafærni	 er	 stuðningsefni	 fyrir	 kennara	um	samræmdar	aðferðir	 til	
að	 kenna	 nemendum	 samskipti.	 Kerfið	 hefur	 verið	 notað	 í	 nokkrum	
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íslenskum	grunnskólum	undanfarin	ár.	Í	Hafnafirði	hefur	verið	þróuð	sérstök	
útgáfa	 af	 SMT	 en	 hún	 byggir	 á	 jákvæðum	 stuðningi	 við	 hegðun	 (e.	 PBS,	
Positive	 Behavior	 Support).	 Jákvæður	 stuðningur	 við	 hegðun,	 PBS,	 er	
staðlað	stuðningskerfi	þar	sem	gefnar	eru	leiðbeiningar	um	árangursríkar	og	
einfaldar	 aðferðir	 sem	 eiga	 að	 leiða	 að	 bættri	 hegðun	 barna.	 Í	
stuðningsefninu	 er	 fjallað	 um	 aðferðir	 til	 að	 grípa	 inn	 í	 óæskilega	 hegðun	
nemenda	í	samráði	við	foreldra	og	einnig	hvernig	bæta	megi	aga	í	skólanum	
(Sprauge	og	Golly,	2008).	

Stuðningsefnið,	 jákvæður	 stuðningur	 við	 hegðun	 (PBS),	 er	 byggt	 á	
hugmyndafræði	 foreldrafærni	 (e.	 PMT,	 Parent	 Management	 Training).	
Stuðningsefnið	 um	 foreldrafærni,	 PMT,	 var	 upphaflega	 þróað	 í	 Oregon	 í	
Bandaríkjunum.	 Á	 íslensku	 nefnist	 aðferðin	 PMT–foreldrafærni.	 Aðferðin	
hefur	 verið	 notuð	 og	 kennd	 frá	 árinu	 1960	 og	 byggir	 að	 miklu	 leyti	 á	
kenningum,	 rannsóknum	og	þróunarvinnu	dr.	Gerald	Patterson	 (Anna	Lilja	
Marshall,	 2008).	 SMT–skólafærni	 byggir	 því	 í	 grunnin	 á	 hugmyndafræði	
PMT–foreldrafærni	 og	 er	 framkvæmd	 undir	 merkjum	 þeirrar	 þjónustu-
einingar.	 Markmið	 SMT–skólafærni	 er	 að	 tryggja	 velferð	 nemenda	 og	
starfsfólks	 og	 að	 skapa	 gott	 andrúmsloft	 í	 skólum.	 Með	 því	 að	 þjálfa	 og	
kenna	félagsfærni,	gefa	jákvæðri	hegðun	athygli	með	markvissum	hætti	og	
samræma	 viðbrögð	 starfsfólks	 gagnvart	 nemendum	 sem	 sýna	 óæskilega	
hegðun	 er	 dregið	 úr	 og	 komið	 í	 veg	 fyrir	 óæskilega	 hegðun	 nemenda	
(PMTO–foreldrafærni,	e.d.).		

Samkvæmt	upplýsingum	á	vef	miðstöðvar	um	foreldrafærni	má	gera	ráð	
fyrir	þrenns	konar	nemendum	í	hverjum	skóla.	Um	85–90%	nemenda	teljast	
vera	 „venjulegir“,	 um	 7–10%	 nemenda	 sýna	 fyrstu	 merki	 andfélagslegrar	
hegðunar	og	eiga	á	hættu	að	þróa	með	sér	andfélaglegt	hegðunarmynstur	
og	um	3–5%	nemenda	sýna	þegar	töluverða	andfélagslega	hegðun	og	eru	í	
mikilli	 hættu	 á	 að	 eiga	 í	 frekari	 vanda	 í	 framtíðinni	 (PMTO–foreldrafærni,	
e.d.).	

Þegar	samskiptaferlið	sem	byggir	á	SMT–skólafærni	er	innleitt	í	skóla	er	
áhersla	lögð	á	að	styðja	við	alla	nemendur	skólans.	Einfaldar	og	nákvæmar	
reglur	 eru	 settar	 fram	 og	 það	 verður	 að	 vera	 ljóst	 til	 hvers	 er	 ætlast	 af	
nemendum.	Reglur	eru	kenndar	með	sýnikennslu,	dæmum	og	æfingum	og	
þær	 eru	 sýnilegar	 og	 hengdar	 upp	 á	 vegg	 í	 skólanum.	 Til	 að	 umbuna	
nemendum	 fyrir	 árangur,	 framfarir	 og	 það	 sem	 vel	 er	 gert	 er	 notuð	
hvatning.	Áhersla	er	lögð	á	notkun	félagslegrar	hvatningar	(hrós)	og	margir	
skólar	 hafa	 nýtt	 sér	 margs	 konar	 táknkerfi	 sem	 formlega	 leið	 hvatningar.	
Minni	 háttar	 og	 alvarlegri	 hegðunarfrávik	 eru	 skilgreind	 og	 sett	 eru	 skýr	
mörk.	 Viðeigandi	 afleiðingar	 eru	 skilgreindar	 vegna	 óæskilegrar	 hegðunar	
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en	 þær	 eru	 breytilegar	 og	 ráðast	 af	 alvarleika	 hegðunar	 (PMTO–
foreldrafærni,	e.d.).	

Á	öðru	ári	er	áhersla	lögð	á	að	styðja	við	afmarkaðan	hóp	nemenda.	Það	
eru	 nemendur	 sem	 sýna	 fyrstu	 merki	 andfélagslegrar	 hegðunar.	 Lögð	 er	
áhersla	á	að	skipuleggja	afmörkuð	svæði	skólans,	eins	og	skólastofu,	en	það	
dregur	 verulega	 úr	 líkum	 á	 árekstrum.	 Nemendur	 fá	 þjálfun	 og	 kennslu	 í	
aðferðum	 eins	 og	 einbeitingarleik	 og	 athyglismerki.	 Í	 einbeitingaleik	 er	
nemendum	 kennt	 að	 hunsa	 truflun	 en	 með	 athyglismerki	 er	 átt	 við	 að	
nemendum	 eru	 gefin	 merki	 þegar	 fanga	 þarf	 athygli	 þeirra.	 Frekari	
stuðningur	 getur	 falist	 í	 auknu	 aðhaldi	 og	 endurmenntun	 en	 þá	 fá	
nemendur	 tækifæri	 til	 að	æfa	 sig	 enn	 frekar	 í	 að	 fylgja	 reglum.	 Innleiddar	
eru	 aðferðir	 lausnarleitar	 en	 þær	 kenna	 nemendum	 hvernig	 leysa	 má	
ágreining	með	yfirveguðum	og	skipulögðum	hætti	þannig	að	tekið	sé	tillit	til	
sjónarmiða	allra	sem	að	málinu	koma	og	síðan	er	lausn	fundin	sem	allir	geta	
verið	sáttir	með	(PMTO–foreldrafærni,	e.d.).	

Á	 þriðja	 ári	 er	 áhersla	 lögð	 á	 að	 styðja	 þá	 nemendur	 sem	 þegar	 sýna	
töluverða	andfélagslega	hegðun.	Í	samstarfi	við	foreldra	og	jafnvel	stofnanir	
er	mjög	markvisst	 unnið	 að	 aukinni	 aðlögun	þessara	nemenda.	 Stuðlað	er	
að	 einstaklingsmiðuðum	 aðgerðum	 í	 skóla	 ásamt	 því	 að	 foreldrar	 fái	
viðeigandi	 PMT–ráðgjöf.	 Jafnframt	 fær	 nemandinn	 ennþá	 markvissari	
þjálfun	og	kennslu	í	félagsfærni	(PMTO–foreldrafærni,	e.d.).	

2.1.4.2 Uppeldi	til	ábyrgðar	
Í	 grunnskóla	 sveitarfélagsins	 er	 starfað	 eftir	 hugmyndafræðinni	 uppeldi	 til	
ábyrgðar	–	uppbyggingu	 sjálfsaga	 sem	kennd	er	 við	uppbyggingarstefnuna	
(e.	 restitution).	 Upphafsmaður	 stefnunnar	 er	 Diane	 Gossen.	 Hún	 hefur	
þróað	 aðferðir	 sínar	 út	 frá	 hugmyndum	 dr.	 William	 Glasser	 um	
gæðaskólann	(e.	quality	school)	og	sjálfstjórnarkenningu	(e.	control	theory)	
hans,	 hugmyndum	 Erics	 Jensen	 um	 mælanleg	 neikvæð	 áhrif	 ógnunar	 á	
námsgetu	og	hugmyndum	Alfie	Kohn	um	neikvæð	áhrif	ytri	umbunar.	Auk	
þess	styðst	Gossen	við	rannsóknir	á	fornum	aðferðum	frumbyggja	Ameríku	
við	barnauppeldi	og	enduruppeldi	brotamanna	(Guðlaug	Erla	Gunnarsdóttir	
og	Magni	Hjálmarsson,	2007).	

Hugmyndafræðin	 uppeldi	 til	 ábyrgðar	 hefur	 áhrif	 á	 stjórnunarhætti,	
kennsluhætti,	áherslur	 í	 lífsleiknikennslu	og	 í	meðferð	agamála.	Uppeldi	 til	
ábyrgðar	 miðar	 að	 því	 að	 börn	 og	 unglingar	 þjálfist	 í	 að	 ræða	 um	
tilfinningar,	 átti	 sig	 á	 þörfum	 sínum	 og	 ýtir	 undir	 ábyrgðarkennd	 og	
sjálfstjórnun.	 Vinnuaðferðir	 eiga	 að	 styðja	 starfsmenn	 skóla	 við	 að	 móta	
skýra	 stefnu	 varðandi	 samskipti	 og	 agamál.	 Um	 er	 að	 ræða	 aðferðir	 sem	
hjálpa	 þeim	 að	 kenna	 sjálfstjórn	 og	 sjálfsaga	 og	 styðja	 einstaklinga	 við	 að	
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læra	af	mistökum	sínum.	Lögð	er	áhersla	á	að	styrkja	börn	og	unglinga	í	að	
vera	þau	sem	þau	vilja	vera	og	læra	að	nota	eigin	sannfæringu	frekar	en	að	
láta	stjórnast	af	geðþótta	annarra.	Í	lærdómsferlinu	er	viðurkennt	að	það	sé	
eðlilegt	 að	 gera	 mistök	 og	 mistökin	 eiga	 að	 nýtast	 sem	 ákveðið	 skref	 í	
þroska.	Börnin	fá	tækifæri	til	að	takast	á	við	mistök	sín	á	uppbyggilegan	hátt	
með	 því	 að	 skoða	 eigin	 hegðun	 og	 finna	 út	 hvað	 þau	 gætu	 hafa	 gert	
öðruvísi.	 Einnig	 styrkjast	 börnin	 við	 að	 bæta	 fyrir	mistök	 sín	 en	 það	 næst	
ekki	ef	þau	eru	skömmuð	eða	niðurlægð.	Áhersla	er	lögð	á	að	börnin	þjálfist	
í	að	skoða	eigin	hegðun	og	ræða	hvernig	þau	ætla	að	bregðast	við	svipuðum	
aðstæðum	 næst	 í	 stað	 þess	 að	 gera	 sömu	 mistökin	 aftur	 (Guðlaug	 Erla	
Gunnarsdóttir	og	Magni	Hjálmarsson,	2007).	

Í	 grunnskóla	 sveitarfélagsins	 notar	 starfsfólk	 skólans	 bókina	 Verkfæra-
kistan	sem	Magni	Hjálmarsson	tók	saman	um	verk	Diane	Gossen	og	þýddi.	
Eins	 og	 nafnið	 á	 bókinni	 gefur	 til	 kynna	 eru	 í	 henni	 ýmis	 verkfæri	 fyrir	
kennara	til	að	nota	í	kennslustofunni.	Dæmi	um	þau	eru	hvernig	gagnlegt	er	
að	 haga	 kennsluundirbúningi	 í	 upphafi	 skólaárs,	 hvernig	 hægt	 er	 að	 setja	
stofu-	 og	 bekkjarreglur,	 skipuleggja	 samræður	 við	 nemendur	 og	 hvernig	
hægt	 er	 að	 skilgreina	 hlutverk	 kennara	 og	 nemenda	 (Diane	 Gossen	 og	
Magni	Hjálmarsson,	2007).	 	

Dr.	 William	 Glasser	 heldur	 því	 fram	 að	 ef	 einstaklingur	 nái	 ekki	 að	
uppfylla	grunnþarfir	sínar	á	jákvæðan	hátt	þá	valdi	það	vanlíðan	og	slæmri	
hegðun.	Hann	 flokkar	 hinar	 andlegu	 grunnþarfir	 í	 fimm	 flokka	 og	 segir	 að	
við	 þurfum	 reglulega	 að	 uppfylla	 meðfæddar	 þarfir	 okkar	 fyrir;	 1)	 ást	 og	
umhyggju,	2)	áhrifavald	og	stjórn,	3)	frelsi	og	sjálfstæði,	4)	gleði	og	ánægju	
og	5)	öryggi	og	lífsafkomu	til	að	vera	andlega	heil,	lífsglöð	og	hamingjusöm	
(Guðlaug	 Erla	 Gunnarsdóttir	 og	 Magni	 Hjálmarsson,	 2007).	 Í	 bókinni	
Verkfærakistan	er	farið	yfir	hvað	felst	í	grundvallarþörfum	og	hvernig	hægt	
er	 að	 sinna	 þeim.	 Hugmyndin	 að	 baki	 flokkuninni	 er	 sú	 að	 það	 auðveldi	
kennara	 að	 koma	 til	 móts	 við	 þarfir	 nemenda	 sinna	 ef	 hann	 getur	 greint	
ólíkar	þarfir	þeirra	(Diane	Gossen	og	Magni	Hjálmarsson,	2007).	

2.2 Kenningar	um	nám	og	þroska	barna	

Margir	fræðimenn	hafa	rannsakað	nám	og	þroska	ungra	barna	og	sett	fram	
ólíkar	kenningar	um	nám	og	kennslu	sem	hafa	mótað	skólastarf.	Hér	verður	
stuðst	 við	 kenningar	 Dewey	 um	 reynslu	 og	 nám	 og	 Bronfenbrenner	 um	
umhverfi	 barna.	 Einnig	 verða	 síðtímahugmyndir	 um	 börn	 skoðaðar	 í	
tengslum	við	kenningar	Vygotsky.		
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2.2.1 Reynsla	og	nám	

Heimspekingurinn	 og	 sálfræðingurinn	 John	 Dewey	 (1859–1952)	 var	
frumkvöðull	 í	 menntamálum	 og	 lagði	 áherslu	 á	 áhuga,	 virkni,	 reynslu,	
þroska,	 eigin	 athugun	 og	 könnun	 og	 samfellu	 í	 vinnubrögðum	 í	 kennslu-
fræðum	 sínum.	 Samfélagið	 í	 smækkaðri	 mynd	 og	 það	 að	 samfélagið	
grundvallaðist	 á	 lýðræðislegum	 samskiptum	 voru	 hugmyndir	 Dewey	 um	
skóla.	Einkunnarorð	þessara	kennsluhátta	urðu:	Nám	í	verki	–	að	læra	með	
því	að	framkvæma	(Dewey,	2000a).	Dewey	taldi	að	ef	hlutirnir	væru	settir	í	
samhengi	yrði	reynslan	skiljanleg	og	merkingarbær.	Því	ætti	skólastarfið	að	
vera	 í	 samhengi	 líkt	 og	 lífið	 sjálft.	 Ef	 nemendur	 gætu	 ekki	 speglað	 sitt	
daglega	 líf	 við	það	 sem	þeir	 lærðu	 í	 skólanum,	 yrði	 erfitt	 fyrir	 þá	 að	beita	
þeirri	 færni	 og	 kunnáttu	 sem	þeir	 lærðu	 í	 skólanum	 í	 hinu	 daglega	 amstri	
(Dewey,	1934;	1938).	Aðferðin	 snerist	þó	ekki	um	hugsunarlausar	athafnir	
þar	sem	nemendur	gætu	ætt	úr	einu	í	annað	og	gert	það	sem	þá	langaði	til,	
heldur	ætti	að	fá	nemendur	til	þess	að	átta	sig	á	tilgangi	með	vinnunni	með	
því	 að	 skipuleggja	 vel	 og	markvisst	 allt	 sem	þeir	 gerðu.	 Kennarinn	ætti	 að	
vera	verkstjóri	og	leiðbeinandi	þar	sem	hann	sæi	til	þess	að	nemendur	hugsi	
og	ræði	skynsamlega	um	það	sem	þeir	gera	(Dewey,	2000a).	Kennarinn	ætti	
að	 vita	 hvar	 nemendur	 eru	 staddir	 í	 námi	 og	 þekkja	 hæfni	 hvers	 og	 eins.	
Hann	 ætti	 einnig	 að	 finna	 verkefni	 við	 hæfi	 hvers	 og	 eins	 nemanda	 og	
verkefnin	verða	að	hvetja	nemendur	til	þess	að	taka	þátt.	Það	felst	í	því	að	
búa	 til	 fjölbreytt	 verkefni	 sem	 nemendur	 geta	 nálgast	 út	 frá	 mörgum	
sjónarhornum	 og	 að	 leyfa	 nemendum	 að	 vera	 virkum	 í	 undirbúningi	 og	
mótun	verkefna	(Dewey,	1938).	

Dewey	 (2000b)	 taldi	 undirbúning	 vera	 viðsjált	 hugtak.	 Reynsla	 ætti	 að	
búa	 einstakling	 undir	 frekari	 reynslu	 síðar	 meir.	 Hann	 sagði	 einnig	 að	
undirbúningur	í	menntakerfinu	merki	í	raun	„að	nemandi,	ungur	eða	gamall,	
fær	út	úr	reynslu	sinni	á	líðandi	stund	allt	sem	í	henni	er	fyrir	hann	á	þeim	
tíma	 sem	 hann	 öðlast	 hana.	 Þegar	 undirbúningur	 er	 gerður	 að	 ráðandi	
markmiði	 þá	 er	 möguleikum	 nútíðar	 fórnað	 fyrir	 ímyndaða	 framtíð“	 (bls.	
59).	 Þegar	 þetta	 gerist	 missi	 menn	 af	 raunverulegum	 undirbúningi	 fyrir	
framtíðina	 og	 hugsjónin	 um	 að	 nota	 nútíðina	 til	 að	 undirbúa	 sig	 fyrir	
framtíðina	stangist	á	við	sjálfa	sig.	Hún	útilokar	það	að	nemandi	geti	verið	
undirbúinn	 fyrir	 framtíðina.	 Við	 lifum	 ekki	 á	 einhverjum	 öðrum	 tíma	 en	
þeim	tíma	sem	við	lifum	á	núna.	Með	því	að	fá	merkingu	úr	hverri	reynslu	í	
nútímanum	 verðum	 við	 fær	 um	 að	 gera	 það	 sama	 í	 framtíðinni.	 Þegar	 til	
lengri	 tíma	 er	 litið	 er	 þetta	 eini	 undirbúningurinn	 sem	 er	 einhvers	 virði	
(Dewey,	2000b).	
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Af	 þessu	 má	 sjá	 að	 Dewey	 lagði	 áherslu	 á	 ýmsa	 þætti	 sem	 tengjast	
samfellu	 milli	 leik-	 og	 grunnskóla.	 Hann	 lagði	 áherslu	 á	 reynslu	 og	 ef	 að	
hlutirnir	 yrðu	 settir	 í	 samhengi	 yrði	 reynslan	 skiljanleg	 og	 merkingabær.	
Reynslan	ætti	 líka	að	undirbúa	einstakling	undir	 frekari	 reynslu	síðar	meir.	
Einnig	ætti	kennarinn	að	þekkja	hæfni	hvers	og	eins	nemanda	og	vita	hvar	
þeir	væru	staddir	í	námi.	Allt	þetta	skiptir	máli	í	samfellu	milli	skólastiganna	
og	 þar	 skiptir	 sérstaklega	 miklu	 máli	 að	 börnin	 geti	 nýtt	 reynslu	 sína	 úr	
leikskólanum	fyrir	frekari	reynslu	í	grunnskólanum.		

2.2.2 Umhverfi	barna	

Kenningar	sálfræðingsins	Urie	Bronfenbrenner	(1917–2005)	fjalla	um	þróun	
einstaklinga	út	 frá	heildrænu	samhengi.	 Líkön	hans	hafa	verið	notuð	 til	að	
varpa	 ljósi	 á	 mikilvægi	 tengsla	 milli	 skólastiga.	 Ferlið	 frá	 leikskóla	 yfir	 í	
grunnskóla	 er	 ferli	 sem	 ekki	 einungis	 barnið	 upplifir	 heldur	 taka	 allir	 í	
umhverfi	 barnsins	 þátt	 í	 því.	 Bronfenbrenner	 lagði	 áherslu	 á	 að	 líta	 eigi	 á	
barnið	 út	 frá	 heildrænu	 samhengi	 umhverfislegra,	 félagslegra,	menningar-
legra	 og	 sögulegra	 þátta.	 Vistkerfislíkan	 Bronfenbrenner	 byggir	 á	 fjórum	
kerfum.	 Fyrst	 er	 það	 nærkerfið	 (e.	 microsystem),	 það	 er	 svæðið	 sem	
stendur	 einstaklingnum	 næst,	 þ.e.	 heimili,	 skóli	 og	 nærsamfélag.	 Næst	 er	
millikerfið	 (e.	mesosystem),	en	það	byggir	á	samskiptum	og	tengslum	milli	
tveggja	 nærkerfa	 eins	 og	 tengslum	milli	 heimilis	 og	 skóla.	 Þriðja	 kerfið	 er	
stofnkerfið	 (e.	 exosystem),	 það	 kerfi	 er	 framlenging	 á	 millikerfunum	 og	
tekur	 til	 annarra	 samfélagslegra	 stofnana	 eins	 og	 vinnustaða	 foreldra,	
fjölmiðla,	 skólakerfis	 og	 heilbrigðisþjónustu.	 Fjórða	 kerfið	 er	 lýðkerfið	 (e.	
macrosystem),	 það	 lýtur	 að	 þjóðmenningunni	 og	 þeim	 siðum,	 gildum	 og	
skipulagi	 sem	 eru	 í	 samfélaginu	 og	 hafa	 áhrif	 á	 einstaklinginn	
(Bronfenbrenner,	1977).	

Jóhanna	 Einarsdóttir	 (2007)	 segir	 að	 þeir	 sem	 hafi	 notað	 hugmyndir	
Bronfenbrenners	 haldi	 því	 fram	 að	 barnið	 hafi	 reynslu	 af,	 og	 sé	 hluti	 af,	
nærkerfum	 eins	 og	 heimili,	 leikskóla	 og	 grunnskóla.	 Tengsl	 þessara	 kerfa	
hafi	áhrif	á	það	hvernig	til	tekst	við	flutning	barna	úr	leikskóla	í	grunnskóla.	
Þetta	 sé	 sérstaklega	 mikilvægt	 fyrir	 þá	 einstaklinga	 sem	 eigi	 erfitt	 með	
yfirfærsluna.	Stofnkerfin	hafi	síðan	áhrif	á	nærkerfin	og	millikerfin	eins	og	til	
dæmis	 heilbrigðiskerfið,	 stefnumörkun	 í	 skólakerfinu	 og	 félagslega	
þjónustu.	 Lýðkerfið	umlyki	 síðan	öll	 kerfin	 sem	 feli	meðal	 annars	 í	 sér	 sýn	
fólks	á	börn	og	menntun	þeirra	og	gildismat	samfélagsins.	
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2.2.3 Síðtímahugmyndir	um	börn	

Í	síðtímahugmyndum	um	þroska	barna	(e.	postmodernism)	er	áhersla	lögð	á	
að	bernskan	mótist	af	þeirri	menningu	sem	ríkir	 í	samfélaginu	og	að	þroski	
sé	menningarlegt	 ferli.	 Einnig	 er	 lögð	 áhersla	 á	 umhverfið	 sem	 börn	 alast	
upp	 í	 á	 hverjum	 tíma	 og	 menningar-	 og	 félagslegt	 samhengi.	 Skoðað	 er	
hvernig	umhverfið	mótar	börn	og	hvernig	þau	móta	umhverfi	 sitt	 (Rogoff,	
2003).	Þeir	 sem	aðhyllast	 síðtímahugmyndir	 segja	að	 leggja	skuli	áherslu	á	
margbreytileika,	 styrkleika	 og	 getu	 barna.	 Bernska	 barna	 byggi	 á	
félagslegum	þáttum	og	hún	mótist	bæði	fyrir	börn	og	af	börnum	í	gegnum	
samskipti	 og	 félagsleg	 tengsl.	 Börn	 taki	 þátt	 í	 að	 móta	 umhverfi	 sitt	 í	
gegnum	 það	 félagslega	 samhengi	 sem	 þau	 læra	 og	 alast	 upp	 í.	 Börn	 eru	
þátttakendur	 í	hinu	menningar-	og	 félagslega	 samfélagi	og	þau	geta	byggt	
upp	 og	 tekið	 ákvarðanir	 sem	 varða	 þeirra	 eigið	 líf	 og	 velferð.	 Börn	 hafa	
einnig	 rödd	og	viðhorf	 sem	þarft	er	að	hlusta	á	og	 taka	mark	á	 (Dahlberg,	
Moss	og	Pence,	1999).	

Ef	 síðtímahugmyndir	um	þroska	og	nám	barna	eru	 skoðaðar	má	 sjá	 að	
þær	 falla	 vel	 að	 kenningum	 Vygotsky.	 Lev	 S.	 Vygotsky	 (1896–1934)	 var	
rússneskur	 sálfræðingur	 sem	 taldi	 að	 til	 þess	 að	nemendur	myndu	 fá	 sem	
mest	út	úr	náminu	þyrftu	þeir	 að	nálgast	 allt	 efni	 frá	margbreytilegum	og	
gagnreyndum	 sjónarhornum.	 Hann	 taldi	 að	 nemendur	 byrjuðu	 að	 læra	
löngu	 áður	 en	 þeir	 hæfu	 almenna	 skólagöngu.	 Það	 er	 að	 segja,	 allt	 sem	
nemandinn	 lærði	 í	 skóla	 hafði	 áður	 átt	 sér	 aðdraganda	 í	 hinu	 daglega	 lífi	
nemandans.	 Einnig	 setti	 hann	 fram	 kenningu	 þar	 sem	 áhersla	 var	 lögð	 á	
áhrif	menningar	 og	 umhverfis	 í	 sambandi	 við	 þroska	 og	 nám	barna.	Hann	
taldi	að	allt	nám	færi	fram	í	menningar-	og	félagslegu	samhengi.	Nám	er	því	
ekki	ferli	sem	börn	ganga	ein	í	gegnum	heldur	læra	þau	í	samvinnu	við	aðra	í	
umhverfi	 sínu.	 Nám	 krefst	 samvinnu	 og	 samskipta	 við	 önnur	 börn	 og	
fullorðna	(Vygotsky,	1978).		

Jóhanna	Einarsdóttir	(2007)	talar	um	að	þroskamiðað	nám,	barnamiðað	
starf	og	umönnun	séu	þrjú	meginhugtök	sem	hafa	einkennt	leikskólastarf	á	
Íslandi.	 Þessi	 hugtök	einkenna	enn	 í	 dag	 íslenskt	 leikskólastarf	 en	merking	
þessara	 hugtaka	 hefur	 breyst.	 Þegar	 leikskólafólk	 talar	 um	 þroskamiðað	
nám	nú	í	dag	má	ætla	að	það	eigi	við	einstaklingsmiðað	nám	þar	sem	leitast	
er	 við	 að	 koma	 til	 móts	 við	 hvert	 barn	 og	 nám	 og	 kennslu	 í	 félagslegu	
samhengi.	 Með	 nýrri	 þekkingu	 á	 þroska	 og	 námi	 barna	 hefur	 merking	
hugtaksins	barnmiðaður	líka	breyst.	Í	upphafi	var	lögð	áhersla	á	frjálsan	leik,	
heimilislegt	 leikskólaumhverfi	 og	 að	 barnið	 fengi	 að	 blómstra	 á	 eigin	
forsendum	án	íhlutunar	kennara.	 Í	dag	hefur	merking	hugtaksins	breyst	og	
lögð	er	áhersla	á	að	börn	læri	með	stuðningi	leikskólakennara	og	með	því	að	
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börn	umgangast	hvert	 annað	og	 taka	þátt	 í	 ákvörðunum	og	 skipulagningu	
þjálfist	 þau	 í	 að	 verða	 borgarar	 sem	 geta	 tekið	 þátt	 í	 ákvörðunum	 um	
samfélagið.	Hugtakið	umönnun	hefur	líka	breyst	með	tímanum	en	í	upphafi	
var	 fyrst	og	 fremst	átt	við	 líkamlega	og	 tilfinningalega	umönnun.	Hugtakið	
hefur	tekið	töluverðum	breytingum	og	á	undanförnum	árum	nær	hugtakið	
bæði	yfir	kennslu	og	uppeldi.		

Það	má	því	sjá	að	börn	læra	í	samvinnu	við	aðra,	bæði	fullorðna	og	börn	
og	umhverfið	hefur	mikil	áhrif	á	nám	og	þroska	þeirra.	Eins	og	Jóhanna	talar	
um	þá	hefur	 leikskólastarf	breyst	með	tímanum	og	meiri	áhersla	er	 lögð	á	
að	nám	og	kennsla	fari	fram	í	félagslegu	samhengi.	Börn	læra	með	stuðningi	
við	aðra	og	þau	eiga	að	taka	þátt	í	ákvörðunum	og	skipulagningu.	Það	er	því	
mikilvægt	að	leik-	og	grunnskólakennarar	hafi	svipaða	sýn	á	nám	og	þroska	
barna	 svo	 að	 flutningur	 á	milli	 leik-	 og	 grunnskóla	 verði	 farsæll	 og	myndi	
samfellu.		

2.3 Niðurstöður	eldri	rannsókna	

Nokkrar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	sem	tengjast	starfsháttum	og	skipulagi	
leik-	 og	 grunnskóla.	 Einnig	 hafa	 verið	 gerðar	 margar	 rannsóknir	 þar	 sem	
skoðuð	er	reynsla	og	sýn	kennara	beggja	skólastiga,	viðhorf	foreldra	og	sýn	
barna	 á	 samfelluna	 milli	 leik-	 og	 grunnskóla.	 Hér	 verða	 skoðaðar	 bæði	
erlendar	 og	 íslenskar	 rannsóknir.	 Jóhanna	 Einarsdóttir,	 prófessor	 í	
menntunarfræði	 við	 kennaradeild	 Menntavísindasviðs	 Háskóla	 Íslands,	
hefur	unnið	að	mörgum	rannsóknum	sem	snúa	að	samfellunni	milli	leik-	og	
grunnskóla	 á	 Íslandi.	 Margir	 hafa	 unnið	 með	 Jóhönnu	 að	 rannsóknum	
hennar	og	hér	koma	fram	Anna	Magnea	Hreinsdóttir,	Bryndís	Garðarsdóttir,	
Hrafnhildur	 Eiðsdóttir,	 Ingibjörg	 Ósk	 Sigurðardóttir,	 Kristín	 Norðdahl	 og	
Sigurborg	 Sturludóttir.	 Anna	 Elísa	 Hreiðarsdóttir,	 Eygló	 Björnsdóttir	 og	
Halldóra	 Haraldsóttir	 hafa	 líka	 unnið	 að	 rannsóknum	 sem	 tengjast	
samfellunni.	 Erlendir	 fræðimenn	 sem	 koma	 hér	 fram	 og	 hafa	 unnið	 að	
rannsóknum	 á	 tengslum	 skólastiganna	 eru	 Stig	 Broström	 sem	 vinnur	 að	
rannsóknum	 í	 Danmörku,	Wilfried	Griebel	 og	 Renate	Niesel	 sem	 vinna	 að	
þýskum	 menntarannsóknum	 og	 Sue	 Dockett	 og	 Bob	 Perry	 sem	 vinna	 að	
rannsóknum	í	Ástralíu.	Kaflarnir	hér	að	neðan	byggja	á	rannsóknum	þessara	
fræðimanna.	Fyrst	er	fjallað	um	niðurstöður	rannsókna	þar	sem	rætt	var	við	
skólafólk	 beggja	 skólastiga,	 næst	 er	 fjallað	 um	 rannsóknarniðurstöður	 þar	
sem	rætt	var	 við	 foreldra	og	 loks	er	 fjallað	um	rannsóknarniðurstöður	þar	
sem	rætt	var	við	börn.	
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2.3.1 Starfshættir	og	skipulag	leik-	og	grunnskóla	

Rannsóknir	 sem	 gerðar	 hafa	 verið	 á	 Íslandi	 benda	 til	 þess	 að	 talsverður	
munur	sé	á	námskrám,	kennsluaðferðum	og	umhverfi	leik-	og	grunnskóla	sé	
töluvert	 frábrugðið.	 Jóhanna	 Einarsdóttir	 (2004b;	 2007)	 gerði	 eigindlega	
rannsókn	 á	 starfsháttum	 í	 tveimur	 leikskólum	 og	 tveimur	 grunnskólum	 í	
Reykjavík.	 Fylgst	 var	 með	 tveimur	 leikskólakennurum	 og	 tveimur	
grunnskólakennurum	 í	 starfi.	 Skyggnst	var	gaumgæfulega	 inn	 í	 störf	þeirra	
og	reynt	var	að	átta	sig	á	þeim	þáttum	sem	hafa	áhrif	á	starfshætti	þeirra.	
Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 leiddu	 í	 ljós	 að	 töluverður	 munur	 væri	 á	
starfsháttum	 þessara	 tveggja	 skólastiga.	 Skipulagið	 í	 leikskólanum	 og	
grunnskólanum	 var	 gjörólíkt	 og	 sömuleiðis	 sá	 ytri	 rammi	 sem	 starfinu	 er	
búinn	 með	 lögum	 og	 aðalnámskrám.	 Starfið	 í	 grunnskólanum	 var	 mun	
meira	 skipulagt	 fram	 í	 tímann	 og	 ekki	 eins	 sveigjanlegt	 og	 í	 leikskólanum.	
Skóladeginum	var	skipt	niður	 í	40	mínútna	tímabil	sem	stundum	voru	felld	
saman.	 Sérgreinar	 og	 frímínútur	 settu	 svip	 sinn	 á	 hvernig	 skipulagi	
vinnunnar	með	börnunum	var	háttað.	Skólastofurnar	voru	að	mestum	hluta	
fylltar	 borðum	 og	 voru	 með	 töflu	 við	 enda	 stofunnar	 en	 skipulag	
leikskóladeildanna	 gerðu	 ráð	 fyrir	 því	 að	 börnin	 hreyfðu	 sig	 og	 léku	 sér.	
Námskráin	og	kennsluaðferðirnar	voru	 líka	ólíkar	 í	 leik-	og	grunnskólanum.	
Unnið	 var	 meira	 með	 allan	 hópinn	 í	 grunnskólanum	 en	 hópastarf	 var	
minnsti	 hluti	 starfsins	 í	 leikskólanum	 og	 þar	 var	 óbein	 kennsla	 áberandi	
kennsluaðferð.	Grunnskólakennararnir	lögðu	áherslu	á	kennslu	í	stærðfræði	
og	 lestri	 og	 kennarastýrð	 viðfangsefni.	 Tillitssemi	 og	 mannleg	 samskipti	
skipuðu	 þó	 líka	 stóran	 sess	 hjá	 þeim.	 Leikskólakennararnir	 lögðu	 aðallega	
áherslu	 á	 að	 styrkja	 sjálfsímynd	 barnanna,	 félagsleg	 samskipti,	 samvinnu,	
umönnun	 og	 leik.	 Börnin	 höfðu	 líka	 mikil	 áhrif	 á	 það	 sem	 þau	 gerðu	 í	
leikskólanum.		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 benda	 einnig	 til	 þess	 að	 einn	 megin-
munurinn	á	 starfsháttum	kennaranna	 í	 leik-	og	grunnskólanum	hafi	 legið	 í	
því	 hversu	 mikið	 vald	 kennararnir	 höfðu	 til	 að	 móta	 starf	 sitt	 og	 hversu	
miklu	börnin	fengu	að	ráða	um	sitt	eigið	nám.	Í	leikskólanum	var	valdefling	
(e.	 empowering)	 barnanna	 augljósari	 því	 þar	 höfðu	 börnin	 meira	
ákvörðunarvald	yfir	því	sem	þau	fengust	við.	Börnin	gátu	valið	og	haft	meiri	
stjórn	 á	 viðfangsefnum	 því	 áætlanir	 og	 skipulag	 var	 sveigjanlegra	 í	
leikskólanum.	 Einnig	 benda	 niðurstöðurnar	 til	 að	 starfsumhverfi	 kennar-
anna	hafi	mótað	starfshætti	þeirra.	Áhrifaþáttur	varðandi	starfshætti	er	líka	
opinber	 menntastefna,	 eins	 og	 hún	 birtist	 í	 lögum	 og	 aðalnámskrám.	
Leikskólakennararnir	 litu	 á	 námskránna	 sem	 leiðarvísi	 og	 þeim	 fannst	 hún	
ekki	þvinga	þá	á	neinn	hátt.	Þeim	fannst	þeir	hafa	sveigjanleika	til	að	ákveða	
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starfshætti	 sína	 en	 grunnskólakennararnir	 fundu	 fyrir	 þrýstingi	 frá	
námskránni	og	námsefninu.	Kennararnir	fundu	líka	fyrir	ólíkum	væntingum	
frá	 foreldrum	 og	 samfélaginu.	 Leikskólakennararnir	 fundu	 fyrir	 ánægju	
foreldra	um	áherslur	leikskólans	á	félagslega	þætti	og	leik	og	þeir	fundu	ekki	
fyrir	 frekari	 kröfum	 af	 hálfu	 foreldranna.	 Grunnskólakennararnir	 upplifðu	
aftur	 á	 móti	 miklar	 væntingar	 frá	 foreldrum	 um	 áherslu	 á	 kennslu	 í	
námsgreinum	grunnskólans	(Jóhanna	Einarsdóttir,	2004b;	2007).	

Í	 rannsókn	 Önnu	 Magneu	 Hreinsdóttur	 (2013)	 sem	 var	 hluti	 af	
starfendarannsókninni	 Á	 sömu	 leið	 kom	 í	 ljós	 að	 grunnskólakennurunum	
tveimur	sem	hún	ræddi	við	fannst	töluverður	munur	á	starfsháttum	leik-	og	
grunnskóla.	Þeir	töldu	hann	eðlilegan	og	af	hinu	góða.	Öðrum	kennaranum	
fannst	 erfitt	 að	 bera	 skólastigin	 saman	 því	 um	 væri	 að	 ræða	 mjög	 ólíka	
starfsemi	 sem	 byggði	 á	 opinberri	 menntastefnu	 annars	 vegar	 og	 ólíkum	
hefðum	og	menningu	hins	vegar.	Þar	nefndi	hún	að	 í	grunnskólanum	væri	
fræðsluskylda	 og	 foreldrum	 ber	 skylda	 að	 setja	 börnin	 sín	 í	 skóla.	
Leikskólinn	 hefði	 hins	 vegar	meira	 frelsi	 til	 að	mæta	 barninu	 nákvæmlega	
þar	 sem	það	er.	Hinum	kennaranum	 fannst	 raunveruleg	 skólaganga	barna	
byrja	 í	 grunnskólanum	 og	 henni	 fannst	 grunnskólinn	 marka	 ákveðin	
þáttaskil	 í	 lífi	 barna.	 Henni	 fannst	 börnin	 tilbúin	 til	 að	 takast	 á	 við	 ný	
viðfangsefni	 og	 mikilvægt	 væri	 að	 vera	 ekki	 með	 sama	 námsefni	 í	
grunnskólanum	 og	 í	 leikskólanum.	 Kennurunum	 fannst	 líka	 mikilvægt	 að	
börnin	 lærðu	 félagsleg	 samskipti	 í	 leikskólanum	 áður	 en	 þau	 byrjuðu	 í	
grunnskólanum.	Þegar	börnin	byrjuðu	í	grunnskólanum	fannst	kennurunum	
börnin	 vera	 ánægð	 með	 leikskóladvölina	 og	 þeim	 þætti	 vænt	 um	
leikskólann	og	dvölina	þar.	

Í	rannsókn	Önnu	Elísu	Hreiðarsdóttur	og	Eyglóar	Björnsdóttur	(2011)	þar	
sem	65	leikskólastjórar	svöruðu	spurningum	um	starf	elstu	barna	í	leikskóla	
kom	í	ljós	að	þeir	töldu	að	leikskólinn	ætti	að	efla	sjálfstraust,	sjálfsöryggi	og	
vinna	að	góðri	félagsfærni	og	sterkri	sjálfsmynd.	Einnig	ættu	börnin	að	læra	
að	 verða	 sjálfbjarga	 og	 sjálfstæð.	 Leikskólastjórarnir	 töldu	 það	 koma	
börnunum	vel	að	geta	bjargað	sér	sem	mest	sjálf,	hlustað,	setið	kyrr	og	farið	
eftir	fyrirmælum	við	grunnskólabyrjun.	Nokkrir	 leikskólastjórar	voru	á	móti	
því	að	elstu	börnin	yrðu	tekin	úr	almennu	leikskólastarfi,	að	þau	væru	hluti	
af	 leikskólanum	 og	 þeir	 lögðu	 áherslu	 á	 mikilvægi	 þess	 að	 mæta	 hverju	
barni	 þar	 sem	 það	 er	 statt	 óháð	 aldri.	 Öllum	 börnum	 eigi	 að	 gefa	
viðfangsefni	við	hæfi.	Það	kom	í	 ljós	að	algengt	var	í	 leikskólunum	að	elstu	
börnin	 fóru	 í	 fleiri	 vettvangsferðir	 og	 lögð	 var	 meiri	 áhersla	 á	 hreyfingu.	
Sumir	 leikskólastjórar	 nefndu	 að	 unnið	 væri	 meira	 með	 læsi	 með	 elstu	
börnunum	 heldur	 en	 fyrir	 fimm	 árum.	 Leikskólastjórarnir	 vildu	 líka	 leggja	
ríka	 áherslu	 á	 leik	 sem	 námsleið	 umfram	 aðrar	 kennsluaðferðir.	 Einnig	
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höfðu	leikskólakennararnir	áhyggjur	af	því	að	kennsluaðferðir	grunnskólans	
gætu	færst	niður	í	leikskólann	og	töldu	að	sameining	leik-	og	grunnskóla	geti	
ýtt	 undir	 það.	 Umræðan	 um	 flutning	 fimm	 ára	 barna	 í	 grunnskólann	
hugnaðist	þeim	ekki.	Þeim	fannst	að	fimm	ára	börn	eigi	að	vera	í	 leikskóla,	
leikskólaumhverfið	henti	þeim	aldurshópi	betur	en	grunnskólaumhverfið	og	
starfið	með	fimm	ára	börnunum	sé	í	þróun.	

Halldóra	Haraldsdóttir	 (2012)	gerði	 rannsókn	þar	sem	skoðað	var	hvort	
samfella	 væri	 í	 námi	 barna	 á	 mótum	 skólastiga,	 þá	 sérstaklega	 varðandi	
læsi.	 Tekin	 voru	 viðtöl	 við	 kennara	 elstu	 deilda	 í	 þremur	 leikskólum	 og	
kennara	 yngstu	 bekkja	 í	 tveimur	 grunnskólum	 í	 einu	 bæjarfélagi.	 Niður-
stöður	 leiddu	 í	 ljós	 að	 unnið	 var	markvisst	með	mál	 og	 læsi	 í	 leikskólum.	
Samantekt	 á	 þroska	barnanna	 í	 leikskólanum	var	 gerð	 árlega	og	 leikskóla-
kennarar	fylgdust	þannig	með	málþroska	barnanna.	Ekki	var	lagt	mikið	upp	
úr	 skráningu	 einstakra	 mál-	 og	 læsisþátta	 í	 leikskólanum	 en	 leikskóla-
kennarnir	töldu	sig	vita	hvar	hvert	og	eitt	barn	væri	statt	í	gegnum	daglegt	
starf	með	börnunum.	Þegar	börnin	byrja	í	grunnskólanum	fylgir	þeim	yfirlit	
um	niðustöður	á	Hljóm-2,	samantekt	um	greiningu	á	þroskaþáttum.	Hljóm-2	
er	 próf	 í	 leikjaformi	 sem	 kannar	 hljóðkerfisvitund	 elstu	 barna	 í	 leikskóla	
(Amalía	 Björnsdóttir,	 Ingibjörg	 Símonardóttir	 og	 Jóhanna	 Einarsdóttir,	
2003).	 Í	 heildina	 litið	 fannst	 grunnskólakennurunum	 ekki	 mikil	 þörf	 fyrir	
upplýsingar	 frá	 leikskólakennurum	varðandi	 þætti	 sem	 tengjast	málþroska	
og	læsi.	Þeir	vildu	samt	sem	áður	fá	niðurstöður	úr	skimunarprófinu	Hljóm-2	
hjá	 börnum	 sem	 talið	 er	 að	 geti	 átt	 í	 erfiðleikum	 með	 lestrarnámið.	
Markvisst	 var	 unnið	 að	 því	 að	 kynna	 börnunum	 aðstæður	 og	 umhverfi	
grunnskólans	 með	 heimsóknum	 og	 virtist	 samstarf	 skólastiganna	 verið	
komið	 í	 góðan	 farveg	 þegar	 kom	 að	 ytri	 umgjörð	 grunnskólans,	 varðandi	
húsnæði	og	þátttöku	í	einstökum	viðburðum.	Ekki	var	unnið	eins	markvisst	
að	samræmingu	kennsluhátta	á	milli	skólastiganna	varðandi	læsi.	

Það	 má	 því	 sjá	 að	 skipulag	 og	 starfshættir	 leik-	 og	 grunnskóla	 eru	
gjörólíkir.	Starf	grunnskólans	er	mun	meira	skipulagt	og	minna	sveigjanlegt	
en	 starf	 leikskólans.	 Grunnskólakennarar	 leggja	 áherslu	 á	 námsgreinar	 og	
kennarastýrð	 verkefni	 en	 leikskólakennarar	 leggja	 áherslu	 á	 félagsleg	
samskipti,	 sjálfsmynd	 barna,	 umönnun	 og	 leik.	 Einnig	 er	 áhersla	 á	
valdeflingu	 barna	 augljósari	 í	 leikskólum	 og	 börn	 hafa	 meira	 ákvörðunar-
vald.	Lög	og	aðalnámskrár	hafa	áhrif	á	starfshættina	ásamt	ólíkum	hefðum	
og	menningu.	Grunnskólakennarar	finna	fyrir	meiri	þrýstingi	frá	námskránni	
heldur	 en	 leikskólakennarar	 og	 væntingar	 foreldra	 eru	 meiri	 gagnvart	
grunnskólanum.	Að	mati	 kennara	og	 leikskólastjóra	er	mikilvægt	 að	 leggja	
áherslu	 á	 félagleg	 samskipti	 í	 leikskólanum.	 Ekki	 virðist	 algengt	 að	
samræming	 sé	 í	 kennsluháttum	 á	 milli	 skólastiganna.	 Leikskólastjórarnir	
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vildu	ekki	að	aðferðir	grunnskólans	myndu	færast	niður	í	 leikskólann	og	að	
ekki	ætti	að	flytja	fimm	ára	börn	í	grunnskólann	því	þau	ættu	betur	heima	í	
leikskólanum.		

2.3.2 Reynsla	og	sýn	kennara	

Árið	 2009	 –	 2011	 var	 gerð	 rannsókn	 sem	 nefndist	 Á	 sömu	 leið	 í	 þremur	
leikskólum	 og	 þremur	 grunnskólum	 á	 Íslandi.	 Rannsóknin	 var	 starfenda-
rannsókn	og	var	 samstarfsverkefni	 leik-	og	grunnskólakennara	og	 rannsak-
enda	við	Menntavísindasvið	Háskóla	Íslands.	Rannsóknin	var	unnin	á	vegum	
RannUng	 (Rannsóknarstofu	 í	 menntunarfræðum	 ungra	 barna)	 í	 samstarfi	
við	Skóla-	og	frístundasvið	Reykjavíkurborgar.	Markmið	rannsóknarinnar	var	
að	auka	tengsl	 skólastiganna,	skapa	samfellu	 í	námi	ungra	barna	og	stuðla	
að	 samstarfi	 kennara	 í	 leik-	 og	 grunnskólum.	 Jóhanna	 Einarsdóttir	 stýrði	
rannsókninni	 en	 þátttakendur	 í	 henni	 voru	 leik-	 og	 grunnskólakennarar	 í	
þátttökuskólunum,	 rannsakendur	 við	 Menntavísindasvið,	 meistaranemar	
ásamt	 leik-	og	grunnskólabörnum	 í	 skólunum	sex.	Kennarar	 fengu	að	velja	
viðfangsefni	 sem	 þeir	 vildu	 þróa	 í	 samvinnu	 við	 hitt	 skólastigið	 og	 allir	
skólarnir	 vildu	einbeita	 sér	að	 tengslum	 leiks	og	náms.	Viðfangsefnin	urðu	
síðan	leikur	og	byrjendalæsi,	leikur	og	stærðfræði	og	leikur,	náttúrufræði	og	
útikennsla	(Jóhanna	Einarsdóttir	og	Bryndís	Garðarsdóttir,	2013).	

Kennararnir	 sem	 ákváðu	 að	 nota	 leik	 og	 stærðfræði	 í	 starfi	 sínu	 í	
starfendarannsókninni	 (einn	 leikskólakennari	 og	 einn	 grunnskólakennari)	
fannst	 þátttaka	 þeirra	 í	 rannsókninni	 dýrmæt	 reynsla	 og	 áskorun	 sem	
krafðist	 endurskoðunar	 á	 starfsháttum.	 Áður	 en	 rannsóknin	 hófst	 ein-
kenndist	 samstarf	 skólanna	 einungis	 á	 heimsóknum	milli	 skólastiganna	 en	
rannsóknin	gaf	þeim	 tækifæri	 til	 að	 vinna	 saman	á	nýjan	hátt.	 Þeir	 töluðu	
um	 að	 samstarfið	milli	 skólanna	 hafi	 styrkst	 og	 það	 dýpkaði	 vitund	 þeirra	
um	starfið.	Kennararnir	voru	sammála	um	að	reynslan	af	því	að	taka	þátt	 í	
verkefninu	hefði	eflt	þá	sem	fagmenn	og	þátttaka	þeirra	í	rannsókninni	hafi	
verið	 hvatning	 til	 að	 ígrunda	 eigið	 starf	 og	 starfshætti.	 Einnig	 voru	 þeir	
sammála	um	að	þeir	hefðu	viljað	hittast	oftar	án	tengiliða	og	sérfræðinga	en	
þeir	töldu	að	tímaskortur	hefði	komið	í	veg	fyrir	það	(Hrafnhildur	Eiðsdóttir,	
2013).		

Kennararnir	 í	 starfendarannsókninni	 sem	 ákváðu	 að	 vinna	 með	 leik,	
byrjendalæsi,	ritmál	og	tjáningu	(tveir	leikskólakennarar	og	einn	grunnskóla-
kennari)	 fannst	samstarfið	á	milli	þeirra	hafa	styrkst	mikið	við	það	að	taka	
þátt	í	rannsókninni.	Fundir	voru	haldnir	reglulega	þar	sem	þeim	gafst	tími	til	
að	 ræða	 saman,	þróa	 verkefnin	og	 skipuleggja	 starfið.	Öllum	kennurunum	
fannst	 þátttakan	 í	 rannsókninni	 hafa	 eflt	 þá	 sem	 fagmenn.	 Leikskóla-
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kennurunum	 fannst	 þeir	 átta	 sig	 betur	 á	 því	 hvað	 börnin	 fengjust	 við	 í	
leikjum,	 fylgdust	 betur	 með	 honum	 og	 hvernig	 hann	 þróaðist.	 Verkefnið	
opnaði	augu	grunnskólakennarans	 fyrir	 tengslum	leiks	og	náms,	hann	varð	
meira	 meðvitaður	 um	 leik	 sem	 kennslutæki	 og	 vildi	 nýta	 hann	 meira	 í	
náminu.	Auðvelt	var	fyrir	leikskólana	að	koma	verkefnunum	inn	í	hópastarf	
en	 í	 grunnskólanum	 var	 tíminn	 af	 skornum	 skammti	 (Ingibjörg	 Ósk	
Sigurðardóttir,	2013).		

Í	 starfendarannsókninni	 Á	 sömu	 leið	 snerist	 eitt	 verkefnið	 um	 úti-
umhverfi	 í	námi	barna.	Þar	var	markmiðið	að	stuðla	að	samstarfi	kennara	í	
leik-	og	grunnskólanum,	auka	tengsl	skólastiganna	og	skapa	samfellu	í	námi	
ungra	 barna.	 Kennararnir	 notuðu	 sameiginlegt	 útisvæði	 skólanna	 því	 þeir	
vildu	 þróa	 útikennslu	 þar	 sem	 börn	 af	 báðum	 skólastigum	 lærðu	 í	 sama	
umhverfi	um	sömu	viðfangsefnin	með	svipuðum	aðferðum.	Unnið	var	með	
lífverur	 í	 skógarlundi	 og	 ýmsar	 athuganir	 voru	 gerðar	 með	 börnunum.	
Upplifun	 kennaranna	 sem	 nýttu	 sér	 sameiginlegt	 útisvæði	 til	 að	 mynda	
samfellu	(þrír	leikskólakennarar	og	tveir	grunnskólakennarar)	var	jákvæð	en	
samt	sem	áður	hefðu	þeir	vilja	gera	ýmislegt	öðruvísi.	Í	upphafi	var	erfitt	að	
finna	 tíma	 fyrir	 samstarf	 en	 það	 lagaðist	 með	 tímanum.	 Allir	 kennararnir	
upplifðu	að	það	þyrfti	að	gefa	sér	góðan	tíma	í	samstarf	sem	þetta,	bæði	 í	
samstarf	 kennaranna	 innan	 skólans	 og	 á	 milli	 skólastiganna.	 Kennararnir	
mynduðu	góð	tengsl	og	kynntust	betur	aðstæðum	hvers	annars	sem	gerði	
alla	 samvinnu	 í	 tengslum	 við	 skólastigaskipti	 barnanna	 auðveldari.	 Einnig	
fannst	 öllum	 kennurum	 vinnan	 með	 kennurum	 af	 hinu	 skólastiginu	 vera	
dýrmæt	og	þeir	 töluðu	um	að	þeir	myndu	halda	áfram	að	vinna	saman	að	
einhverjum	 útiverkefnum	 (Kristín	 Norðdahl,	 2013;	 Kristín	 Norðdahl	 og	
Hrafnhildur	Eiðsdóttir,	2013).	

Jóhanna	Einarsdóttir	(2004a)	gerði	rannsókn	sem	nefnist	Frá	leikskóla	til	
grunnskóla:	Aðferðir	 til	að	tengja	skólastigin.	Upplýsingar	voru	 fengnar	 frá	
öllum	 kennurum	 sem	 kenndu	 í	 1.	 bekk	 í	 Reykjavík	 og	 leikskólakennurum	
sem	 unnu	 með	 elstu	 börnum	 í	 leikskólum	 í	 Reykjavík.	 Niðurstöður	 rann-
sóknarinnar	 sýndu	 að	 bæði	 leik-	 og	 grunnskólakennarar	 töldu	 að	 almennt	
ættu	 börn	 ekki	 í	 erfiðleikum	 við	 upphaf	 grunnskólagöngunnar.	 Þær	 sýndu	
einnig	að	á	milli	skólastiga	væri	yfirleitt	um	einhverja	samvinnu	að	ræða.	Sú	
samvinna	 einkenndist	 aðallega	 af	 því	 að	 börnin	 heimsóttu	 grunnskólann	
með	leikskólakennurum	og	að	þau	tækju	þátt	í	atburðum	í	grunnskólanum.	
Lítil	áhersla	var	lögð	á	samfellu	í	kennslufræði,	hugmyndafræði	og	skipulagi	
á	milli	 skólastiga	þrátt	 fyrir	 að	margir	 þátttakendur	 teldu	það	 ákjósanlegt.	
Áberandi	 var	 hvað	 leikskólakennararnir	 voru	 áhugasamir	 um	 aukna	
samvinnu	 milli	 skólastiganna	 en	 grunnskólakennararnir	 vildu	 helst	 fá	
upplýsingar	um	einstök	börn	 frá	 leikskólanum.	Helstu	ástæður	 fyrir	 því	 að	
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kennarar	 völdu	 ekki	 samstarfsleiðir	 sem	 þeir	 töldu	 æskilegar	 eins	 og	 til	
dæmis	fundir	og	heimsóknir	milli	leik-	og	grunnskóla	voru	skortur	á	tíma	og	
peningum.	Einnig	 kom	 í	 ljós	 að	grunnskólakennarar	 í	 fjölmennum	bekkjar-
deildum	 voru	 þeir	 sem	 sögðust	 sjaldnast	 nota	 þessar	 aðferðir	 og	 yngri	
kennarar	 virtust	 vera	 jákvæðari	 gagnvart	 aðferðum	 sem	 tengja	 skólastigin	
en	þeir	sem	eldri	eru.	Samfella	skólastiganna	virtist	því	aðallega	einkennast	
af	 því	 að	 leikskólakennararnir	 undirbjuggu	börnin	 fyrir	 grunnskólagönguna	
(Jóhanna	Einarsdóttir,	2004a).		

Í	 rannsókn	 Dockett	 og	 Perry	 (2004)	 voru	 viðhorf	 grunnskólakennara	 í	
Ástralíu	skoðuð.	Þar	kom	í	ljós	að	kennurunum	þótti	mikilvægara	að	börnin	
hefðu	náð	ákveðinni	 færni	heldur	en	að	hafa	ákveðna	þekkingu	þegar	þau	
byrja	 í	 skóla.	 Þeir	 nefndu	 dæmi	 um	 færni	 eins	 og	 að	 geta	 farið	 sjálf	 á	
klósettið,	 að	 klæða	 sig	 í	 útifötin,	 reima	 skóna,	 þekkja	 eigur	 sínar,	 taka	 vel	
eftir	og	geta	einbeitt	 sér.	 Einnig	 kom	 í	 ljós	að	kennararnir	 lögðu	áherslu	á	
aðra	 þætti	 í	 aðlögun	 barnanna	 í	 skólanum	 heldur	 en	 foreldrarnir	 eins	 og	
fram	kemur	í	kaflanum	hér	að	neðan.	Kennurum	fannst	mikilvægt	að	börnin	
gætu	unnið	í	hópum,	fylgt	fyrirmælum	og	verið	sjálfstæð.	

Broström	 (2002)	 gerði	 rannsókn	 á	 viðhorfum	 leikskólakennara	 og	
grunnskólakennara	 í	Danmörku	um	þá	starfsemi	sem	notuð	var	 í	 tengslum	
við	flutninginn	á	milli	 leik-	og	grunnskólans.	Allir	kennararnir	voru	jákvæðir	
gagnvart	 starfseminni	 og	 þeir	 voru	 hlynntir	 því	 að	 hafa	 fundi,	 umræður,	
gagnkvæmar	heimsóknir	og	einhver	sameiginleg	verkefni.	Kennararnir	voru	
samt	 sem	 áður	 ekki	 jafn	 jákvæðir	 um	 samstarf	 varðandi	 námskrá	 og	
kennsluaðferðir	milli	leik-	og	grunnskólans.	

Þessar	 niðurstöður	 sýna	 að	 kennarar	 eru	 almennt	 jákvæðir	 gagnvart	
samfellu	milli	 skólastiganna	en	oftast	 snýst	 samfellan	um	skólaheimsóknir,	
fundi	 og	 skipulag.	 Minna	 var	 um	 að	 áhersla	 væri	 lögð	 á	 samfellu	 í	
hugmyndafræði	og	kennsluaðferðum	á	milli	leik-	og	grunnskólans	þrátt	fyrir	
að	 kennurum	 fyndist	 það	 ákjósanlegt.	 Kennarar	 vildu	 líka	 leggja	 áherslu	 á	
færni	nemenda	í	daglegum	athöfnum.	Þetta	sýnir	að	kennarar	vilja	reyna	að	
stuðla	að	samfellu	milli	 leik-	og	grunnskólans	en	það	vantar	samt	ýmislegt	
upp	á	svo	hún	verði	betri.	

2.3.3 Viðhorf	foreldra	

Sigurborg	 Sturludóttir	 og	 Jóhanna	 Einarsdóttir	 (2008)	 gerðu	 rannsókn	 í	
byrjun	 árs	 2007	 á	 reynslu	 foreldra	 af	 grunnskólabyrjun	 barna	 sinna.	
Markmiðið	með	þessari	rannsókn	var	að	kanna	reynslu	og	upplifun	foreldra	
af	 grunnskólabyrjun	 barna	 sinna	 og	 hvaða	 áhrif	 hún	 hefði	 á	 fjölskylduna.	
Einnig	 var	athugað	hvort	 samskipti	 við	 leikskólann	annars	 vegar	og	grunn-
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skólann	 hins	 vegar	 breyttust	 á	 þessum	 tímamótum.	 Niðurstöður	 rann-
sóknarinnar	 voru	margþættar	 og	benda	þær	meðal	 annars	 til	 að	 foreldrar	
höfðu	flestir	jákvæða	reynslu	af	þeim	tímamótum	þegar	barn	þeirra	byrjaði	
í	grunnskóla	en	einnig	sögðust	foreldrar	finna	fyrir	kvíða	eða	áhyggjum.	Því	
meiri	menntun	 sem	 foreldar	 höfðu	 því	minna	 kviðu	 þeir	 fyrir	 grunnskóla-
byrjuninni.	Í	ljós	kom	að	grunnskólabyrjunin	var	ekki	eingöngu	breyting	fyrir	
barnið	 sjálft	 heldur	 hafði	 hún	 áhrif	 á	 alla	 fjölskylduna.	 Breyting	 varð	 á	
daglegum	venjum,	tími	barnanna	eftir	skóla	breyttist,	heimanám	bættist	við	
og	 tómstundir	 og	 samskipti	 við	 vini	 urðu	 meiri.	 Rúmlega	 tíunda	 hvert	
foreldri	 skipti	 um	 vinnu	 við	 grunnskólabyrjunina	 og	 voru	 það	 í	 miklum	
meirihluta	 mæður.	 Einnig	 breytti	 tæplega	 helmingur	 mæðra	 vinnutíma	
sínum.	 Sumum	 fannst	 erfiðara	 að	 samræma	 vinnu	 sína	 við	 skólagöngu	
barnsins	en	helmingur	foreldra	sagði	að	það	hefði	engin	breyting	orðið.	

Foreldrar	 töluðu	 líka	 um	 að	 samskiptin	 við	 grunnskólann	 væru	 frá-
brugðin	samskiptum	við	leikskólann	og	þau	hefðu	minnkað	frá	því	sem	var	í	
leikskólanum.	 Kennarar	 hefðu	 yfirleitt	 frumkvæði	 að	 samskiptum	 milli	
heimilis	og	skóla	og	samskiptin	snerust	 fyrst	og	 fremst	um	upplýsingar	um	
heimanám	og	um	nám	og	kennslu	í	skólanum.	Samskiptin	væru	formlegri	og	
ópersónulegri	 en	 í	 leikskólanum	 og	 töluðu	 nokkrir	 foreldrar	 um	 að	 þeir	
söknuðu	þess	að	geta	ekki	átt	spjall	við	kennara	barnsins	í	 lok	skóladagsins	
um	hvernig	hefði	gengið	yfir	daginn.	Foreldrar	virtust	ekki	taka	mikinn	þátt	í	
skólastarfi	barna	sinna	fyrir	utan	boðaða	foreldrafundi	og	viðtöl	(Sigurborg	
Sturludóttir	og	Jóhanna	Einarsdóttir,	2008).	

Í	 rannsókn	Dockett	og	Perry	 (2004)	 kom	 fram,	eins	og	 segir	 í	 kaflanum	
hér	að	ofan,	að	foreldrarnir	lögðu	áherslu	á	aðra	þætti	í	aðlögun	barnanna	í	
skólanum	 heldur	 en	 kennararnir.	 Foreldrar	 vildu	 ekki	 að	 börnin	 sín	 yrðu	
útundan	 og	 þeim	 fannst	 mikilvægt	 að	 þau	myndu	 eignast	 vini	 og	 að	 þau	
væru	hluti	af	bekknum.	Einnig	vildu	þau	að	kennarinn	tæki	eftir	barninu	sínu	
og	 eiginleikum	 þess.	 Í	 rannsókninni	 kom	 líka	 í	 ljós	 að	 foreldrar	 höfðu	
áhyggjur	af	öryggi	barnanna	í	frímínútum	því	að	lóðin	væri	ekki	girt	af	og	þar	
væru	 svæði	 sem	 væru	 ekki	 undir	 eftirliti	 starfsmanna.	 Foreldrarnir	 höfðu	
einnig	áhyggjur	af	breyttu	hlutverki	 fjölskyldunnar	eins	og	hvort	þeir	gætu	
hjálpað	 til	 í	 skólanum	 og	 hjálpað	 barninu	með	 heimavinnuna.	 Þeir	 töluðu	
líka	um	hvernig	 fjölskyldulífið	og	venjur	myndu	breytast	 í	 takt	við	 skipulag	
skólans	 eins	 og	 til	 dæmis	 hvenær	 skólinn	 byrjar	 og	 hvenær	 honum	 lýkur	
sem	og	stundvísi.		

Í	 rannsókn	 Griebel	 og	 Niesel	 (2002)	 kemur	 viðhorf	 þýskra	 foreldra	 til	
upphafs	 grunnskólagöngunnar	 fram.	 Við	 lok	 leikskóladvalar	 barna	 voru	
foreldrar	almennt	bjartsýnir	en	samt	sem	áður	áhyggjufullir	og	fyrsta	skóla-
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daginn	 lituðust	 tilfinningar	þeirra	bæði	af	hamingju	og	stolti	yfir	að	barnið	
þeirra	 væri	 orðið	 stórt	 en	 einnig	 voru	 þeir	 leiðir	 og	 fundu	 fyrir	 ákveðnum	
missi.	Foreldrunum	fannst	þeir	bera	ábyrgð	á	því	að	barni	þeirra	gengi	vel	í	
skólanum	og	tóku	þátt	 í	heimavinnu	þess.	Heimavinnan	olli	 samt	stundum	
áhyggjum	og	það	var	þrýstingur	á	börnin	að	sinna	náminu	og	að	gera	hluti	
sem	þau	höfðu	ekki	endilega	áhuga	á	að	gera.	Foreldrunum	fannst	börnin	
verða	sjálfstæðari	og	skólagangan	breytti	tengslum	þeirra.	Einnig	breyttust	
tengsl	foreldranna	við	kennarann,	þeir	þurftu	að	koma	sjálfir	á	tengslum	við	
hann	 og	 aðra	 foreldra.	 Stundum	 leituðu	 foreldrar	 til	 hvers	 annars	 eftir	
stuðningi	og	upplýsingum.	

Eins	og	fram	kemur	í	þessum	niðurstöðum	kvíða	margir	foreldrar	grunn-
skólagöngu	barna	sinna.	Ýmislegt	breytist	með	grunnskólagöngunni	svo	sem	
að	 samskiptin	 við	 skólann	 verða	 minni	 og	 frábrugðin,	 breytingar	 verða	 á	
daglegum	 venjum	og	 foreldrar	 hafa	 áhyggjur	 af	 öryggi	 barna	 sinna.	 Ég	 tel	
þessar	 niðurstöður	 sýna	 hversu	 mikil	 áhrif	 grunnskólabyrjun	 hefur	 á	 alla	
fjölskylduna	 en	 ekki	 bara	 barnið	 sjálft.	 Því	 er	mikilvægt	 að	 huga	 að	 góðri	
samfellu	 á	 milli	 leik-	 og	 grunnskóla	 til	 þessa	 að	 flutningurinn	 milli	 skóla-
stiganna	verði	auðveldari	fyrir	börn	og	fjölskyldur	þeirra.		

2.3.4 Sýn	barna	

Áhugi	hefur	aukist	verulega	á	undanförnum	árum	á	að	leita	eftir	viðhorfum	
barna	til	málefna	sem	þau	varða.	Algengara	er	orðið	að	gera	rannsóknir	þar	
sem	 börn	 eru	 þátttakendur	 og	 hafa	 tækifæri	 til	 að	 segja	 sitt	 álit.	 Ekki	 er	
óeðlilegt	að	fræðimenn	vilji	hlusta	á	hvað	börn	hafa	að	segja	um	flutninginn	
úr	leikskóla	í	grunnskóla	því	þetta	tímabil	felur	í	sér	meiriháttar	breytingar	í	
lífi	þeirra	(Jóhanna	Einarsdóttir,	2007).		

Broström	 (2003)	 gerði	 rannsókn	 þar	 sem	 hann	 tók	 viðtöl	 við	 börn	 og	
skoðaði	væntingar	og	hugmyndir	sex	ára	barna	um	fyrsta	ár	þeirra	 í	 skóla.	
Síðan	hitti	hann	þau	aftur	ári	seinna	og	skoðaði	hvernig	þessar	væntingar	og	
hugmyndir	stóðust.	Niðurstöður	hans	sýndu	að	helstu	væntingar	barnanna	
fyrir	komandi	skólagöngu	voru	að	þau	myndu	læra	stærðfræði,	að	telja,	lesa	
og	skrifa.	Sum	barnanna	töluðu	um	að	þau	myndu	teikna,	leika	sér	og	sitja	
fallega	í	sætum	sínum	að	borða	nesti.	Eftir	að	börnin	hófu	skólagöngu	sína	
ræddi	 Broström	 aftur	 við	 þau	 og	 þá	 töluðu	 þau	 um	 að	 þau	 hafi	 lært	 að	
hlusta,	 ríma,	 lært	 ný	 orð	 og	 nýja	 tölustafi	 í	 skólanum.	 Þegar	 bornar	 voru	
saman	væntingar	barnanna	til	 fyrsta	ársins	þeirra	 í	skóla	við	reynslu	þeirra	
fyrsta	árið	sitt	 í	 skólanum	er	hægt	að	sjá	að	 flest	börnin	upplifðu	það	sem	
þau	væntu	fyrsta	árið	sitt	í	skólagöngunni.	
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Í	rannsókn	sem	Griebel	og	Niesel	(2002)	gerðu,	tóku	þau	viðtöl	við	þýsk	
börn	sem	voru	að	fara	að	byrja	í	skóla	og	síðan	aftur	þegar	skólagangan	var	
hafin.	Niðurstöður	leiddu	í	ljós	að	öll	börnin	voru	spennt	fyrir	því	að	byrja	í	
skóla	en	sum	virtust	örlítið	óörugg.	Hugmyndir	barnanna	um	skólagönguna	
voru	frekar	óljósar	en	þær	hugmyndir	sem	komu	fram	hjá	þeim	voru	taldar	
vera	fengnar	frá	leikskólanum	og	foreldrunum.	Það	voru	hugmyndir	eins	og	
að	læra,	frímínútur,	fá	útskýringar	og	einkunnir.	Níu	af	hverjum	tíu	börnum	
heimsóttu	skóla	áður	en	þau	hófu	skólagönguna	en	ekki	endilega	þann	skóla	
sem	 þau	 áttu	 að	 fara	 í.	 Eitt	 af	 hverjum	 fjórum	 börnum	 hafði	 fengið	
heimsókn	 frá	kennara	 í	 leikskólann.	Öll	börnin	voru	sannfærð	um	að	þeim	
myndi	ganga	vel	í	skólanum	og	þau	fundu	stuðning	frá	foreldrum	sínum	og	
leikskólakennurum.	 Einnig	 nefndu	 börnin	 að	 þau	 væru	 ekki	 hrædd	 um	 að	
eldri	börnin	myndu	vera	vond	við	þau	eða	leggja	þau	í	einelti.	

Eftir	 að	 börnin	 voru	 búin	 að	 vera	 í	 skólanum	 í	 nokkrar	 vikur	 reyndist	
skólinn	vera	allt	öðruvísi	heldur	en	þau	áttu	von	á.	Það	kom	þeim	á	óvart	
hvað	það	voru	mörg	börn	í	bekknum	þeirra	og	í	skólanum	í	heild	sinni.	Það	
kom	þeim	einnig	á	óvart	að	þau	voru	skyldug	til	að	gera	ákveðna	hluti	því	í	
leikskólanum	 höfðu	 þau	 val	 um	 hvað	 þau	 vildu	 gera	 og	 þeim	 líkuðu	 þær	
breytingar	 illa.	 Þau	 voru	 öll	 mjög	 hrifin	 af	 kennaranum	 sínum	 hvort	 sem	
hann	var	strangur	eða	ekki.	Börnunum	fannst	gaman	að	 læra	nýja	hluti	og	
þau	fundu	stuðning	frá	kennaranum	sínum.	Eftir	hálft	ár	 í	skólanum	höfðu	
börnin	 kynnst	 reglum	 skólans	 vel	 og	 þau	 áttu	 öll	 vini.	 Þeim	 fannst	
heimavinnan	 vera	 byrði	 og	 því	 sem	 þau	 vildu	 helst	 breyta	 var	 að	 fækka	
tímunum	 í	 skólanum	 og	 fá	 meiri	 frítíma	 á	 morgnana	 (Griebel	 og	 Niesel,	
2002).	

Jóhanna	Einarsdóttir	(2003)	gerði	rannsókn	þar	sem	hún	kannaði	viðhorf	
leikskólabarna	til	leikskólans	og	grunnskólans	og	þeirra	tímamóta	þegar	þau	
hætta	í	leikskóla	og	hefja	grunnskólanám.	Hópviðtöl	voru	tekin	við	fimm	og	
sex	 ára	 leikskólabörn	 árið	 2001.	Niðurstöður	 leiddu	 í	 ljós	 að	 börnin	 gerðu	
skýran	greinarmun	á	leikskólanum	og	grunnskólanum.	Þau	nefndu	marga	og	
fjölbreytta	hluti	og	viðfangsefni	þegar	þau	lýstu	því	sem	þau	höfðu	lært	og	
gert	í	leikskólanum.	Lýsingar	þeirra	á	viðfangsefnum	grunnskólans	voru	mun	
fábreyttari	og	nefndu	þau	aðallega	lestur,	skrift	og	reikning	og	stærðfræði.	
Áberandi	 var	 að	 allt	 sem	 var	 ofarlega	 í	 huga	 barnanna	 í	 tengslum	 við	
grunnskólann	 var	 það	 sem	 var	 nýtt	 og	 frábrugðið	 leikskólanum	 eins	 t.d.	
leikfimi,	sund,	nesti,	frímínútur,	skólasystkini,	stærð	skólans	og	skólabjallan.	
Það	sem	börnin	nefndu	að	þau	hefðu	áhyggjur	af	í	tengslum	við	grunnskóla-
gönguna	var	sund,	feimni	við	börn,	að	þau	kynnu	ekki	að	lesa,	skrifa,	prjóna	
eða	 sauma	 og	 sumum	 fannst	 skólastjórinn	 ógnvekjandi.	 Börnin	 hlökkuðu	
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samt	til	að	byrja	í	grunnskólanum	og	voru	spennt	fyrir	því	að	læra	nýja	hluti,	
hitta	nýja	krakka	og	komast	í	nýtt	umhverfi.	

Jóhanna	 Einarsdóttir	 (2012)	 gerði	 rannsókn	 á	 viðhorfum	 leikskólabarna	
til	 þeirra	 breytinga	 sem	 þau	 sjá	 fyrir	 sér	 að	 muni	 verða	 þegar	 þau	 fara	 í	
grunnskólann	 og	 á	 undirbúningi	 fyrir	 grunnskólann	 sem	 fram	 fer	 í	 leik-
skólanum.	Tekin	voru	viðtöl	við	32	börn	sem	voru	í	elsta	hópnum	í	tveimur	
leikskólum	í	Reykjavík.	Niðurstöður	leyddu	í	ljós	að	börnin	voru	jákvæð	fyrir	
grunnskólabyrjuninni	 og	 gerðu	 ráð	 fyrir	 töluverðum	 breytingum	 þegar	 að	
þau	 færu	 úr	 leikskólanum	 yfir	 í	 grunnskólann.	 Börnin	 ræddu	 líka	 um	 að	
skipulag	 grunnskólans	 væri	 öðruvísi	 en	 í	 leikskólanum.	 Undirbúningur	
barnanna	fyrir	grunnskólann	fólst	einkum	í	heimsóknum	barnanna	í	grunn-
skólann	og	sérstökum	stundum	í	verkefnavinnu	sem	börnin	kölluðu	í	öðrum	
leikskólanum	skólahóp	og	hinum	leiksólanum	skólavinnu.	Börnin	litu	á	þessi	
verkefni	 sem	 tilbreytingu	 frá	 starfi	 leikskólans	 og	 að	 þau	 væru	 að	 æfa	
viðfangsefni	sem	kæmu	þeim	til	góða	þegar	þau	byrja	í	grunnskóla.	

Jóhanna	Einarsdóttir	(2008)	gerði	rannsókn	á	viðhorfum	barna	í	1.	bekk	
grunnskóla	 til	 upphafs	 grunnskólagöngunnar.	Þátttakendur	 voru	20	 sex	og	
sjö	 ára	 gömul	 börn	 í	 tveimur	 grunnskólum	 á	 höfuðborgarsvæðinu.	 Niður-
stöður	leyddu	í	ljós	að	börnin	töldu	meginviðfangsefni	1.	bekkjar	vera	lestur	
og	stærðfræði.	Börnunum	fannst	hlutverk	kennara	einungis	vera	að	kenna	
námsgreinar.	Einstaklingsbundið	var	hvað	börnunum	fannst	skemmtilegt	og	
leiðinlegt	 í	 skólanum.	 Þættir	 sem	 tengdust	 lestri	 og	 stærðfræði	 voru	 oft	
nefndir	sem	leiðinlegir	en	sumum	börnum	þóttu	þessir	þættir	skemmtilegir.	
Sem	skemmtilega	þætti	nefndu	mörg	börn	íþróttir,	sund,	leikfimi,	frímínútur	
og	tíma	sem	börnin	máttu	velja	og	vinna	frjálst.	Börnunum	fannst	líka	þættir	
sem	tengjast	 félagslegum	samskiptum	erfiðir	eins	og	árekstar	á	milli	barna	
og	 hnökrar	 í	 samskiptum	 barna	 og	 kennara.	 Að	 mati	 barnanna	 voru	
lýðræðislegir	 starfshættir	 í	 bekkjarstarfinu	óalgengir.	Börnin	 sögðust	mega	
ráða	innan	ákveðinna	marka	hvað	þau	gerðu	í	frímínútum.	Einnig	máttu	þau	
ráða	þegar	þeim	var	gefið	val,	þegar	þau	voru	búin	með	ákveðin	verkefni	og	
í	frjálsum	tímum.	

Í	rannsókn	Dockett	og	Perry	(2004)	kom	fram	að	börnunum	fannst	skipta	
miklu	máli	að	kunna	reglur	skólans	til	þess	að	getað	gengið	vel	 í	skólanum	
og	 til	 þess	 að	 forðast	 vandræði.	 Einnig	 fannst	 þeim	 skipta	 máli	 að	 vita	
hverjar	 afleiðingarnar	 væru	 ef	 þau	 skyldu	 brjóta	 reglurnar.	 Börnunum	
fannst	 líka	mikilvægt	að	hafa	ákveðna	þekkingu	eins	og	að	kunna	að	 telja,	
skrifa	nafnið	sitt,	lita	vel	og	lesa.	Hagkvæmir	hlutir	komu	líka	fram	eins	og	að	
þekkja	 símanúmerið	 heima,	 hvaða	 götu	 þau	 búa	 í	 og	 húsnúmerið.	 Sum	
börnin	nefndu	einnig	ákveðna	færni	og	voru	hugmyndir	þeirra	svipaðar	svo	
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sem	að	kunna	að	lita	vel,	skrifa	stafina	í	nafninu	sínu	og	að	kunna	að	líma.	
Einnig	 fannst	sumum	börnum	stærð	skólans	ógnvekjandi	og	þau	hræddust	
stóru	krakkana.		

Þessar	 niðurstöður	 sýna	 að	 börn	 eru	 yfirleitt	 mjög	 spennt	 fyrir	 því	 að	
byrja	í	grunnskóla	en	samt	sem	áður	fylgir	því	líka	óöryggi.	Nemendur	hafa	
óljósar	hugmyndir	um	skólagönguna	en	nefna	oftast	 lestur,	 stærðfræði	og	
skrift.	Börnin	fundu	einnig	fyrir	stuðningi	frá	foreldrum	sínum	og	leikskóla-
kennurum.	Eftir	að	börnin	byrjuðu	í	grunnskólanum	kom	það	þeim	á	óvart	
að	þau	voru	skyldug	til	að	gera	ákveðna	hluti	og	þau	söknuðu	þess	að	hafa	
val	 og	 geta	 leikið	 sér.	 Börnunum	 fannst	 einnig	mikilvægt	 að	 kunna	 reglur	
skólans.	 Þetta	 sýnir	 að	 það	 er	 ýmislegt	 nýtt	 sem	 tekur	 við	 í	 skólagöngu	
barna	 í	 grunnskólanum	 og	 að	 þeim	 líkar	 ekki	 alltaf	 breytingarnar.	 Þess	
vegna	 er	 mikilvægt	 að	 undirbúa	 börnin	 vel	 svo	 þau	 viti	 við	 hverju	 er	 að	
búast	og	til	hvers	er	ætlast	af	þeim	í	grunnskólanum.	

2.4 Samantekt	

Í	þessum	kafla	hefur	verið	fjallað	um	það	hvernig	lög	og	stefnur	hafa	áhrif	á	
samfellu	 milli	 leik-	 og	 grunnskóla.	 Lög	 um	 leik-	 og	 grunnskóla	 leggja	
grunninn	að	tengslum	skólastiganna	og	í	aðalnámskrám	leik-	og	grunnskóla	
er	skýrt	frá	helstu	markmiðum	samstarfs	og	tengsla	milli	skólastiganna.	Þar	
kemur	 einnig	 fram	 að	 birta	 skal	 áætlun	 um	 samstarf	 skólastiganna	 í	
skólanámskrám	 skólanna.	 Bæði	 leik-	 og	 grunnskóli	 sveitarfélagsins	 greina	
frá	 samstarfinu	 í	 skólanámskrám	 sínum.	 Þar	 greina	 þau	 frá	 helstu	 mark-
miðum,	 fyrirkomulagi	 og	 uppbyggingu	 samstarfsins	 í	 sveitarfélaginu.	
Uppeldis-	 og	 samskiptastefnur	 leik-	 og	 grunnskólans	 eru	 ekki	 þær	 sömu.	
Nánar	 er	 greint	 frá	 helstu	 áherslum	 SMT–skólafærni	 sem	 er	 stefna	
leikskólans	og	uppeldi	til	ábyrgðar	sem	er	stefna	grunnskólans.	

Kenningar	um	nám	og	þroska	hafa	líkt	og	lög	og	stefnur	áhrif	á	samfellu	
milli	 leik-	 og	 grunnskóla.	 Dewey	 lagði	 meðal	 annars	 áherslu	 á	 reynslu	 og	
nám	og	samfellu	 í	vinnubrögðum	í	kennslufræðum	sínum.	Bronfenbrenner	
lagði	 áherslu	 á	 umhverfi	 barna	 og	 þróun	 einstaklinga	 út	 frá	 heildrænu	
samhengi.	Síðtímahugmyndir	um	þroska	barna	leggja	áherslu	á	að	þroski	sé	
menningarlegt	 og	 félagslegt	 ferli.	 Umhverfið	 mótar	 börn	 og	 þau	 móta	
umhverfið.	 Kenningar	 Vygotsky	 eru	 grunnur	 síðtímahugmynda	 um	 þroska	
og	 hann	 taldi	 að	 nemendur	 byrjuðu	 að	 læra	 löngu	 áður	 en	 þeir	 hæfu	
skólagöngu	 og	 að	 allt	 nám	 eigi	 sér	 aðdraganda.	 Einnig	 taldi	 hann	 að	 nám	
færi	 fram	í	menningar-	og	félagslegu	samhengi	og	að	börn	 læri	 í	samvinnu	
við	aðra	í	umhverfi	sínu.	
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Niðurstöður	 eldri	 rannsóna	 sýna	 að	 starfshættir	 og	 skipulag	 leik-	 og	
grunnskóla	 eru	 ólíkir.	 Skipulag	 grunnskólans	 er	 mun	 meira	 skipulagt	 og	
minna	sveigjanlegt	en	starf	leikskólans.	Grunnskólakennarar	finna	fyrir	meiri	
þrýstingi	 frá	 lögum	 og	 aðalnámskrá	 heldur	 en	 leikskólakennarar	 og	 börn	
hafa	meira	 ákvörðunarvald	 í	 leikskólanum.	 Einnig	 sýndu	 niðurstöður	 eldri	
rannsókna,	bæði	íslenskra	og	erlendra,	að	alltaf	var	um	einhverja	samvinnu	
milli	 skólastiga	 að	 ræða.	 Um	 upplifun	 kennara	 kom	 í	 ljós	 að	 sú	 samvinna	
einkenndist	aðallega	af	heimsóknum	leikskólabarna	í	grunnskólann	veturinn	
fyrir	 skólabyrjun.	 Fundir	 voru	 haldnir	 og	 kennarar	 voru	 almennt	 jákvæðir	
gagnvart	samfellunni	en	samt	sem	áður	var	minni	áhersla	lögð	á	samstarf	í	
kennsluaðferðum	og	hugmyndafræði	þó	svo	að	mörgum	kennurum	fyndist	
það	 ákjósanlegt.	 Viðhorf	 foreldra	 voru	 yfirleitt	 jákvæð	 gagnvart	 þessum	
tímamótum	en	margir	fundu	líka	fyrir	kvíða	og	áhyggjum.	Skipulag	heimilis-
ins	 breyttist	 á	 þessum	 tímum	 ásamt	 samskiptum	 heimila	 og	 skóla.	
Samskiptin	 við	 skólann	urðu	 formlegri	 og	ópersónulegri.	 Foreldrum	 fannst	
einnig	mikilvægt	 að	 börnin	 sín	myndu	 eignast	 vini	 og	 þeim	 fannst	 börnin	
verða	sjálfstæðari.	Niðurstöðurnar	sýna	hversu	mikil	áhrif	samfellan	hefur	á	
fjölskyldur	barnsins.	Hugmyndir	barna	um	væntanlega	skólagöngu	voru	oft	
frekar	óljósar	en	beindust	þó	oft	að	stærðfræði,	lestri	og	skrift.	Börnin	voru	
flest	mjög	spennt	fyrir	skólagöngunni	en	sum	virtust	örlítið	óörugg.	Það	kom	
þeim	á	óvart	að	þau	voru	skyldug	til	að	gera	ákveðna	hluti	og	þau	söknuðu	
leiksins	úr	 leikskólanum	ásamt	því	að	hafa	val.	Þeim	fannst	samt	sem	áður	
gaman	að	læra	nýja	hluti	og	áttu	vini.	Þessar	niðurstöður	sýna	að	flutningur	
milli	 skólastiganna	 er	 stórt	 skref	 í	 lífi	 barna.	 Í	 næsta	 kafla	 er	 fjallað	 um	
aðferðafræði	rannsóknarinnar.	
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3 Rannsóknaraðferð	

Í	 þessum	 kafla	 er	 gerð	 grein	 fyrir	 framkvæmd	 rannsóknarinnar.	 Fyrst	 eru	
rifjuð	upp	markmið	og	rannsóknarspurningar,	því	næst	er	rannsóknarsniðið	
kynnt,	þátttakendur	og	aðferðir	sem	notaðar	voru	við	gagnaöflun.	Síðan	er	
sagt	 frá	 úrvinnslu	 og	 greiningu	 gagna	 og	 í	 lokin	 er	 fjallað	 um	 siðferðileg	
atriði.		

3.1 Markmið	rannsóknar	og	rannsóknarspurningar	

Meginmarkmið	 rannsóknarinnar	 er	 að	 varpa	 ljósi	 á	 hvernig	 staðið	 er	 að	
samfellu	milli	leik-	og	grunnskóla	í	sveitarfélagi	í	þéttbýli.	Lagt	var	upp	með	
eina	meginspurningu	ásamt	nokkrum	undirspurningum.	

	
Rannsóknarspurningin	er:	

• Hvernig	er	staðið	að	samfellu	milli	leik-	og	grunnskóla	í	sveitarfélagi	í	
þéttbýli?		

Eftirfarandi	spurningar	voru	hafðar	til	hliðsjónar	við	rannsóknina:	

• Hver	eru	markmiðin	með	samfellunni	milli	leik-	og	grunnskólans?	
• Hver	er	reynslan	af	samstarfinu	milli	leik-	og	grunnskólans?	
• Hvað	hjálpar	 börnunum	 fyrir	 flutninginn	milli	 skólastiganna	og	 hvað	

getur	skapað	rof	hjá	þeim?	
• Hver	er	tilgangur	sumarskólans?	
• Hver	 eru	 tækifærin	 og	 framtíðarsýn	 varðandi	 samfellu	 leik-	 og	

grunnskólans?	

3.2 Rannsóknarsnið	og	aðferð	

Rannsóknin	er	 tilviksrannsókn	 (e.	 case	 study)	þar	 sem	tilvikið	er	 samfella	 í	
námi	barna	þegar	þau	 flytjast	úr	 leikskóla	 yfir	 í	 grunnskóla	 í	 sveitarfélagi	 í	
þéttbýli.	 Tilviksrannsóknir	 eru	 aðferðir	 í	 eigindlegum	 rannsóknum	 og	 eru	
ítarlegar	athuganir	á	sérstöku	tilviki	eða	nokkrum	tilvikum.	Tilvik	getur	verið	
bundið	 við	 einkenni,	 eiginleika	 eða	 hegðun.	 Oftar	 er	 tilvik	 bundið	 við	
sérstaka	einingu	eins	og	kennslustofu	eða	bekk.	Fleiri	en	eitt	tilvik	geta	verið	
rannsökuð	og	geta	tilvik	einnig	verið	bundin	við	eina	gerð	af	aðstæðum	og	
eru	 þær	 oft	 sérstakar	 eða	 jafnvel	 einstakar	 (Lichman,	 2013).	 Tilviks-
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rannsóknir	eru	líka	kallaðar	tilfellarannsóknir	á	íslensku	en	í	þeim	eru	flókin	
tilfelli	krufin	til	mergjar.	Þær	geta	ýmist	tekið	til	atburða,	einstaklinga,	hópa,	
fyrirtækja	 eða	 deilda	 á	 sjúkrahúsi	 og	 verið	 annað	 hvort	 skýrandi	 (e.	
explanatory)	eða	lýsandi	(e.	descriptive).	Áhersla	er	lögð	á	að	skoða	mjög	fá	
eða	stök	tilfelli	hverju	sinni	og	átta	sig	á	eðli	þeirra	og	tengslum	milli	breyta	
(Rúnar	Helgi	Andrason	og	Ársæll	Már	Arnarsson,	 2013).	 Þessi	 rannsókn	er	
lýsandi	 þar	 sem	 leitast	 er	 eftir	 að	 lýsa	 hvað	 er	 gert	 til	 þess	 að	 stuðla	 að	
samfellu	milli	leik-	og	grunnskólans	í	sveitarfélaginu.	

Eigindlegri	 rannsóknaraðferð	 (e.	 qualitative)	 var	 beitt	 við	 gagnaöflun.	
Hún	 byggir	 á	 þeirri	 hugmyndafræði	 að	 rannsakendur	 setji	 sig	 í	 spor	
viðmælenda	sinna,	tali	við	þá	á	persónulegum	nótum	og	fylgist	með	þeim	í	
þeirra	eðlilega	umhverfi	og	aðstæðum.	Með	eigindlegri	aðferð	er	leitast	við	
að	 útskýra	 og	 lýsa	 félagslegum	 veruleika,	 til	 dæmis	 hegðun	 manna	 og	
mannlegum	samskiptum	(Lichtman,	2013).	

Eigindleg	aðferðafræði	byggir	á	túlkunarfræði	og	þeirri	hugmynd	að	það	
séu	 til	 margir	 veruleikar.	 Hlutverk	 rannsakanda	 er	 því	 að	 túlka	 þann	
veruleika	 sem	 skoðaður	 er.	 Eigindleg	 aðferðafræði	 byggir	 ekki	 á	 orsök	 og	
afleiðingu	heldur	miðar	að	því	að	skilja	hvað	fólk	túlkar	sem	rétt	og	rangt	í	
ákveðnum	aðstæðum.	Hún	miðar	að	því	að	kafa	djúpt	í	fáa	þætti	í	stað	þess	
að	 skoða	 yfirborð	 margra	 þátta.	 Þátttakendur	 í	 eigindlegum	 rannsóknum	
eru	 því	 oft	 fáir,	 stundum	 er	 jafnvel	 bara	 einn	 þátttakandi.	 Rannsakendur	
leggja	 upp	með	 ákveðin	 þemu	 sem	 síðan	 eru	 skoðuð	með	 tilliti	 til	 þeirra	
gagna	 sem	 aflað	 er	 (Lichtman,	 2013).	 Í	 þessari	 rannsókn	 verður	 samfellan	
milli	 leik-	 og	 grunnskóla	 skoðuð	 út	 frá	 vettvangathugunum,	 einstaklings-
viðtölum	 og	 skriflegum	 gögnum.	 Þátttakendur	 eru	 fáir	 og	 skoðað	 verður	
hvernig	 þeir	 upplifa	 samfelluna	 á	 milli	 skólastiganna.	 Það	 er	 síðan	 mitt	
hlutverk	sem	rannsakandi	að	túlka	niðurstöðurnar.	

3.3 Þátttakendur	

Í	sveitarfélaginu	sem	ég	framkvæmdi	rannsóknina	í	er	einungis	einn	leikskóli	
og	 einn	 grunnskóli.	 Ég	 mun	 því	 tala	 um	 stofnanirnar	 sem	 leikskólann	 og	
grunnskólann.	Í	hvorum	skólanum	fyrir	sig	voru	tekin	þrjú	einstaklingsviðtöl.	
Viðmælendur	voru	valdir	með	rannsóknarefnið	í	huga	og	telst	þetta	því	vera	
markmiðsúrtak	(e.	purposive	sampling)	og	nöfnum	viðmælenda	var	breytt.	
Viðmælendur	 grunnskólans	 voru	 Elsa,	 deildarstjóri	 yngsta	 stigs,	 Elva,	
kennari	 á	 yngsta	 stigi	 og	 tengiliður	 grunnskólans	 við	 leikskólann,	 og	 Erla,	
kennari	 á	 yngsta	 stigi.	 Viðmælendur	 leikskólans	 voru	 Dóra,	 leikskólastjóri,	
Dúna,	deildarstjóri	elstu	deildar,	og	Dísa,	deildarstjóri	annarrar	elstu	deildar.	
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3.4 Gagnaöflun	

Gagnaöflun	 fyrir	 rannsóknina	 fór	 fram	 frá	 júlí	 2015	 til	 janúar	 2016.	 Tekin	
voru	sex	einstaklingsviðtöl,	gerðar	voru	þrjár	vettvangsathuganir	og	skrifleg	
gögn	skoðuð	til	stuðnings.	Hér	verður	gerð	nánari	grein	fyrir	gagnaöfluninni.	

3.4.1 Viðtöl	

Gagnaöflun	 fór	 meðal	 annars	 fram	 með	 hálfopnum	 (e.	 semi-structured)	
einstaklingsviðtölum.	 Hálfopin	 viðtöl	 fela	 í	 sér	 að	 rannsakandinn	 fylgir	
ákveðnum	spurningaramma	hjá	öllum	viðmælendum.	Rannsakandinn	getur	
hins	vegar	breytt	spurningunum	eftir	því	hvernig	viðtalið	þróast	(Lichtman,	
2013).		 	

Þegar	 reynsla	 fólks	 er	 skoðuð	 þá	 henta	 viðtöl	 vel	 sem	 gagna-
söfnunaraðferð	 og	 viðtöl	 eru	 ýmist	 notuð	 ein	 og	 sér	 eða	 samhliða	 öðrum	
aðferðum	eins	og	til	dæmis	athugunum.	Eigindleg	viðtöl	eru	persónuleg	og	
hafa	 þann	 tilgang	 að	 lýsa	 félagslegum	 ferlum	 annars	 vegar	 og	 að	 lýsa	 og	
veita	skilning	á	fyrirbærum	í	tilveru	fólks	hins	vegar.	Til	þess	að	ná	fram	eins	
mörgum	 blæbrigðum	 og	mögulegt	 er	 á	 viðfangsefninu	 sem	 skoðað	 er	 frá	
ólíkum	sjónarhornum	er	leitast	við	að	ná	dýpt	í	umfjöllun	um	viðfangsefnið	í	
viðtölunum.	 Viðtölin	 geta	 einnig	 verið	 mismunandi	 milli	 þátttakenda	 og	
innihaldið	ekki	nákvæmlega	það	sama	þó	svo	að	viðfangsefnið	sé	hið	sama.	
Lykilatriðið	við	að	taka	árangursrík	viðtöl	er	góð	hlustun,	samhygð,	einlægni,	
virðing,	 traust	og	heiðarleiki.	Viðtalið	byrjar	 á	 ákveðinni	upphafsspurningu	
sem	er	síðan	fylgt	eftir	með	nokkrum	efnislegum	meginspurningum.	Leitast	
er	 við	 að	 ná	 fram	 lýsingum	 á	 sérstökum	 aðstæðum	 eða	 atburðum.	
Mikilvægt	er	að	draga	saman	helstu	efnisatriði	 í	 lok	hvers	viðtals	og	spyrja	
þátttakanda	 hvort	 hann	 hafi	 einhverju	 við	 að	 bæta	 og	 hvort	 hann	 sé	
sammála	 túlkun	 sinni	 á	 tilteknum	 efnisatriðum.	 Með	 endursögn	 á	
afmörkuðum	 atriðum	 viðtalsins	 getur	 rannsakandi	 staðfest	 réttmæti	
rannsóknarinnar	(Helga	Jónsdóttir,	2013).		

Viðtölin	 voru	 tekin	 á	 vinnustöðum	 viðmælendanna	 sem	 veitti	 þeim	
öryggi	þar	sem	þeir	voru	í	sínu	náttúrulega	umhverfi.	Ég	lagði	áherslu	á	góða	
hlustun	og	virðingu.	Hvert	viðtal	byrjaði	á	ákveðinni	upphafsspurningu	sem	
þróaðist	síðan	áfram.	Í	lok	hvers	viðtals	var	viðmælandanum	gefið	tækifæri	
til	 að	bæta	 við	 efnið.	Viðtölin	 voru	 sex	 talsins	og	 voru	 frá	 18	mínútum	og	
upp	í	53	mínútur	að	lengd.	Fyrstu	þrjú	viðtölin	voru	tekin	í	grunnskólanum	í	
nóvember	2015	og	seinni	þrjú	í	leikskólanum	í	janúar	2016.	
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3.4.2 Vettvangsathuganir	og	skrifleg	gögn	

Auk	 einstaklingsviðtala	 voru	 gerðar	 vettvangsathuganir	 og	 skrifleg	 gögn	
skoðuð	mér	til	stuðnings.	Í	vettvangsathugunum	er	rannsóknarefnið	skoðað	
í	sínu	eðlilega	umhverfi.	Einnig	voru	samskipti	og	atburðir	skráðir	um	leið	og	
þeir	 eiga	 sér	 stað.	 Í	 eigindlegum	 aðferðum	 fer	 rannsakandinn	 á	 vettvang	
með	óskrifað	blað	og	 skráir	 það	 sem	 fyrir	 augu	og	 eyru	ber.	 Skrifleg	 gögn	
geta	 gefið	 margskonar	 verðmætar	 upplýsingar	 sem	 eru	 til	 á	 hverjum	
vinnustað.	Hægt	er	að	 fá	 yfirsýn	yfir	 stöðu	mála	eða	átta	 sig	á	 sögulegum	
bakgrunni	 á	 einhverju	 sviði	 með	 því	 að	 kanna	 slík	 gögn.	 Einnig	 geta	 þau	
gefið	upplýsingar	um	langtímaþróun	á	ýmsum	málaflokkum	starfsins	(Kristín	
Þórarinsdóttir	og	Rúnar	Sigþórsson,	2013).	Vettvangsathuganir	voru	gerðar	í	
júní	 –	 ágúst	 2015.	 Fylgst	 var	með	útskrift	 nemenda	 úr	 leikskólanum	 í	 júní	
2015,	 sumarskólinn	 var	 skoðaður	 í	 ágúst	 2015	 og	 þátttaka	 í	 upphafs-
viðtölum	og	fyrsta	skóladeginum	í	einum	1.	bekk	grunnskólans	var	einnig	 í	
ágúst	 2015.	 Í	 upphafi	 rannsóknarinnar	 fékk	 ég	 skrifleg	 gögn	 afhent	 sem	
nýttust	í	viðtölunum	og	til	þess	að	skoða	hvort	að	þær	skólaheimsóknir	sem	
eiga	að	vera	á	milli	skólastiganna	eru	í	raun	og	veru.	

3.5 Greining	gagna	

Rannsakandinn	er	í	lykilhlutverki	þegar	horft	er	til	túlkunar	á	gögnum.	Rann-
sakandinn	ákveður	hvaða	gögnum	á	að	safna	og	stýrir	 í	raun	ferðinni	 í	allri	
gagnaöflun.	Allar	upplýsingar	fara	í	gegnum	augu	og	eyru	rannsakandans	og	
verða	 fyrir	 áhrifum	 af	 reynslu	 hans	 og	 skoðunum.	 Það	 reynir	 því	 mjög	 á	
hlutleysi	rannsakenda	í	eigindlegum	rannsóknaraðferðum	(Lichtman,	2013).	

Í	vettvangsathugunum	skrifaði	ég	niður	það	sem	átti	sér	stað	og	það	sem	
vakti	 athygli	 mína.	 Viðtölin	 voru	 hljóðrituð	 inn	 á	 stafræn	 upptökutæki	 og	
síðan	umbreytt	í	texta.	Fundnir	voru	sameiginlegir	lyklar	(e.	key	concepts)	í	
viðtalsnótunum.	 Lyklun	 á	 sér	 stað	 þegar	 rannsakandi	 dregur	 fram	 það	
mikilvægasta	í	efni	viðtalsins	með	því	að	flokka	gögnin	eftir	sameiginlegum	
þemum	(Lichtman,	2013).	Allir	viðmælendurnir	gáfu	leyfi	fyrir	því	að	viðtölin	
væru	 hljóðrituð	 en	 þar	 sem	 viðtölin	 í	 grunnskólanum	 voru	 tekin	 og	
hljóðrituð	áður	en	viðtölin	 í	 leikskólanum	voru	 tekin	voru	sumar	spurning-
arnar	 í	 þeim	 byggðar	 á	 upplýsingum	 úr	 viðtölum	 í	 grunnskólanum.	 Einnig	
þróaðist	hvert	og	eitt	viðtal	út	frá	fyrri	viðtölum.	Lichtman	(2013)	talar	um	
að	oft	komi	upp	spurningar	í	einu	viðtali	sem	nýtist	í	því	næsta	og	það	getur	
verið	mjög	gagnlegt.	Hjá	mér	var	það	 raunin	og	var	margt	 sem	kom	upp	 í	
fyrri	viðtölunum	sem	ég	nýtti	mér	í	seinni	viðtölunum.	
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Viðtölin	voru	síðan	marglesin	yfir	og	flokkuð	niður	í	sjö	meginþemu	með	
tilliti	 til	 rannsóknarefnisins.	 Við	 þemagreininguna	 var	 leitað	 að	 sameigin-
legum	þáttum	sem	fram	komu	í	viðtölunum	og	áhersla	var	lögð	á	að	lýsa	og	
túlka	viðtölin.	Viðtölin	voru	litakóðuð	og	síðan	flokkuð	í	ákveðin	þemu	út	frá	
litakóðuninni	 (Lichtman,	 2013).	 Fyrst	 voru	 viðtölin	 greind	 fyrir	 hvern	 við-
mælenda	 og	 síðan	 voru	 þau	 skoðuð	 saman	 og	 greind	 sem	 ein	 heild.	
Meginþemun	voru:	

1. Reynslan	af	samfellu	milli	leik-	og	grunnskólans	

2. Heimsóknir	milli	skólastiganna	

3. Fundir	um	samfelluna	

4. Uppeldis-	og	samskiptastefnur	leik-	og	grunnskólans	

5. Sumarskólinn	

6. Fimm	ára	deild	við	grunnskólann	

7. Aukin	tækifæri	og	framtíðarsýn	

3.6 Siðferðileg	atriði	

Rannsóknin	 hefur	 verið	 samþykkt	 af	 skólastjórnendum,	 leikskólastjórn-
endum	og	fræðslustjóra	sveitarfélagsins.	Ég	sendi	tölvupóst	til	fræðslustjóra	
sveitarfélagsins	 og	 hann	 hafði	 samband	 við	 skólastjórnendur	 leik-	 og	
grunnskólans.	 Í	 vettvangsathugunum	 fylgdist	 ég	 ekki	 með	 ákveðnum	
einstaklingum	heldur	skoðaði	ég	einungis	aðstæður,	hvað	var	gert	og	hvaða	
skilaboð	 börnin	 fengu	 í	 útskriftinni	 úr	 leikskólanum,	 í	 sumarskólanum,	 í	
upphafsviðtölum	sínum	og	fyrsta	skóladaginn.		

Þátttakendur	 eiga	 rétt	 á	 því	 að	 vita	 í	 hverju	 þátttakan	 felst	 og	 hvernig	
upplýsingar	 um	 þá	 verða	 birtar.	 Einnig	 er	 þeim	 heimilt	 að	 draga	 þátttöku	
sína	til	baka	hvenær	sem	er.	Mikilvægt	er	að	viðmælendur	fái	tækifæri	til	að	
lesa	 afraksturinn	 yfir	 og	 þeir	 mega	 draga	 einstaka	 þætti	 til	 baka	 ef	 þeim	
þykir	 ástæða	 til	 (Seidman,	 2006).	 Í	 einstaklingsviðtölunum	 fengu	 við-
mælendur	 nákvæma	 lýsingu	 á	 tilgangi	 og	 efni	 rannsóknarinnar	 áður	 en	
viðtölin	fóru	fram.	Falast	var	eftir	munnlegu	leyfi	frá	viðmælendum	og	þeim	
greint	 frá	 því	 að	 viðtölin	 yrðu	 hljóðrituð	 og	 að	 þeir	 gætu	 hætt	 þátttöku	 í	
rannsókninni	hvenær	sem	er	í	ferlinu.	Einnig	var	þeim	greint	frá	því	að	nafn	
sveitarfélagsins	 kæmi	ekki	 fram	né	nöfn	þeirra	og	 skólanna.	Viðmælendur	
fengu	að	 lesa	yfir	niðurstöðurnar	og	þeim	gafst	tækifæri	á	að	bregðast	við	
þeim.	 Ég	 benti	 viðmælendum	 á	 að	 þar	 sem	 Ísland	 væri	 lítið	 land	 væri	
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gegnsæi	 rannsóknarinnar	alltaf	eitthvert	og	að	auðvelt	gæti	verið	að	 finna	
út	 hvaða	 skóla	 væri	 fjallað	 um	og	 að	 ekki	 væri	 víst	 að	 nafnleyndin	myndi	
nægja	 til	 að	 halda	 upplýsingum	 um	 þátttakendur	 leyndum.	 Af	 þessum	
ástæðum	eru	ekki	nánari	 lýsingar	á	viðmælendum	né	 skólum	en	nú	þegar	
hafa	komið	fram	til	þess	að	vernda	viðmælendur	eins	mikið	og	hægt	er.	

3.7 Samantekt	

Hér	hefur	verið	gerð	grein	fyrir	þeim	rannsóknarspurningum	sem	unnið	var	
út	 frá	 við	 vinnu	 að	 þessu	 verkefni.	 Greint	 var	 frá	 rannsóknarsniði	 rann-
sóknarinnar,	 hverjir	 þátttakendur	 voru,	 hvernig	 gagnaöflun	 var	 háttað,	
greiningu	ganga	sem	og	siðferðilegum	atriðum.	 Í	næsta	kafla	er	 fjallað	um	
niðurstöður	rannsóknarinnar.	
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4 Niðurstöður	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 gerð	 grein	 fyrir	 niðurstöðum	 úr	 þremur	 vettvangs-
athugunum	 og	 sex	 einstaklingsviðtölum.	 Fyrst	 kemur	 kafli	 þar	 sem	
vettvangsathugunum	 þremur	 er	 lýst	 og	 síðan	 koma	 tveir	 kaflar	 þar	 sem	
viðtölin	 við	 kennara	 leikskólans	 og	 grunnskólans	 eru	 skoðuð	 í	 hvorum	
kaflanum	fyrir	sig.	Að	lokum	eru	helstu	niðurstöður	teknar	saman.	Viðtölin	
voru	marglesin	yfir,	 litakóðuð	og	 flokkuð	 í	 sjö	sameiginleg	þemu	og	greind	
eftir	þeim	þemum.	Fyrirsagnir	undirkaflanna	vísa	til	þeirra.	

Þar	sem	aðeins	einn	leikskóli	og	grunnskóli	er	í	sveitarfélaginu	þá	mun	ég	
tala	um	stofnanirnar	sem	leikskóli	og	grunnskóli	en	nöfnum	viðmælenda	er	
breytt.	Í	grunnskólanum	fær	deildarstjóri	yngsta	stigs	nafnið	Elsa,	kennari	á	
yngsta	 stigi	 og	 tengiliður	 skólans	 við	 leikskólann	 fær	 nafnið	 Elva	 og	 annar	
kennari	 á	 yngsta	 stigi	 fær	 nafnið	 Erla.	 Í	 leikskólanum	 fær	 leikskólastjórinn	
nafnið	 Dóra,	 deildarstjóri	 á	 elstu	 deild	 fær	 nafnið	 Dísa	 og	 deildarstjóri	 á	
annarri	elstu	deild	fær	nafnið	Dúna.		

4.1 Vettvangsathuganir	

Gerðar	 voru	 þrjár	 vettvangsathuganir	 í	 júní	 –	 ágúst	 2015.	 Í	 þessum	 kafla	
verður	 nánar	 greint	 frá	 þeim.	 Fyrst	 verður	 greint	 frá	 útskriftinni	 úr	
leikskólanum,	 síðan	 frá	 sumarskólanum	 og	 síðast	 frá	 upphafsviðtölum	 og	
fyrsta	skóladeginum	í	einum	1.	bekk	grunnskólans.		

4.1.1 Útskrift	úr	leikskólanum	

Á	hverju	 ári	 er	 haldin	 útskrift	 elstu	 barna	 í	 leikskólanum.	 Venjan	 er	 sú	 að	
hún	 sé	 haldin	 í	 félagsheimili	 sveitarfélagsins	 og	 foreldrar	 koma	 með	
veitingar	 á	 sameiginlegt	 hlaðborð.	 Þegar	 ég	 mætti	 í	 félagsheimilið	 einn	
eftirmiðdag	 í	 júní	 2015	 var	 mikið	 um	 að	 vera.	 Foreldrar	 og	 fjölskyldur	
barnanna	 voru	 að	mæta	 og	 héldu	 á	 kræsingum	 til	 að	 setja	 á	 hlaðborðið.	
Leikskólastjórinn	aðstoðaði	 foreldra	við	að	koma	veitingunum	fyrir.	Börnin	
voru	 á	 öðru	 svæði	 með	 deildarstjórum	 sínum	 og	 öðrum	 kennurum.	
Börnunum	 var	 skipað	 í	 raðir	 og	 þau	 iðuðu	 öll	 af	 spenningi.	 Búið	 var	 að	
skreyta	salinn	með	myndum	eftir	börnin	og	raða	stólum	og	borðum	saman,	
vítt	og	dreift	um	salinn.		

Leikskólastjórinn	 setti	 athöfnina	 með	 því	 að	 bjóða	 alla	 velkomna	 og	
þakka	 fyrir	 ánægjulegt	 samstarf	 í	 gegnum	 árin.	 Hann	 kynnti	 síðan	 stjórn-
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anda	 viðburðarins	 og	 píanóleikarann,	 en	 það	 var	 kona	 sem	 hefur	 fylgt	
börnunum	 frá	 upphafi	með	 tónlistarkennslu	 í	 leikskólanum.	 Kynnirinn	 var	
einnig	 tónlistakennari	 við	 leikskólann.	 Í	 kjölfarið	hófst	dagskráin	og	börnin	
gengu	syngjandi	inn	í	salinn	og	upp	á	svið.	Í	heildina	voru	sungin	átta	lög	og	
kynnti	tónlistarkennarinn	hvert	lag.	Börnin	spiluðu	á	ýmiskonar	hljóðfæri	og	
fengu	mismunandi	 hlutverk	 í	 hverju	 og	 einu	 lagi.	 Það	 var	 gert	 svo	 að	 allir	
fengju	að	njóta	sín.	Á	meðan	börnin	sungu	voru	foreldrar	og	fjölskyldur	með	
myndavélarnar	á	lofti	og	tóku	myndir	og	myndbönd.	Þegar	hverju	söngatriði	
lauk	fögnuðu	fjölskyldur	barnanna	mikið	og	börnin	hneigðu	sig	í	lokinn.	

Deildarstjórarnir	 tóku	síðan	við	stjórninni	og	börnin	 fóru	 í	 röð	og	 fengu	
hvert	og	eitt	útskriftarskírteini	og	stein.	Deildarstjórarnir	voru	þrjír	og	rétti	
einn	þeirra	börnunum	skírteinin,	annar	rétti	þeim	steininn	og	sá	þriðji	tók	í	
höndina	á	þeim.	Allir	föðmuðu	þeir	börnin	líka	og	óskuðu	þeim	til	hamingju	
með	útskriftina.	Þeir	voru	greinilega	mjög	stoltir	af	börnunum	sem	og	hinir	
starfsmennirnir	sem	aðstoðuðu	börnin	meðan	þau	biðu	eftir	að	röðin	kæmi	
að	 þeim.	 Að	 afhendingu	 lokinni	 stigu	 börnin	 aftur	 upp	 á	 svið,	 foreldrarnir	
klöppuðu	og	þeim	gafst	tækifæri	til	að	taka	mynd	af	öllum	hópnum.	Þá	var	
athöfninni	 slitið	 og	 foreldrar	 minntir	 á	 að	 það	 sem	 eftir	 lifði	 dags	 væru	
börnin	á	þeirra	ábyrgð	og	öllum	boðið	að	fá	sér	veitingar.	

Steinninn	sem	börnin	fengu	var	óskasteinn	sem	á	að	veita	þeim	öryggi	út	
í	 lífið.	 Á	 steininum	 var	 upprúllaður	 miði	 með	 ljóðinu	 Gull	 og	 perlur	 eftir	
Hjálmar	 Freysteinsson.	Mikið	 var	 gert	 úr	 útskriftinni	 og	 börnin	 höfðu	æft	
söngatriðin,	hljóðfæraleikinn	og	uppraðirnar	fyrir	hana.		

4.1.2 Sumarskólinn	

Í	 ágúst	 2015	 kynnti	 ég	 mér	 starfið	 í	 sumarskólanum.	 Sumarskólinn	 er	 á	
vegum	 leikskólans	 en	 hann	 er	 staðsettur	 í	 grunnskólanum	 þar	 sem	 skóla-
skjólið	er	á	veturna.	Elstu	börn	leikskólans	fara	í	sumarskólann	í	þrjár	vikur	
eftir	 sumarfrí	áður	en	þau	byrja	 í	grunnskólanum.	Börn	sem	eru	að	 flytja	 í	
hverfið	og	eru	að	hefja	grunnskólagöngu	er	einnig	gefinn	kostur	á	að	fara	í	
sumarskólann.	 Þetta	 árið	 voru	 öll	 þau	 börn	 sem	 áttu	 að	 byrja	 í	 grunn-
skólanum	skráð	 í	 sumarskólann,	hvort	sem	þau	komu	úr	 leikskólanum	eða	
voru	ný	í	hverfinu.		

Þegar	ég	mætti	 í	sumarskólann	og	voru	sum	börnin	 inni	að	 leika	sér	en	
önnur	 úti.	Mér	 var	 bent	 á	 að	 fara	 út	 því	 þar	 var	 konan	 sem	 fengin	 hafði	
verið	til	að	stjórna	sumarskólanum	þetta	árið.	Hún	átti	von	á	mér	og	sagði	
mér	 frá	 starfinu	og	 að	húsnæðið	og	 starfsfólkið	 væri	 nýtt	 fyrir	 börnunum.	
Fram	 kom	 að	 starfið	 væri	 á	 vegum	 leikskólans	 en	 grunnskólinn	 útvegaði	
húsnæðið	 og	 íþrótta-	 og	 tómstundaráð	 bæjarins	 réði	 starfsfólkið.	 Leik-
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skólinn	 lagði	 til	blöð,	 liti	og	annan	efnivið	 fyrir	 starfið.	Fyrsta	daginn	komu	
fyrrum	deildarstjórar	barnanna	af	 leikskólanum,	tóku	á	móti	börnunum	og	
voru	 með	 þeim	 fyrsta	 klukkutímann.	 Börnin	 áttu	 sama	 vistunartíma	 í	
sumarskólanum	og	þau	höfðu	haft	í	leikskólanum.		

Börnunum	 var	 skipt	 í	 fjóra	 hópa	 og	 með	 hverjum	 hópi	 voru	 tveir	
starfsmenn.	 Sumarskólinn	 var	 skipulagður	 á	 svipaðan	 hátt	 og	 leikja-
námskeið	sem	tíðkast	fyrir	börn	á	sumrin.	Farið	var	í	ferðir,	leiki	og	föndrað	
ásamt	mörgu	öðru	 sem	hægt	 var	 að	 gera.	 Boðið	 var	 upp	 á	 sundnámskeið	
fyrir	öll	börnin	seinni	tvær	vikurnar	gegn	aukagjaldi	og	öll	börnin	tóku	þátt	í	
því.	 Í	 sumarskólanum	 kynntust	 börnin	 skólalóðinni,	 húsnæðinu,	 skóla-
skjólinu,	 reglum	 á	 skólalóðinni	 og	 í	 skólanum.	 Yfirmaðurinn	 talaði	 um	 að	
börnunum	 fyndist	 allt	 nýtt	 og	 spennandi	 og	 á	meðan	ég	 var	 þarna	 virtust	
þau	 skemmta	 sér	 mjög	 vel.	 Andrúmsloftið	 var	 afslappað	 og	 starfsfólk	 og	
börn	virtust	vera	ánægð	í	sumarskólanum.	

4.1.3 Upphafsviðtöl	og	fyrsti	skóladagurinn	í	grunnskólanum	

Ég	 var	 svo	heppin	 að	 fá	 að	 vera	 í	 vettvangsnámi	 í	 fjórtán	 vikur	 í	 einum	1.	
bekk	grunnskólans.	Öll	börnin	komu	úr	sama	leikskólanum	sem	er	í	hverfinu	
en	auk	þess	voru	nokkur	ný	börn	sem	voru	að	flytja	í	hverfið.	Öll	höfðu	þau	
farið	í	sumarskólann.	Ég	tók	þátt	í	undirbúningi	fyrir	upphafsviðtölin,	ég	fékk	
að	fylgjast	með	þeim	í	bekknum	sem	ég	kenndi	og	var	viðstödd	fyrsta	skóla-
daginn	þeirra.	Kennarar	árgangsins	fóru	saman	yfir	hvað	skyldi	koma	fram	í	
upphafsviðtölunum.	Það	voru	atriði	eins	og	að	afhenda	stundatöflu,	fara	yfir	
stundatöfluna,	 mætingu,	 svefn,	 nesti,	 upplýsingakerfið	 mentor	 og	 margt	
fleira	sem	þær	skrifuðu	niður	hjá	sér	til	þess	að	fara	yfir	með	foreldrunum	
og	börnunum.	

Í	 upphafsviðtölunum	 byrjaði	 kennarinn,	 sem	 ég	 fylgdist	 með,	 á	 því	 að	
tala	við	börnin	um	sumarskólann,	áhugamál	og	 íþróttir.	Síðan	fór	hann	yfir	
stundatöfluna	 með	 börnunum	 og	 sýndi	 þeim	 hvar	 á	 stundatöflunni	
íþróttirnar	 væru,	 loturnar,	 sundið	og	 tónlistarskólinn.	 Kennarinn	 talaði	 um	
mikilvægi	 þess	 að	 fara	 snemma	 að	 sofa	 og	 að	 vera	 stundvís	 á	morgnana.	
Einnig	 talaði	 hann	 um	 skólabjölluna	 sem	 hringir	 inn	 og	mikilvægi	 þess	 að	
vera	 þá	 komin	 inn	 í	 stofuna	 og	 standa	 fyrir	 aftan	 stólinn	 sinn.	 Þegar	
kennarinn	hafði	farið	yfir	þessi	atriði	þá	leyfði	hann	börnunum	að	lita	á	blað	
ef	 þau	 vildu.	 Á	 meðan	 ræddi	 hann	 aðeins	 við	 foreldrana	 um	 ýmis	 atriði	
tengd	skólanum	eins	og	læsiskönnun,	hvernig	skal	koma	skilaboðum	til	skila	
og	 heimavinnu.	 Eftir	 upphafsviðtölin	 gáfu	 nokkrir	 foreldrar	 kennaranum	
mikilvægar	upplýsingar	um	börn	sín.		
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Fyrsta	skóladaginn	voru	börnin	og	foreldrar	þeirra	spennt	en	sum	þeirra	
virtust	 líka	 óörugg.	 Börnin	 fundu	 sætin	 sín	 sem	 kennarinn	 var	 búinn	 að	
merkja	með	nöfnunum	þeirra.	 Í	kjölfarið	fór	kennarinn	yfir	hvernig	ætti	að	
standa	 fyrir	 aftan	 stólinn	þegar	bjallan	hringir	og	að	þau	myndu	byrja	 alla	
daga	 á	 því	 að	 syngja	 lag	 og	 setjast	 síðan	 í	 sætin.	 Eftir	 það	 bað	 kennarinn	
foreldrana	um	að	 fara	 en	 sumir	 foreldrar	 virtust	 eiga	 örlítið	 erfitt	með	 að	
kveðja	börnin	sín	og	eitt	barnið	fór	að	gráta	þegar	það	kvaddi	foreldra	sína.	
Því	 næst	 var	 farið	 í	 heimakrók	 þar	 sem	 kennarinn	 fór	 í	 nafnaleik	 með	
börnunum.	Eftir	 leikinn	 fór	hann	yfir	 reglur	eins	og	 til	dæmis	að	 rétta	upp	
hönd	og	reglur	skólans.	Einnig	fór	hann	yfir	þeirra	hlutverk	sem	nemendur	
og	hans	sem	kennari	en	það	er	hluti	af	uppeldi	til	ábyrgðar	sem	er	uppeldis-	
og	samskiptastefna	skólans.		

4.2 Viðtölin	úr	grunnskólanum	

Einstaklingsviðtöl	 voru	 tekin	 í	 grunnskólanum	 í	 nóvember	 2015.	 Viðtölin	
voru	þrjú	 talsins	og	viðmælendur	voru	Elsa,	deildarstjóri	yngsta	stigs,	Elva,	
kennari	 á	 yngsta	 stigi	 og	 tengiliður	 grunnskólans	 við	 leikskólann,	 og	 Erla,	
kennari	á	yngsta	stigi.		

4.2.1 Reynslan	af	samfellu	milli	leik-	og	grunnskólans	

Elsa	sagði	að	til	væri	áætlun	sem	þau	færu	eftir	en	henni	þótti	hún	aðeins	of	
viðamikil.	Áætlunin	byggði	mest	á	því	að	elstu	börnin	í	leikskólanum	kæmu	í	
heimsóknir	 í	 grunnskólann,	 eftir	 ákveðnu	 kerfi,	 síðasta	 árið	 þeirra	 í	 leik-
skólanum.	Elsa	sagði	að	markmiðin	með	samfellunni	væru	fyrst	og	fremst	að	
auðvelda	börnunum	flutninginn	milli	leik-	og	grunnskólans.	Þáttaskilin	verða	
býsna	 mikil	 og	 börnin	 kæmu	 í	 breytt	 skipulag	 þegar	 þau	 byrjuðu	 í	
grunnskólanum.	Elsu	þótti	samfellan	hafa	reynst	vel	og	var	ánægð	með	að	
fá	að	sjá	börnin	nokkrum	sinnum	áður	en	þau	byrjuðu	í	grunnskólanum	því	
þá	þekkti	hún	þau	örlítið	betur.		

Elva	 talaði	 líka	 um	 áætlunina	 sem	 einkenndist	 af	 skipulögðum	
heimsóknum	 á	 milli	 leik-	 og	 grunnskólans.	 Henni	 fannst	 samfellan	 hafa	
batnað	mikið	frá	því	hún	byrjaði	að	kenna	í	skólanum.	Samt	sem	áður	sagði	
hún	 í	 sambandi	 við	 samfelluna:	 „en	 þar	 sem	það	 er	 ekki	 nema	 ein	 gata	 á	
milli	okkar	þá	finnst	mér	að	það	gæti	verið	miklu	miklu	betra”.	Elvu	fannst	
markmiðið	með	samfellunni	vera	að	brúa	bilið	á	milli	 leik-	og	grunnskólans	
og	að	sjá	til	þess	að	börnin	fengju	eins	mjúka	lendingu	og	hægt	væri	þegar	
þau	kæmu	yfir	í	grunnskólann	svo	að	flutningurinn	á	milli	yrði	ekki	sundur-
laus	fyrir	þau.	Elsa	talaði	einnig	um	að	það	hafi	verið	rætt	um	að	vinna	með	
svipaða	 kennsluhætti	 í	 leik-	 og	 grunnskólanum	 en	 það	 fór	 ekki	 af	 stað.	 Í	
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tengslum	við	þetta	sagði	Elsa	að	þær	í	grunnskólanum	ynnu	allar	á	svipaðan	
hátt	og	með	svipuð	verkefni	en	þær	í	leikskólanum	gerðu	það	ekki	endilega	
þannig.	

Erla	sagðist	lítið	koma	að	samstarfinu	en	að	samstarfið	byggðist	í	raun	og	
veru	 á	 heimsóknum	 milli	 leik-	 og	 grunnskólans.	 Reynsla	 hennar	 af	 sam-
starfinu	 var	 fín	 og	 hún	 taldi	 markmiðið	 með	 samfellunni	 vera	 að	 aðlaga	
börnin	að	skólahúsnæðinu	og	umhverfinu.	

Elsa	talaði	einnig	um	að	samstarfið	milli	 leik-	og	grunnskólans	hafi	verið	
formlegra	fyrir	nokkrum	árum.	Á	þeim	tíma	var	notað	námsefni	sem	kallað	
var	markviss	málörvun	þar	sem	efnið	var	flokkað	í	nokkra	þætti.	Leikskóla-
kennarar	 unnu	 ákveðinn	 fjölda	 af	 verkefnum	 og	 síðan	 tóku	 kennarar	 í	 1.	
bekk	 við	 og	 unnu	 með	 verkefni	 sem	 komu	 í	 framhaldi	 af	 þeim.	
Samstarfsverkefnið	 stig	 af	 stigi	 í	 lífsleikni,	 sem	 fjallaði	 um	 að	 setja	 orð	 á	
tilfinningar	sínar,	læra	að	ná	stjórn	á	reiði	og	skilja	hvaðan	gleði	kæmi,	hefur	
einnig	dottið	uppfyrir.	Það	verkefni	 var	einnig	þannig	að	 leikskólakennarar	
unnu	 ákveðinn	 verkefni	 sem	 grunnskólakennarar	 héldu	 síðan	 áfram	með.	
Við	kennaraskipti	fjöruðu	þessi	verkefni	út	með	tímanum	þar	sem	kennarar	
þurftu	að	hafa	sótt	námskeið	til	þess	að	geta	unnið	þau.	

Elsa	og	Elva	 töluðu	um	áætlunina	sem	var	 til	um	samfelluna	og	báðum	
þótti	samfellan	reynast	vel.	Þær	voru	sammála	um	að	markmiðið	með	henni	
væri	að	brúa	bilið	á	milli	 leik-	og	grunnskólans	 svo	að	 flutningurinn	á	milli	
skólastiganna	yrði	ekki	sundurlaus	fyrir	börnin.	Erla	kom	ekki	eins	mikið	að	
samstarfinu	og	Elsa	og	Elva	en	hennar	reynsla	af	samfellunni	var	samt	sem	
áður	 góð.	 Erla	 sagði	 að	 samstarfið	byggði	 aðallega	 á	 skólaheimsóknum	og	
að	markmiðið	væri	að	aðlaga	börnin	að	skólahúsnæðinu	og	umhverfinu.		

4.2.2 Heimsóknir	milli	skólastiganna	

Elsa	 fór	 vel	 yfir	 heimsóknirnar	 og	 sagði	 að	 fyrsta	 heimsóknin	 hjá	 elstu	
börnum	leikskólans	 í	grunnskólann	væri	 í	 janúar.	Börnin	komu	í	tveimur	til	
þremur	 hópum	eftir	 því	 hver	 fjöldinn	 væri.	 Í	 fyrstu	 heimsókninni	 skoðuðu	
þau	 skólaskjólið	 og	 forstöðukona	 skjólsins	 sagði	 þeim	 frá	 starfinu.	 Í	 lok	
heimsóknarinnar	 fengu	 þau	 tíma	 til	 að	 leika	 sér	 að	 dótinu	 sem	 þar	 var.	 Í	
tengslum	við	fyrstu	heimsóknina	sagði	Elsa:	„þá	byrjum	við	svona	að	fylgjast	
með	krökkunum,	sjá	þau	og	skoða	hvernig	þau	akta	og	heyra	svona	pínulítið	
um	 þau“.	 Mánuði	 seinna	 eða	 í	 febrúar	 var	 næsta	 heimsókn.	 Í	 þeirri	
heimsókn	 skoðuðu	 börnin	 skólann,	 heilsuðu	 upp	 á	 skólastjórann,	 fóru	 til	
hjúkrunarfræðingsins	 og	 litu	 inn	 í	 skólastofur.	 Þriðja	 heimsóknin	 var	 síðan	
yfirleitt	 í	 apríl	 og	 þá	 komu	 þau	 í	 svokallaða	 skólaheimsókn.	 Þau	 komu	
fljótlega	eftir	að	skóladagurinn	hófst	og	var	skipt	í	hópa,	sex	til	átta	saman,	
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sem	fóru	inn	í	1.	bekkina.	Þau	fengu	skólabók	og	sátu	hjá	einhverjum	af	1.	
bekkjar	 nemendunum	 sem	 aðstoðuðu	 þau	 við	 skólaverkefnin.	 Síðan	
borðuðu	þau	nesti,	hlustuðu	á	nestissögu	og	fóru	að	lokum	út	í	frímínútur.	
Elsa	 nefndi	 einnig	 heimsóknir	 á	 leiksýningar	 tengdar	 degi	 íslenskrar	 tungu	
og	jólunum.	Um	heimsóknir	grunnskólakennarana	í	leikskólann	sagði	Elsa:	

En	síðan	er	eitt	sem	er	í	áætluninni	okkar	og	það	sem	er	þyngst	
í	vöfum	og	það	er	að	kennarar	í	1.	og	2.	bekk	að	þeir	eru	boðnir	
velkomnir	í	heimsóknir	á	leikskólann	og	af	því	að	við	dagsetjum	
það	ekki	 formlega	og	 segjum	nú	átt	þú	að	 fara	 í	heimsókn	þá	
svona	dettur	þetta	svolítið	uppfyrir.		

Elsa	fannst	að	sú	sem	héldi	utan	um	samstarfið	væri	duglegust	að	fara	og	
hún	reyndi	eftir	bestu	getu	að	 fá	samstarfsfólkið	sitt	með.	Ekki	hafði	verið	
rætt	um	hvort	festa	ætti	dagsetningar	niður	fyrir	þessar	heimsóknir	en	hún	
var	meðvituð	um	að	það	væri	í	raun	og	veru	það	eina	sem	dugði.	Hún	viður-
kenndi	einnig	að	hún	væri	ekki	nógu	dugleg	að	 fylgja	áætluninni	og	hvetja	
kennarana	að	fara	í	heimsóknir	í	leikskólann.	Ef	hún	væri	duglegri	við	það	þá	
myndu	heimsóknirnar	frekar	eiga	sér	stað	og	í	kjölfarið	gaf	Elsa	dæmi:	„já	ok	
nú	 er	 nóvember,	 í	 nóvember	 gerum	 við	 þetta,	 í	 október	 að	 þá	 á	 aftur	 2.	
bekkur	að	fara	í	heimsókn	á	einhverja	deild“.		

Elva	talaði	um	að	skólaheimsóknirnar	veittu	börnunum	öryggi	og	að	það	
mikilvægt	 væri	 að	 fara	 í	 heimsóknir	 í	 leikskólann.	 Bæði	 hún	 og	 krakkarnir	
hefðu	mjög	 gaman	að	því.	 Elva	 var	 nánast	 sú	 eina	 sem	 fór	 í	 heimsóknir	 á	
leikskólann	og	sagði:		

Sko	af	því	að	það	er	ekki	inn	á	skóladagatalinu	að	þá	er	það	eins	
og	 að	 kennarar	 hafi	 sig	 ekki	 í	 það	og	þetta	 er	 alveg	bara	 í	 öll	
þessi	 ár	 að	þá	hefur	mín	 reynsla	 verið	 þessi	 þó	 að	 ég	 tali	 um	
þetta	á	hverju	ári	að	það	er	nánast	bara	ég	sem	hef	farið.	

Elva	hafði	hugsað	út	 í	það	að	festa	heimsóknirnar	niður	en	var	ekki	viss	
um	að	það	væri	rétta	leiðin	og	hafði	frekar	reynt	að	hvetja	hina	kennarana	
til	að	fara	í	heimsóknir	í	leikskólann.	

Erla	talaði	um	sömu	heimsóknirnar	og	nefndar	hafa	verið	hér	áður,	þar	
sem	 leikskólabörnin	heimsóttu	grunnskólann.	Henni	þóttu	þær	mikilvægar	
og	 sagði	 að	 í	 þeim	 kynntust	 börnin	 umhverfinu	 og	 þegar	 þau	 færu	 inn	 í	
kennslustund	sæju	þau	hvernig	áherslurnar	væru	allt	aðrar	í	grunnskólanum	
en	leikskólanum.	Heimsóknirnar	gerðu	börnin	öruggari	og	þær	auðvelduðu	
þeim	að	koma	að	hausti.	 Erla	 talaði	um	að	kennurum	 fyndist	mismunandi	
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þættir	 skólastarfsins	mikilvægir	 og	 hún	 var	 ekki	 viss	 um	 hvort	 heimsóknir	
kennara	í	leikskólann	væru	hluti	af	áætluninni	um	samfelluna	eða	hvort	þær	
væru	 frjálst	 val.	 Henni	 fannst	 að	 ef	 heimsóknirnar	 ættu	 að	 vera	 hluti	 af	
ferlinu	þá	ætti	að	festa	þær	niður:	

En	ef	að	þetta	er	eitthvað	sem	að	á	að	vera	í	þessu	ferli	þá	held	
ég	að	það	 sé	bara	mjög	 sniðugt	að	 skipuleggja	það	þannig	að	
alltaf	 þú	 veist,	 í	 fyrstu	 vikuna	 í	 október	 þá	 er	 farið	 aftur	 í	
heimsókn	 í	 leikskólann	og	þá	veit	 leikskólinn	af	því	 líka	og	allt	
þetta.	 Með	 hvaða	 formi	 er	 það,	 er	 það	 bara	 til	 að	 leika	 í	
garðinum,	 á	 að	 fara	 inn	 á	 deildir	 og	 svona.	 Ég	 meina	 það	 er	
heilmikið	 rask	 fyrir	 þau	 að	 fá	 okkur	 í	 einhverjum	 hollum	
niðureftir.	Þannig	að	ég	held	að	það	ætti	alveg	absalút	að	negla	
það	niður	ef	að	þetta	á	að	vera	hluti	af	ferlinu.	

Þeim	 þótti	 öllum	 heimsóknir	 leikskólabarnanna	 í	 grunnskólann	 mikil-
vægar	því	þær	veittu	börnunum	öryggi	og	 í	þeim	kynnast	þau	umhverfinu.	
Heimsóknir	 grunnskólakennaranna	 í	 leikskólann	 voru	 ekki	 eins	 markvissar	
og	Elsa	sagði	að	sú	sem	héldi	utan	um	starfið	væri	duglegust	að	 fara.	Elva	
talaði	 líka	um	það	sjálf	að	hún	væri	nánast	sú	eina	sem	færi	 í	heimsóknir	 í	
leikskólann	og	að	hún	reyndi	að	fá	samkennara	sína	með	sér.	Erla	var	ekki	
viss	um	hvort	heimsóknirnar	í	leikskólann	væri	hluti	af	áætluninni	eða	frjálst	
val.	 Henni	 fannst	 að	 það	 ætti	 að	 festa	 heimsóknirnar	 niður	 ef	 þær	 væru	
hluti	af	ferlinu.		

4.2.3 Fundir	um	samfelluna	

Elsa	og	Elva	nefndu	skipulagsfund	sem	haldinn	var	á	hverju	hausti	til	þess	að	
skipuleggja	starfið	og	ákveða	dagsetningar.	Á	 fundinum	sátu	deildarstjórar	
elstu	 deildanna	 í	 leikskólanum,	 kennari	 úr	 grunnskólanum	 sem	 hafði	
yfirumsjón	 með	 samstarfinu	 og	 deildarstjóri	 yngsta	 stigs.	 Elva	 sá	 um	 að	
boða	fundina	og	sat	alla	fundi	sem	tengdust	samfellunni.		

Elsa,	 Elva	og	Erla	 töluðu	allar	um	 skilafundi	 sem	væru	haldnir	 rétt	 fyrir	
skólalok	 í	 maí.	 Á	 þessum	 fundum	 sátu	 væntanlegir	 kennarar	 í	 1.	 bekk,	
sérkennari	árgangsins,	þroskaþjálfi	yngsta	stigs	og	deildarstjóri	yngsta	stigs.	
Úr	 leikskólanum	 voru	 síðan	 þrír	 deildarstjórar	 og	 að	 minnsta	 kosti	 einn	
sérkennari.	 Á	 fundinum	 voru	málefni	 allra	 barnanna	 tekin	 fyrir,	 ekki	 bara	
þeirra	með	sértæk	vandamál.	Á	fundinum	fengu	kennararnir	góðar	lýsingar	
á	börnunum	sem	kæmu	til	með	að	vera	í	þeirra	bekk.	Elsa	talaði	samt	sem	
áður	 um	 að	 hún	 hefði	 tekið	 eftir	 því	 að	 þessar	 lýsingar	ættu	 oft	 ekki	 við	
þegar	börnin	kæmu	í	grunnskólann.	Börnin	áttu	til	með	að	haga	sér	öðruvísi	
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og	breytast	þegar	þau	kæmu	í	grunnskólann	því	aðstæður	væru	allt	öðruvísi	
en	í	leikskólanum.	Elva	nefndi	þetta	líka	og	í	því	samhengi	sagði	hún	að	þess	
vegna	væri	mikilvægt	að	leikskólakennararnir	fengju	einnig	að	heyra	hvernig	
börnunum	gengi	í	grunnskólanum	en	ekki	bara	öfugt.		

Elsa	talaði	um	aukafund	sem	átti	að	vera	 fljótlega	en	á	þeim	fundi	áttu	
deildarstjórar	elstu	deilda	 í	 leikskólanum	og	1.	bekkjar	kennarar	að	hittast.	
Markmiðið	með	fundinum	var	að	kennarar	á	báðum	stigum	myndu	fræðast	
um	 áherslur	 á	 báðum	 stöðum	 og	 ræða	 hvað	mætti	mögulega	 betur	 fara.	
Elva	 talaði	 um	 svipaðan	 fund	 sem	 hún	 var	 búin	 að	 koma	 á	 en	 á	 þeim	
fundum	 áttu	 allir	 kennarar	 í	 1.	 og	 2.	 bekk	 og	 deildarstjórarnir	 þrír	 á	 elstu	
deildunum	í	leikskólanum	að	hittast.	Þar	ræddu	þær	starfið,	hvað	þær	væru	
að	gera	og	hvaða	þætti	mætti	 leggja	meiri	áherslu	á.	Erla	minntist	einnig	á	
svipaðan	fund	sem	haldinn	var	einu	sinni	á	vetri.	Á	þeim	fundi	var	óformlega	
rætt	um	starfið	á	hvorum	stað	fyrir	sig.	Hún	sagði	að	ekki	hefðu	verið	fundir	
þar	sem	lestur,	stærðfræði	eða	málörvun	væri	markvisst	tekið	fyrir.		

Elsa	 og	 Elva	 sögðu	 báðar	 frá	 skipulagsfundi	 sem	 haldinn	 er	 á	 hverju	
hausti	 sem	 þær	 fara	 báðar	 á.	 Allar	 nefndu	 þær	 skilafundina	 þar	 sem	
deildarstjórar	elstu	deildanna	í	leikskólanum	segja	þeim	frá	börnunum	sem	
eru	að	byrja	í	grunnskólanum.	Einnig	töluðu	þær	allar	um	aukafund	þar	sem	
kennarar	 í	 1.	 og	 2.	 bekk	 og	 deildarstjórarnir	 á	 elstu	 deildum	 leikskólans	
hittast	og	ræða	um	hvað	þær	eru	að	gera	á	hvoru	stiginu	fyrir	sig.		

4.2.4 Uppeldis-	og	samskiptastefnur	leik-	og	grunnskólans	

Elva	 ræddi	 um	 uppeldis-	 og	 samskiptastefnur	 skólanna	 og	 í	 því	 samhengi	
fannst	 henni	 ekki	 gott	 að	 grunnskólinn	 fylgdi	 eftir	 uppeldis-	 og	
samskiptastefnunni	 um	 uppeldi	 til	 ábyrgðar	 en	 leikskólinn	 ekki.	 Henni	
fannst	að	það	ætti	að	vera	meira	samræmi	og	að	sama	uppeldisstefnan	ætti	
að	vera	í	öllu	sveitarfélaginu.		

Í	viðtalinu	við	Elvu	kom	upp	umræða	um	uppeldis-	og	samskiptastefnur	
leik-	og	grunnskólans	og	henni	fannst	að	sveitarfélagið	í	heild	sinni	ætti	allt	
að	vera	með	sömu	uppeldis-	og	samskiptastefnuna.	Út	 frá	þessu	spurði	ég	
viðmælendur	 leikskólans	 út	 í	 uppeldis-	 og	 samskiptastefnur	 skólanna	 og	
nánar	er	gerð	grein	fyrir	því	í	kafla	hér	að	neðan.	

4.2.5 Sumarskólinn	

Elsu	 fannst	 sumarskólinn	 vera	 einn	 af	 stærstu	 þáttunum	 í	 að	 hjálpa	
börnunum	 að	 koma	 yfir	 í	 grunnskólann.	 Sumarskólinn	 væri	 algjörlega	 á	
vegum	leikskólans	en	hefði	aðsetur	í	skólaskjólinu.	Heilmikill	undirbúningur	
færi	 fram	 í	 sumarskólanum	 að	 hennar	 mati.	 Þar	 lærðu	 börnin	 að	 þekkja	
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bygginguna	 og	 þau	 kynntust	 skólalóðinni.	 Þá	 lærðu	 þau	 hvar	 þau	 mættu	
vera	 og	 hvert	 þau	 mættu	 fara	 og	 það	 hjálpaði	 þeim	 mikið.	 Starfsfólk	
sumarskólans	var	ungt	fólk	af	sumarnámskeiðunum	og	einn	yfirmaður	sem	
ráðinn	er	fyrir	hvert	og	eitt	ár.	Þau	sáu	um	sumarskólann	í	sameiningu	með	
leikskólanum.	Elsa	taldi	það	vera	margfaldan	hagnað	að	flytja	elstu	deildina	
á	leikskólanum	í	grunnskólann	í	ágúst.	Það	væri	mikill	ágóði	fyrir	börnin	og	
einnig	 fyrir	þá	 foreldra	sem	væru	að	byrja	með	börnin	sín	 í	aðlögun	 í	 leik-
skólanum	en	hún	gæti	þá	hafist	strax	í	byrjun	ágúst.		

Elvu	fannst	einnig	að	sumarskólinn	hjálpaði	börnunum	mikið	við	að	flytja	
yfir	 í	 grunnskólann	 en	 að	 hennar	 mati	 þyrfti	 að	 vera	 meiri	 agi	 í	 sumar-
skólanum.	 Hún	 vildi	 gjarnan	 að	 bæði	 grunnskóla-	 og	 leikskólakennarar	
myndu	sjá	um	sumarskólann	saman	og	henni	fannst	vanta	meiri	metnað	frá	
grunnskólanum	 í	 sumarskólann	 og	 í	 skólaskjólið.	 Einnig	 sagði	 hún	 að	
ákveðinn	agi	væri	í	grunnskólanum	og	að	hennar	mati	fengu	börnin	of	mikið	
frelsi	 í	 sumarskólanum	 og	 í	 því	 samhengi	 sagði	 hún:	 „þeim	 finnst	 gott	 að	
vera	þar	sem	að	er	góður	agi“.	

Erlu	fannst	gott	að	öll	börnin	sem	byrjuðu	í	grunnskólanum	hefðu	kost	á	
því	að	fara	í	sumarskólann.	Ekki	einungis	börnin	sem	kæmu	frá	leikskólanum	
heldur	líka	börnin	sem	væru	nýflutt	í	hverfið.	Þar	lærðu	þau	svo	margt	áður	
en	skólinn	byrjaði	eins	og	til	dæmis	á	mötuneytið.	Það	skipti	máli	hver	væri	
yfir	 sumarskólanum	 og	 Erlu	 fannst	 þau	 vinna	 vel	 í	 sumarskólanum	 síðast-
liðið	haust	og	takast	að	kenna	börnunum	vel	á	umhverfið.	Einnig	fannst	Erlu	
gott	að	sundnámskeið	væri	komið	 inn	 í	 sumarskólann	því	þá	 lærðu	börnin	
einnig	á	sundlaugina.	

Allar	 voru	þær	 sammála	um	að	 sumarskólinn	hjálpaði	 börnunum	mikið	
við	flutninginn	úr	leikskólanum	í	grunnskólann.	Elsa	sagði	heilmikinn	undir-
búning	fara	fram	í	sumarskólanum	og	að	hann	væri	á	vegum	leikskólans	en	
að	starfsfólkið	væri	ungt	 fólk	 frá	sumarnámskeiðum.	Elvu	 fannst	þar	vanta	
meiri	aga	og	vildi	gjarnan	að	bæði	grunnskóla-	og	leikskólakennarar	myndu	
sjá	um	sumarskólann	saman.	Erlu	fannst	börnin	læra	vel	á	umhverfið	og	að	
starfsmenn	sumarskólans	ynnu	þar	gott	starf.	Einnig	þótti	henni	gott	að	ný	
börn	í	hverfinu	ættu	kost	á	að	fara	í	sumarskólann.		

4.2.6 Fimm	ára	deild	við	grunnskólann	

Elsa	sá	fyrir	sér	í	framtíðinni	aukin	tækifæri	til	samfellu	með	fimm	ára	deild	
við	grunnskólann	en	mörg	ár	væru	síðan	það	var	fyrst	skoðað.	Í	framhaldi	af	
því	 kom	 fram	 að	 skólaskjólið	 væri	 núna	 innanhúss	 og	 húsnæðið	 væri	
algjörlega	 sprungið	 og	 aðstaðan	 ekki	 nógu	 góð.	 Markmiðið	 væri	 að	 færa	
skjólið	úr	skólanum	og	þá	hafði	sá	möguleiki	verið	ræddur	að	setja	fimm	ára	
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deild	þar	sem	skjólið	væri	núna.	Fimm	ára	deildin	væri	þá	áfram	leikskóli	en	
samstarfsverkefni	 skólanna	 þannig	 að	 bæði	 leikskólakennarar	 og	 grunn-
skólakennarar	væru	starfandi	þar.	Hún	 taldi	að	hugsunin	á	bakvið	deildina	
væri	sú	að	hún	byggðist	á	forsendum	leikskólans	og	að	enn	frekari	tenging	
milli	 skólastiganna	ætti	 að	 nást	 við	 þetta.	 Hún	 sagði	 góða	 reynslu	 vera	 af	
fimm	ára	deildum	í	nokkrum	skólum	þar	sem	leikskóli	og	grunnskóli	deildu	
húsnæðinu	 og	 það	 stuðlaði	 að	 góðum	 tengslum	 milli	 skólastiganna.	 Í	 því	
samhengi	sagði	Elsa:	„við	búum	við	það,	þetta	er	allt	á	sömu	þúfunni,	það	er	
mikill	kostur	og	það	auðveldar	allt	samstarf“.	Elsu	fannst	þetta	líka	tækifæri	
fyrir	 samstarf	 leikskólakennara	 og	 grunnskólakennara,	 þá	 væri	 hægt	 að	
byggja	betur	undir	hljóðkerfisvitund	barnanna	svo	að	þau	kæmu	enn	öflugri	
inn	í	formlegt	lestrarnám.		

Elsa	gerði	sér	grein	fyrir	því	að	ýmsar	hindranir	væru	í	sambandi	við	fimm	
ára	deild.	Hún	nefndi	 til	 dæmis	breytingar	á	húsnæði	og	 skólalóðinni	því	 í	
dag	væri	keyrt	með	vörur	inn	á	skólalóðina	fyrir	eldhúsið.	Ytra	skipulag	leik-	
og	 grunnskóla,	 kjarasamningar	 starfsfólks,	 vinnutími,	 aðbúnaður,	 skólaárið	
væri	 styttra	 í	grunnskólanum	og	starfsdagar	væru	dæmi	um	ytri	hindranir.	
Einnig	sagði	hún	skiptar	skoðanir	um	hvort	þetta	væri	æskilegt.	

Elva	var	ekki	hlynnt	því	að	hafa	fimm	ára	deild	í	grunnskólanum	en	hún	
vildi	 að	 öflugt	 starf	 væri	 í	 leikskólanum	 fyrir	 fimm	 ára	 börnin.	 Á	 tímabili	
heyrði	 hún	 fólk	 tala	 um	 að	 börnin	 væru	 orðin	 leið	 í	 leikskólanum	 og	 að	
hennar	mati	ættu	þau	ekki	að	vera	 leið	 í	 leikskólanum	í	heilt	ár.	Það	þýddi	
að	það	vantaði	meira	af	krefjandi	verkefnum	fyrir	börnin.	Hún	sagðist	hins	
vegar	ekki	heyra	þetta	eins	mikið	í	dag	og	áður	fyrr	og	að	þær	í	leikskólanum	
væru	 að	 vinna	 gott	 starf.	 Hún	 viðurkenndi	 samt	 að	 hún	 væri	 ekki	 með	 á	
hreinu	hvað	þær	væru	að	gera	í	leikskólanum	og	í	kjölfarið	sagði	hún:	„þetta	
er	svolítil	svona	gjá	hérna	á	milli	þó	það	sé	ekki	nema	gangur	þarna	á	milli	
og	það	er	það	sem	er	svolítið	skrítið“.	

Elsa	var	sú	eina	sem	sá	aukið	tækifæri	til	samfellu	með	fimm	ára	deild	við	
grunnskólann.	 Hún	 sá	 það	 fyrir	 sér	 sem	 samstarfsverkefni	 leik-	 og	
grunnskólans.	 Hún	 gerði	 sér	 samt	 sem	 áður	 grein	 fyrir	 því	 að	 ýmsar	
hindranir	 fylgdu	 fimm	ára	 deildinni	 og	 að	 skiptar	 skoðanir	 væru	um	hvort	
hún	væri	æskileg.	Elva	vildi	ekki	fimm	ára	deild	við	grunnskólann.	Hún	vildi	
frekar	leggja	áherslu	á	öflugt	og	krefjandi	starf	í	leikskólanum	sem	hún	taldi	
að	leikskólinn	væri	að	gera.		

4.2.7 Aukin	tækifæri	og	framtíðarsýn	

Elva	vildi	gjarnan	hafa	meiri	samfellu	á	milli	skólastiganna	en	áttaði	sig	ekki	
á	því	hvað	vantaði	upp	á.	Samfellan	milli	leik-	og	grunnskólans	fannst	henni	
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ganga	vel	eins	og	hún	var	skipulögð	í	dag	en	vildi	að	samstarfskennarar	sínir	
heimsæktu	 leikskólann	 oftar.	 Hún	 áttaði	 sig	 á	 því	 að	mögulega	 væri	 eina	
lausnin	 á	 því	 vandamáli	 að	 festa	 betur	 niður	 tímasetningar	 fyrir	 þær	
heimsóknir.	 Elsa	 sagði	 einnig	 vilja	 að	 kennararnir	 heimsæktu	 leikskólann	
oftar.	 Elva	 vildi	 gjarnan	 hafa	 sameiginlega	 stefnu	 í	 agamálum	 í	 sveitar-
félaginu	ásamt	því	 að	 fá	 leikskólafulltrúa	á	bæjarskrifstofuna	aftur	 eins	og	
var	 áður	 fyrr.	 Starfið	 var	 öflugra	 þegar	 fulltrúinn	 starfaði	 þar	 og	 Elva	 gat	
fengið	hann	með	sér	í	góð	verkefni	í	sambandi	við	samfelluna.	Eitt	af	þeim	
verkefnum	var	sameiginleg	fjöruferð	yngstu	bekkjanna	í	grunnskólanum	og	
elstu	barnanna	í	leikskólanum.	Leikskólafulltrúinn	hafði	unnið	metnaðarfulla	
og	öfluga	vinnu	sem	þær	í	skólanum	næðu	ekki	að	sinna	í	dag.	

Erlu	fannst	að	 leggja	ætti	meiri	áherslu	á	málörvun	 í	 leikskólanum.	Hún	
sagði	það	 skipta	meira	máli	 að	börnin	kynnu	að	klappa	atkvæði	og	 fleira	 í	
þeim	 dúr	 heldur	 en	 að	 þau	 kynnu	 að	 lesa.	 Erla	 taldi	 áhugavert	 að	 setja	 í	
gang	 öflugan	 hóp	 sem	 ræddi	 hverju	 væri	 hægt	 að	 breyta	 og	 hvað	mætti	
bæta	 til	að	efla	samfelluna.	Fagaðili,	 sem	væri	vel	að	sér	um	hvað	ætti	að	
vinna	með	á	hvoru	skólastigi	fyrir	sig,	ætti	að	stýra	hópnum.	Grunnskóla-	og	
leikskólakennararnir	 gætu	 komið	 með	 hugmyndir	 og	 fagaðilinn	 ákveddi	 á	
hverju	 skyldi	 byrja	 í	 leikskólanum	og	hvað	mætti	 geyma	þangað	 til	 börnin	
kæmu	upp	í	grunnskólann.	

Elva	og	Elsa	vildu	báðar	að	grunnskólakennarar	færu	oftar	í	heimsóknir	í	
leikskólann.	 Elva	 vildi	 einnig	 að	 það	 væri	 sameiginleg	 uppeldis-	 og	
samskiptastefna	 í	 sveitarfélaginu	 og	 fá	 leikskólafulltrúa	 aftur	 á	 bæjarskrif-
stofuna.	 Erla	 vildi	 sjá	 auka	 málörvun	 í	 leikskólanum	 í	 stað	 þess	 að	 leggja	
áherslu	á	lestur.	Einnig	vildi	hún	setja	af	stað	öflugan	samstarfshóp	sem	færi	
vel	yfir	það	hverju	væri	hægt	að	breyta	og	bæta	í	sambandi	við	samfelluna	
milli	leik-	og	grunnskólans.		

4.3 Viðtölin	úr	leikskólanum	

Einstaklingsviðtöl	voru	tekin	 í	 leikskólanum	 í	 janúar	2016,	þrjú	 talsins.	Við-
mælendur	voru	Dóra	 leikskólastjóri	og	Dísa	og	Dúna	deildarstjórar	 tveggja	
deilda	fyrir	elstu	börnin.	

4.3.1 Reynslan	af	samfellu	milli	leik-	og	grunnskólans	

Dóra	 sagði	 að	 samstarfið	 milli	 leik-	 og	 grunnskóla	 hefði	 verið	 í	 föstum	
skorðum	í	mörg	ár.	Það	séu	alltaf	sömu	þættirnir	sem	séu	til	staðar	og	hafi	
fest	sig	í	sessi	eins	og	heimsóknir	og	fundir.	Samstarfið	hafi	hins	vegar	ekki	
orðið	mikið	meira	en	það.	Dóra	talaði	um	að	börnin	ættu	fyrst	og	fremst	að	
græða	á	samstarfinu.	Leikskólinn	gæti	ekki	unnið	meira	og	markvissara	með	
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börnunum	ef	enginn	talaði	við	þá	sem	þar	starfa	um	hvað	vantaði	upp	á	og	
hvað	 væri	 hægt	 að	 gera	 betur.	 Þegar	 samstarfið	 væri	 gott	 gæti	 það	 bætt	
starfið	með	börnunum	á	báðum	stöðum.	

Dóra	nefndi	einnig	samstarfsverkefnið	stig	af	stigi	sem	var	verkefni	fyrir	
elstu	 börnin	 í	 leikskólanum	 og	 yngstu	 börnin	 í	 grunnskólanum.	 Þetta	
verkefni	 var	 hluti	 af	 samfellunni	 fyrir	 nokkrum	 árum	 en	 hefur	 dottið	 upp	
fyrir	því	ekki	hefur	verið	boðið	upp	á	námskeið	í	því	fyrir	nýja	kennara.	Stig	
af	 stigi	 var	 lífsleikniverkefni	 sem	snerti	 tilfinningagreind	og	var	ætlað	elstu	
börnum	 í	 leikskóla	 og	 yngstu	 börnum	 í	 grunnskóla.	 Leikskólinn	 var	 nú	 að	
byrja	á	vináttuverkefni	barnaheilla	og	Dóra	hélt	það	geta	leyst	stig	af	stigi	af	
hólmi.	Vináttuverkefnið	er	mjög	svipað	og	stig	af	stigi	en	þar	er	lögð	áhersla	
á	að	vinna	gegn	einelti	ásamt	því	að	styrkja	börnin	í	að	lesa	í	aðstæður,	efla	
hugrekki	og	taka	á	málum.	

Dísa	 sagði	 að	 skipulagið	 væri	 gott	 þó	 svo	 að	 hún	 vildi	 gjarnan	 auka	
samstarfið	 milli	 skólastiga	 og	 þá	 sérstaklega	 milli	 barnanna.	 Henni	 fannst	
mikill	 kostur	 að	 öll	 börnin	 færu	 úr	 sama	 leikskólanum	 yfir	 í	 sama	
grunnskólann.	 Börnin	 halda	 þar	 með	 vináttunni	 sín	 á	 milli	 og	 fá	 að	 vera	
áfram	 saman.	 Henni	 fannst	 reynslan	 af	 samstarfinu	 góð	 og	 sagði	 að	
kennararnir	sem	tækju	á	móti	börnunum	í	grunnskólanum	væru	sérstaklega	
góðir	við	börnin	og	góðir	fagmenn	í	sínu	starfi.		

Dúna	 fannst	 samstarfið	 vera	 mjög	 gott.	 Samskiptin	 á	 milli	 leikskóla-
kennara	og	grunnskólakennara	væru	mjög	góð	og	þær	gætu	alltaf	leitað	til	
hver	 annarrar.	 Á	 báðum	 stöðum	 væru	 kennararnir	 mjög	 opnir	 fyrir	
samstarfinu	og	Dúnu	 fannst	það	snúast	um	góð	samskipti,	að	vera	 jákvæð	
og	 finna	 lausnir.	 Dúnu	 fannst	 ríkja	 traust	 á	 milli	 leik-	 og	 grunnskólans	 og	
sagði	að	grunnskólinn	hefði	haft	samband	við	hana	þegar	nánari	upplýsingar	
vantaði	um	ákveðin	börn	sem	væru	að	fara	að	byrja	eða	væru	þegar	byrjuð	í	
grunnskólanum.	 Dúnu	 fannst	 markmiðið	 með	 samfellunni	 vera	 að	 byggja	
sterkar	stoðir	undir	börnin	svo	að	þáttaskilin	yrðu	ekki	sundurlaus	fyrir	þau.	
Það	 væri	 gert	 með	 því	 að	 kynna	 skólana	 fyrir	 börnunum	 og	 með	 því	 að	
samræma	kennsluhætti.		 	

Dúna	 talaði	 einnig	 um	 að	 hinir	 tveir	 deildarstjórarnir	 á	 elstu	 deildum	
leikskólans	 væru	 að	 vinna	 með	 sérstök	 skólaverkefni	 en	 ekki	 hún.	 Hún	
sagðist	vera	 leikjamiðuð	og	væri	ekki	mjög	hlynnt	því	að	 láta	börn	sitja	við	
borð	 og	 vinna	 verkefni.	 Hún	 gerði	 hlutina	 á	 annan	 hátt	 og	 laumaði	
kennslunni	 inn	 bakdyramegin	 hjá	 börnunum.	 Hún	 kenndi	 þeim	 í	 gegnum	
lestur	 og	 leiki	 að	 klappa,	 taka	 í	 sundur	 orð,	 setja	 saman	orð,	 stafa	 orð	og	
margt	fleira	til	að	efla	hljóðkerfisvitundina.	Þetta	hafði	reynst	vel	hjá	Dúnu	
og	foreldrar	og	börnin	væru	ánægð	og	þau	söknuðu	ekki	skólaverkefnanna.	



	

61	

Dúnu	 fannst	 verkefnin	 sem	 börnin	 ynnu	 í	 skólaheimsókninni	 í	 grunn-
skólanum	vera	verkefni	sem	börnin	væru	þegar	búin	að	vinna	og	það	væri	
ákveðin	vonbrigði	fyrir	börnin.	

Allar	 voru	 sammála	 um	 að	 samstarfið	 milli	 leik-	 og	 grunnskólans	 væri	
mjög	 gott.	 Dísu	 fannst	 það	mikill	 kostur	 að	 börnin	 færu	 saman	 úr	 einum	
leikskóla	yfir	 í	grunnskólann	og	héldu	þannig	vináttu	sín	á	milli.	Dúna	sagði	
að	samskiptin	milli	leik-	og	grunnskólakennaranna	væri	mjög	góð,	að	traust	
ríkti	 þar	 á	milli	 og	 að	þær	 gætu	 alltaf	 leitað	 til	 hver	 annarrar.	Dúna	 talaði	
einnig	 um	að	deildarstjórar	 elstu	deildanna	 í	 leikskólanum	ynnu	með	mis-
munandi	 verkefni.	 Hún	 kenndi	 börnunum	 ýmis	 atriði	 fyrir	 skólagönguna	
mikið	 í	 gegnum	 leik	 en	 hinir	 deildarstjórarnir	 væru	 með	 sérstök	 skóla-
verkefni.		 	

4.3.2 Heimsóknir	milli	skólastiganna	

Dóra,	 Dísa	 og	 Dúna	 töluðu	 allar	 um	 heimsóknir	 leikskólabarnanna	 í	
grunnskólann.	 Farið	 var	 í	 heimsókn	 í	 skólaskjólið,	 á	 bókasafnið	 og	 inn	 í	
kennslustund.	 Fyrsta	 heimsóknin	 var	 í	 skólaskjólið	 þar	 sem	 forstöðukonan	
og	 deildarstjóri	 yngsta	 stigs	 kynntu	 sig	 og	 starfið	 og	 í	 lokin	 fengu	 þau	 að	
leika	 sér.	 Í	 næstu	heimsókn	 skoðuðu	þau	 sérgreinastofurnar	og	heimsóttu	
hjúkrunarfræðinginn	og	skólastjórann.	 Í	þriðja	og	síðasta	skiptið	heimsóttu	
þau	 nemendur	 í	 1.	 bekk,	 fengu	 nesti,	 gerðu	 skólaverkefni	 og	 fóru	 út	 í	 frí-
mínútur.	 Dóra	 sagði	 að	 heimsóknin	 í	 kennslustund	 væri	 sú	 heimsókn	 sem	
börnin	væru	spenntust	fyrir	og	þeim	þótti	hún	skemmtilegust.	Dísa	sagði	að	
markmiðið	 með	 heimsóknunum	 væri	 að	 auðvelda	 börnunum	 þáttaskilin.	
Allar	 sögðu	 þær	 frá	 því	 að	 leikskólabörnunum	 væri	 boðið	 á	 jólaleikritið	 í	
grunnskólanum	 og	 að	 nemendur	 úr	 grunnskólanum	 kæmu	 og	 læsu	 fyrir	
leikskólabörnin	 á	 degi	 íslenskrar	 tungu.	 Dúna	 hafði	 sérstaklega	 orð	 á	 því	
hvað	börnunum	þætti	gaman	að	fara	á	leiksýningarnar.		

Allar	 voru	 þær	 sammála	 því	 að	 heimsóknir	 grunnskólans	 í	 leikskólann	
mættu	vera	fleiri.	Dóra	og	Dísa	höfðu	á	tilfinningunni	að	kennarar	 í	yngstu	
bekkjum	grunnskólans	hafi	áður	fyrr	komið	oftar	í	heimsókn	í	leikskólann	og	
þá	 hefði	 það	 verið	 gert	 skipulega.	 Í	 þessum	 heimsóknum	 léku	 börnin	 sér	
bæði	inni	og	úti.	Núna	væru	heimsóknirnar	miklu	færri	og	þau	léku	sér	aðal-
lega	 á	 útisvæðinu.	 Í	 tengslum	 við	 heimsóknirnar	 og	 leik	 barnanna	 sagði	
Dóra:	 „Við	 sjáum	 það	 bara	 þegar	 þau	 koma	 í	 heimsókn	 til	 okkar	 að	 sum	
helst	bara	vilja	fá	að	vera	lengur.	Þú	veist	vilja	bara	fá	að	leika	sér,	þau	eru	
bara	ennþá	þar“.	

Dísa	 og	 Dúna	 sögðu	 að	 það	 væri	 alltaf	 sami	 kennarinn	 sem	 kæmi	
reglulega	í	heimsókn	og	að	hinir	kennararnir	létu	lítið	sjá	sig.	Dísa	nefndi	líka	
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sérstaklega	að	áður	fyrr	hafi	verið	farið	í	vettvangsferðir	eins	og	til	dæmis	í	
fjöruna	sem	henni	fannst	að	ætti	enn	að	vera	gert.	

Dúna	hafði	 velt	 því	 fyrir	 sér	 hvort	 það	ætti	 að	 festa	heimsóknir	 grunn-
skólakennaranna	 í	 leikskólann	 betur	 niður.	 Hún	 vildi	 ekki	 bóka	 þær	 á	
ákveðinn	 dag	 því	 þá	 hélt	 hún	 að	 kennararnir	myndu	mikla	 heimsóknirnar	
fyrir	sér.	Hún	vildi	 frekar	skrá	niður	heimsóknir	 í	ákveðnum	mánuðum	og	 í	
þeim	 mánuðum	 kæmu	 grunnskólabörnin	 í	 heimsókn	 í	 leikskólann.	 Dúnu	
fannst	 kennararnir	 vera	 jákvæðir	 en	 taldi	 þetta	 mögulega	 einkennast	 af	
tímaleysi:		

Ég	 held	 að	 þetta	 sé	 kannski	 þetta	 tímaleysi	 sem	 að	 einkennir	
báðar	 stéttirnar,	 kennarastéttina	 og	 leikskólakennarastéttina,	
en	hérna	ég	held	að	þetta	sé	spurning	um	viðhorf.	Þú	veist	bara	
ég	ætla	að	gera	þetta	og	stefna	að	því	vegna	þess	að	ég	held	að	
þeim	finnist	gaman	að	koma.	

Dúna	 vildi	 endilega	 fá	 grunnskólann	 í	 heimsókn	 og	 sagði	 að	 í	 hverri	
heimsókn	gæti	bekkurinn	deilst	niður	 á	þrjár	 elstu	deildir	 leikskólans.	Hún	
sagði	 einnig	 að	 það	 væri	 mjög	 auðvelt	 að	 fá	 bekkina	 í	 heimsókn	 en	 það	
vantaði	einungis	að	stíga	skrefið.	

Þær	 sögðu	 allar	 frá	 heimsóknum	 leikskólabarnanna	 í	 grunnskólann	 og	
Dísa	 taldi	 að	markmiðið	með	heimsóknunum	væri	 að	auðvelda	börnunum	
þáttaskilin.	 Þær	 töluðu	 líka	 allar	 um	 að	 leikskólabörnunum	 væri	 boðið	 á	
jólaleikrit	 í	 grunnskólanum	 og	 að	 grunnskólabörn	 kæmu	 og	 læsu	 fyrir	
leikskólabörnin	 á	 degi	 íslenskrar	 tungu.	 Þær	 voru	 sammála	 því	 að	 heim-
sóknir	 grunnskólans	 í	 leikskólann	 mættu	 vera	 fleiri	 og	 Dísa	 og	 Dúna	
minntust	 á	 að	 það	 væri	 alltaf	 sami	 kennarinn	 sem	 kæmi	 í	 heimsókn	 í	
leikskólann	 reglulega	 en	 hinir	 kennararnir	 létu	 lítið	 sjá	 sig.	 Dúna	 taldi	 að	
þetta	einkenndist	af	tímaleysi	kennaranna	en	að	þetta	væri	líka	spurning	um	
viðhorf.		

4.3.3 Fundir	um	samfelluna	

Dóra,	Dísa	og	Dúna	sögðu	allar	 frá	skilafundum	sem	haldnir	væru	á	hverju	
ári	og	á	þeim	fundum	sátu	deildarstjórar	elstu	deildanna	í	 leikskólanum	og	
kennarar	 yngstu	 barnanna	 í	 grunnskólanum.	 Sérkennslustjóri	 leikskólans	
mætti	einnig	á	þessa	fundi	og	ræddi	um	sérkennslubörnin.	Dúna	sagði	það	
skipta	miklu	máli	hvernig	 sagt	væri	 frá	barninu	á	skilafundum.	Það	yrði	að	
segja	frá	því	á	faglegum	nótum,	benda	á	styrkleika	en	nefna	líka	veikleikana.	
Henni	 fannst	kennarar	grunnskólans	hlusta	á	það	sem	þær	höfðu	að	segja	
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um	börnin	 en	 sumum	 fyndist	 eins	 og	 það	 væri	 ekki	 hlustað	 á	 þær.	 Einnig	
talaði	 Dúna	 um	 að	 börnin	 þroskuðust	 oft	 mikið	 yfir	 sumartímann	 og	 í	
sumarskólanum	og	stundum	ættu	 lýsingar	ekki	alveg	við	börnin	þegar	þau	
byrjuðu	 í	 grunnskólanum	 og	 oft	 á	 tíðum	 breyttist	 hegðun	 þeirra	 í	 nýju	
umhverfi.		

Dóra	 talaði	 um	 að	 fyrir	 nokkrum	 árum	 hefði	 verið	 hópur	 af	 kennurum	
sem	 höfðu	 mikinn	 áhuga	 á	 samstarfi	 og	 þá	 voru	 haldnir	 fundir	 nokkrum	
sinnum	yfir	árið.	Á	þeim	fundum	var	farið	yfir	starfið	 í	 leikskólanum	og	í	1.	
bekk	 og	 hvað	 kennararnir	 gætu	 nýtt	 áfram	úr	 starfinu.	 Á	 þessum	 fundum	
var	 samstarfið	 í	 forgrunni	 og	 fundnar	 voru	 leiðir	 til	 að	 efla	 það.	 Þetta	
samstarf	datt	niður	en	hún	hefði	viljað	að	því	hefði	verið	haldið	áfram.	Núna	
væru	svipaðir	fundir	haldnir	þar	sem	leikskóla-	og	grunnskólakennarar	ræða	
saman	en	Dóra	taldi	að	þeir	væru	ekki	eins	markvissir	og	þeir	sem	voru	hér	
áður	fyrr.	Ásamt	þessum	fundum	væru	haldnir	fundir	í	tengslum	við	sumar-
skólann.	 Þangað	 mættu	 stjórnendur	 leik-	 og	 grunnskólans	 og	 fólk	 frá	
íþrótta-	og	tómstundaráði	bæjarins	og	skipulögðu	sumarskólann.	

Dísa	og	Dúna	 töluðu	báðar	um	skipulagsfund	en	á	honum	var	 farið	yfir	
dagsetningar	fyrir	skólaheimsóknirnar	og	ákveðið	hvenær	kennararnir	ættu	
að	hittast	og	ræða	starfið	á	hvoru	stigi	fyrir	sig.		

Þær	 nefndu	 allar	 skilafundina	 sem	 haldnir	 væru	 á	 hverju	 ári	 og	 Dúnu	
fannst	 skipta	 máli	 hvernig	 sagt	 væri	 frá	 barninu.	 Það	 ætti	 að	 benda	 á	
styrkleikana	hjá	barninu	en	taka	líka	fram	veikleikana.	Dísa	og	Dúna	töluðu	
um	 skipulagsfund	 þar	 sem	 dagsetningar	 væru	 festar	 niður	 í	 tengslum	 við	
samstarfið.	Dóra	sagði	frá	því	að	hópur	af	kennurum	hafi	haft	mikinn	áhuga	
á	samstarfi	fyrir	nokkrum	árum	og	þá	hafi	verið	haldnir	fundir	reglulega	yfir	
árið	þar	 sem	samstarfið	 var	 í	 forgrunni.	 Í	 dag	 væru	álíka	 fundir	haldnir	 en	
þeir	 væru	 ekki	 eins	markvissir.	 Dóra	 nefndi	 einnig	 að	 árlega	 væru	 haldnir	
fundir	um	sumarskólann.		

4.3.4 Uppeldis-	og	samskiptastefnur	leik-	og	grunnskólans	

Dóra	 sagði	 að	 það	 sem	 væri	 frábrugðið	 í	 leik-	 og	 grunnskólanum	 væri	 að	
leikskólinn	 færi	 eftir	 stefnunni	 SMT–skólafærni	 en	 grunnskólinn	 gerði	 það	
ekki.	 Leikskólinn	 var	 farinn	 af	 stað	með	 stefnuna	 SMT–skólafærni	 áður	 en	
grunnskólinn	 tók	upp	stefnuna	uppeldi	 til	 ábyrgðar.	Hún	 talaði	um	að	það	
hafi	 komið	 í	 ljós	 í	 öðrum	 sveitarfélögum	að	það	 skilaði	 árangri	 að	 leik-	 og	
grunnskólar	 færu	eftir	 sömu	stefnunni.	Dóra	vildi	ekki	gagnrýna	uppeldi	 til	
ábyrgðar	en	henni	 fannst,	eftir	 að	hafa	 lesið	 sér	 til	um	stefnuna,	 sem	hún	
væri	of	huglæg	og	erfið	í	notkun	fyrir	ung	börn	í	leikskóla.	Þegar	börn	væru	
svona	lítil	væri	gott	að	vera	með	fastmótaða	stefnu	sem	tæki	á	öllu	eins	og	
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SMT–skólafærni	gerir.	Hún	var	mjög	ánægð	með	stefnuna	í	leikskólanum	og	
sagði	 að	 sálfræðingur	 sem	 vann	 einu	 sinni	 við	 leikskólann	 hafði	 kynnt	
stefnuna	 fyrir	 þeim.	 Draumur	 sálfræðingsins	 var	 að	 bæði	 leik-	 og	 grunn-
skólinn	 færu	 eftir	 þessari	 stefnu	 því	 það	 væri	 gott	 að	 leggja	 grunninn	 í	
leikskólanum	og	byggja	síðan	ofan	á	hann	í	grunnskólanum.	Dóru	fannst	að	
með	SMT–skólafærni	hefði	dregið	úr	hegðunarfrávikum	og	hún	var	viss	um	
að	 stefnan	hefði	 skilað	 sér	 en	á	 sínum	 tíma	hefði	 ekki	 verið	 samstaða	um	
uppeldis-	 og	 samskiptastefnur	 á	milli	 leik-	 og	 grunnskólans.	 Best	 væri,	 að	
hennar	 mati,	 að	 allt	 sveitarfélagið	 fylgdi	 sömu	 stefnunni	 og	 að	 félags-
þjónustan	tæki	að	sér	PMT–foreldrafærni.	PMT–foreldrafærni	tengist	SMT–
skólafærni	 og	 gæti	 félagsþjónustan	 þá	 veitt	 þeim	 foreldrum	 ráðgjöf	 sem	
væru	 í	 vandræðum	 heima.	 Þá	 væri	 sveitarfélagið,	 að	 hennar	 mati,	 með	
öflugt	utanumhald.		

Dísa	 taldi	 það	 geta	hjálpað	börnunum	og	 skólarnir	 náð	betri	 árangri	 ef	
sveitarfélagið	 væri	 með	 eina	 uppeldis-	 og	 samskiptastefnu.	 Henni	 fannst	
skrítið	að	þau	væru	öll	á	sama	svæði	en	ekki	væri	samstaða	í	þessu	máli.		

Dúna	var	ekki	alveg	viss	um	hvað	hún	ætti	að	segja	í	tengslum	við	þetta	
málefni.	Henni	fannst	stefna	grunnskólans	ekki	mjög	sýnileg	og	að	hún	hefði	
lítið	tekið	eftir	henni	þegar	hennar	eigin	börn	fóru	í	gegnum	skólann.	Fyrst	
um	sinn	var	Dúna	ekki	mjög	hlynnt	SMT–skólafærni	en	þrátt	fyrir	það	náði	
hún	að	nýta	sér	stefnuna	á	ákveðinn	hátt	og	hjálpaði	það	henni	heilmikið.	
Hún	vissi	einnig	til	þess	að	notkun	stefnunnar	skilaði	sér	heim	til	foreldra	og	
í	sambandi	við	stefnuna	sagði	Dúna:	

Ég	þarf	í	rauninni	að	viðurkenna	það	að	þetta	var	stór	biti	fyrir	
mig	að	kyngja	sko	að	þetta	SMT	er	skilvirkara	í	rauninni,	það	er	
einfaldara	 og	 þarf	 ekkert	 að	 hafa	 margar	 reglur	 sko.	 Hitt	 er	
mjög	falleg	hugsun	á	bak	við	það	en	þú	getur	hérna,	 já	það	er	
meira	svona	rennur	út	í	sandinn.	SMT	er	kannski	svona	stífara,	
þú	veist	meiri	 ramma	en	þú	getur	blíðkað	það.	Þú	getur	verið	
vinalegur	 við	 vin	 þinn,	 þú	 getur	 verið	 að	 hlusta	 og	 eitthvað	
svona	 til	 þess	 að	 halda	 þér	 inni	 í	 rammanum	og	 hérna	 já,	 ég	
held	að	skólarnir	hafi	ekki	verið	að	tala	saman	á	sínum	tíma.		

Dúna	skildi	heldur	ekki	hvers	vegna	skólastjórnendur	hefðu	ekki	ákveðna	
samnýtingu	 í	 stefnunum	 og	 sagði	 að	 stundum	 verði	 að	 taka	 erfiðar	
ákvarðanir:	

Það	er	ekki	spurning	með	vinning	þú	veist,	en	það	er	spurning	
með	 ávinning	 fyrir	 krakkana	 og	 þarna	 er	 aftur	 barnið	 í	
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brennidepli	 skilur	 þú	 og	 það	 er	 oft	 þó	 að	 það	 sé	 svona	 lítið	
samfélag	 eins	 og	 þetta	 hérna	 samfélag	 að	 þá	 finnst	 mér	 oft	
barnið	sett	til	hliðar	og	„mínar“	skoðanir	settar	á	oddinn	skiluru	
en	það	á	ekki	að	vera	þannig.		

Allar	 vildu	 þær	 að	 sama	 uppeldis-	 og	 samskiptastefnan	 væri	 í	 leik-	 og	
grunnskólanum,	það	myndi	hjálpa	börnunum	og	skila	betri	árangri.	Dóru	og	
Dúnu	 fannst	 SMT–skólafærni	 nýtast	 þeim	 vel	 í	 starfi	 og	 hafi	 skilað	 góðum	
árangri.	Dóra	taldi	stefnuna	uppeldi	til	ábyrgðar	vera	of	huglæga	og	erfiða	í	
notkun	 fyrir	 ung	 börn	 í	 leikskóla	 og	 betra	 væri	 að	 vera	 með	 fastmótaða	
stefnu	 sem	 tæki	á	öllu	eins	og	SMT–skólafærni	gerir.	Dúnu	og	Dísu	 fannst	
skrítið	 afhverju	 skólastjórnendur	 hefðu	 ekki	 ákveðna	 samnýtingu	 í	
stefnunum	og	Dúna	sagði	að	þetta	væri	 spurning	um	ávinning	 fyrir	börnin	
og	að	barnið	ætti	að	vera	í	brennidepli	en	ekki	skoðanir	stjórnenda.		

4.3.5 Sumarskólinn	

Dóra	 sagði	 að	 sumarskólinn	 væri	 hluti	 af	 leikskólanum	 og	 að	 gjaldið	 væri	
það	 sama	 og	 í	 leikskólanum.	 Starfsfólkið	 kæmi	 mest	 allt	 frá	 íþrótta-	 og	
tómstundaráði	 bæjarins,	 grunnskólinn	 útvegaði	 húsnæði	 og	 starfsmenn	 í	
eldhúsi	 grunnskólans	 sæju	 um	 að	 elda	 fyrir	 börnin.	 Með	 tímanum	 hefði	
sumarskólinn	 þróast	 og	 núna	 væri	 sundnámskeið	 komið	 inn	 í	 hann.	 Dóra	
hefði	viljað	að	grunnskólinn	tæki	meiri	þátt	í	sumarskólanum	og	sagði:	

Tala	ekki	um	eins	og	skólaskjólið	að	það	kæmi	til	dæmis	þarna	 inn	 í	því	
að	þessi	börn	koma	öll	til	með	að	vera	þar.	Þannig	að	þau	mundu	græða	á	
því	 líka	að	kynnast	þeim	meðan	þau	eru	í	sumarskólanum.	Vera	búin	að	fá	
smá	forskot	áður	en	þau	taka	við	þeim.		

Dísa	sagði	að	sumarskólinn	væri	að	„slá	í	gegn“	og	að	tilgangur	hans	væri	
að	 veita	 nemendum	 öryggi	 í	 skólanum.	 Henni	 fannst	 sumarskólinn	 líka	
hjálpa	 börnunum	 mikið	 við	 þáttaskilin	 og	 að	 þau	 vildu	 ekki	 koma	 aftur	 í	
leikskólann	eftir	 sumarfrí.	 Í	 sumarskólanum	 lærðu	þau	einnig	 á	matsalinn,	
reglurnar,	hvert	þau	ættu	að	setja	fötin	sín	og	hvernig	þau	ættu	að	haga	sér.	
Henni	 fannst	 mikilvægt	 að	 sá	 sem	 væri	 yfir	 sumarskólanum	 kynni	 reglur	
skólans	 svo	 að	 börnin	 lærðu	 strax	 að	 fylgja	 þeim.	 Annars	 væru	 þau	
hlaupandi	um	skólann	í	þrjár	vikur	og	mættu	það	síðan	allt	í	einu	ekki	þegar	
skólinn	byrjaði.	Dísu	fannst	sumarskólinn	einnig	hjálpa	börnunum	mikið	sem	
væru	 nýflutt	 í	 hverfið	 og	 væru	 að	 byrja	 í	 grunnskólanum.	 Þá	 gæfist	 þeim	
tækifæri	 á	 að	 kynnast	 börnunum,	 efla	 félagsfærnina	 og	 mynda	 vina-
sambönd.		
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Dúna	 sagði	 frá	því	 að	á	 fyrsta	degi	 sumarskólans	 tækju	 fyrrum	deildar-
stjórar	barnanna	á	móti	þeim	og	væru	með	þeim	fyrst	um	sinn.	Hún	sagði	
að	börnin	væru	tilbúin	í	þessa	breytingu	og	þyrftu	lítið	á	þeim	að	halda.	Þær	
færu	 síðan	 reglulega	 í	 sumarskólann	 á	 meðan	 hann	 stæði	 yfir	 og	 litu	 til	
barnanna	 og	 starfsfólk	 sumarskólans	 mætti	 alltaf	 hafa	 samband	 við	
leikskólann	 ef	 þau	 þyrftu	 á	 þeim	 að	 halda.	 Dúna	 nefndi	 að	 hluti	 af	
sumarskólanum	 væri	 sundnámskeið	 en	 það	 hentaði	 þeim	 vel	 til	 þess	 að	
kynnast	sundlauginni	betur.	Í	sumarskólanum	færu	þau	einnig	ýmsar	ferðir.	
Dúna	tók	það	fram	að	sumarskólinn	væri	á	vegum	leikskólans	og	 í	raun	og	
veru	væri	bara	verið	að	flytja	hann	yfir	í	húsnæði	grunnskólans	í	þessar	þrjár	
vikur.	Grunnskólakennarar	kæmu	ekki	nálægt	sumarskólanum	en	að	hennar	
mati	 væri	 óskastaðan	 sú	 að	 grunnskólakennarar	 tækju	 þátt,	 vonandi	með	
tímanum.	Hún	sagði	að	grunnskólinn	væri	jákvæður	fyrir	sumarskólanum	en	
hún	 hefði	 hins	 vegar	 ekki	 tekið	 eftir	 því	 að	 kennarar	 færu	 í	 heimsókn	 og	
kynntu	 sér	 nemendurna	 þar	 sem	 þeir	 væru	 í	 sama	 húsnæði	 að	 undirbúa	
kennsluna	 á	 þessum	 tíma.	 Hún	 sagði	 að	 þetta	 gæti	 komið	með	 tímanum,	
spurning	um	sveigjanleika	og	breytt	viðhorf.		

Þær	 voru	 allar	 mjög	 ánægðar	 með	 sumarskólann	 sem	 var	 á	 vegum	
leikskólans	og	hvernig	hann	hefði	þróast	með	árunum	og	orðið	betri	eins	og	
til	dæmis	væri	sundnámskeið	komið	inn	í	hann.	Dúna	og	Dóra	vildu	báðar	að	
grunnskólinn	tæki	meiri	þátt	 í	sumarskólanum	og	vonuðust	til	þess	að	það	
yrði	í	framtíðinni.	Dísa	taldi	tilganginn	með	honum	vera	að	veita	nemendum	
öryggi	 í	 skólanum	 og	 mikilvægt	 væri	 að	 starfsmenn	 hans	 kynnu	 reglur	
skólans	 svo	að	börnin	myndu	strax	 læra	að	 fylgja	þeim	eftir.	 Einnig	 fannst	
Dísu	sumarskólinn	hjálpaði	mikið	þeim	börnum	sem	væru	nýflutt	í	hverfið.		

4.3.6 Fimm	ára	deild	við	grunnskólann	

Dúna	var	alfarið	á	móti	fimm	ára	deild	við	grunnskólann	og	vildi	gjarnan	sjá	
sex	ára	bekkinn	verða	að	samstarfsverkefni	leik-	og	grunnskólans.	Hún	vildi	
hafa	fimm	ára	börnin	í	leikskólanum	og	leikskólamiða	starfið	meira	í	1.	bekk	
grunnskólans.	

Dóra	vildi	að	börnin	væru	frekar	í	leikskólanum	og	sagði	að	almennt	vildi	
leikskólafólk	 það	 heldur.	 Henni	 fannst	 að	 skólagangan	 væri	 orðin	 löng	 og	
lagði	áherslu	á	að	börn	ættu	að	fá	að	vera	börn.	Þó	að	námið	fyrir	fimm	ára	
börnin	 í	grunnskólanum	ætti	að	vera	á	 forsendum	leikskólans	þá	taldi	hún	
að	það	myndi	breytast	með	tímanum	líkt	og	gerst	hefur	í	Noregi:	

Það	 eru	 tíu	 ár	 síðan	 að	 þau	 fóru	 með	 fimm	 ára	 börnin	 inn	 í	
grunnskólann	og	þeir	ætluðu	svoleiðis	aldeilis	að	leggja	áherslu	
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á	 þetta	 en	 þróunin	 var	 sú	 að	 þetta	 er	 orðið	 eins	 og	 sex	 ára	
bekkurinn	 var	 áður.	 Fimm	 ára	 börnin	 eru	 bara	 komin	 þar	 og	
það	er	kannski	ekkert	 skrítið	við	það	því	að	þú	veist	ef	þú	ert	
minnsti	 hlutinn	 af	 því	 sem	 að	 er	 í	 þessum	 stóra	 skóla,	 sem	
heitir	 grunnskóli,	 þá	 er	 ekkert	 skrítið	 þó	 að	 starfshættirnir	
flytjist	 yfir.	 Ég	 er	 alls	 ekkert	 að	 setja	 út	 á	 heldur	 þetta	 þróast	
bara	svona	með	þessum	hætti.		

Í	þessu	samhengi	sagði	Dóra	 líka	að	gríðarlegt	nám	færi	 fram	 í	gegnum	
leik	og	að	miklu	meiri	þróun	hafi	orðið	í	leikskólastarfi	síðustu	ár	heldur	en	í	
grunnskólastarfi.	 Hún	 talaði	 um	mikla	 grósku	 í	 leikskólastarfi	 og	 að	 henni	
fyndist	við	þurfa	að	hugsa	vel	um	börnin	okkar.		

Dúna	 og	 Dóra	 voru	 alfarið	 á	móti	 fimm	 ára	 deild	 við	 grunnskólann	 og	
Dúna	 vildi	 helst	 leikskólamiða	 1.	 bekk	 og	 gera	 hann	 að	 samstarfsverkefni	
leik-	 og	 grunnskólans.	Dóra	 sagði	 að	 grunnskólagangan	 væri	 nógu	 löng	og	
þó	að	námið	fyrir	fimm	ára	börnin	ætti	að	vera	á	forsendum	leikskólans	þá	
taldi	hún	að	það	myndi	breytast	með	tímanum	líkt	og	gerst	hefur	í	Noregi.	
Þegar	 fimm	ára	bekkurinn	er	minnsti	 hlutinn	af	 grunnskólanum	þá	 flytjast	
starfshættirnir	yfir	með	tímanum.	Dóra	sagði	að	gríðarlegt	nám	færi	fram	í	
gegnum	leik,	við	þyrftum	að	hugsa	um	börnin	okkar	og	að	mikil	gróska	væri	
í	leikskólastarfi.	

4.3.7 Aukin	tækifæri	og	framtíðarsýn	

Dóra	 taldi	 að	 aukið	 samstarf	 skólastiganna	 myndi	 skila	 sér	 betur	 í	
skólastarfinu.	 Því	 fleiri	 heimsóknir	 og	 því	 meira	 samstarf	 því	 betra.	 Hún	
nefndi	sumarskólann	sem	dæmi	um	samstarfsverkefni	og	að	hún	vildi	sjá	að	
fleiri	 kæmu	 að	 honum	 frá	 grunnskólanum.	 Sumarskólinn	 væri	 vettvangur	
sem	 hægt	 væri	 að	 nýta	 betur	 að	 hennar	 mati.	 Dóra	 vildi	 líka	 gjarnan	 sjá	
meira	 samstarf	 varðandi	 nám	 barnanna	 svo	 að	 flutningurinn	milli	 leik-	 og	
grunnskólans	verði	ekki	eins	sundurlaus	fyrir	börnin	og	hann	er	í	dag.	Henni	
fannst	 að	 leik-	 og	 grunnskólinn	 gætu	 tileinkað	 sér	 aðferðir	 hvors	 annars	
meira	 eins	 og	 til	 dæmis	 að	 grunnskólinn	myndi	 nota	 leikinn	meira	 í	 sinni	
kennslu	og	að	leikskólinn	myndi	vinna	með	aðferðir	frá	grunnskólanum.	Þá	
yrði	 flutningurinn	 á	 milli	 skólastiganna	 að	 eðlilegu	 framhaldi	 fyrir	 börnin.	
Dóra	 vildi	 einnig	 hafa	 sömu	 uppeldis-	 og	 samskiptastefnuna	 í	 leik-	 og	
grunnskólanum	í	framtíðinni.		

Dísa	 vildi	 gjarnan	 hafa	 meiri	 samfellu	 og	 leggja	 frekari	 áherslu	 á	 að	
börnin	 í	 1.	 bekk	 og	 á	 elstu	 deildum	 leikskólans	myndu	 gera	meira	 saman	
eins	og	vinna	verkefni	eða	að	leika	saman.	Henni	fannst	að	börnin	ættu	að	
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kynnast	 betur	 og	 vera	 í	 meiri	 samskiptum	 þannig	 að	 eldri	 börnin	 myndu	
passa	 þau	 yngri	 þegar	 þau	 kæmu	 í	 grunnskólann.	 Einnig	 fannst	 henni	 að	
kennarar	í	leik-	og	grunnskólanum	mættu	tala	og	skipuleggja	meira	saman.		

Draumastaða	 Dúnu	 var	 sú	 að	 1.	 bekkur	 væri	 leikskólamiðaðri	 og	 að	
leikskólakennari	 væri	 því	 í	 forsvari	 fyrir	 bekknum.	Grunnskólakennari	 væri	
líka	 starfandi	 í	 bekknum	 ásamt	 einum	 auka	 starfsmanni.	 Börnunum	 yrði	
kennt	meira	í	gegnum	leik	en	þau	fengju	líka	æfingu	í	því	að	sitja	við	borð.	
Þeir	sem	væru	tilbúnir	að	læra	að	lesa	fengju	tækifæri	til	þess.	Börnin	fengju	
betri	 fylgd	á	milli	grunnskólans	og	 í	 íþróttahúsið	og	sund	því	komið	hefur	 í	
ljós	 að	 einelti	 er	 algengast	 á	 þessum	 stundum.	 Starfið	 væri	 miðað	 út	 frá	
þörfum	 barnanna	 og	 að	 þeim	 þörfum	 yrði	 mætt.	 Dúna	 hefur	 alltaf	 verið	
mjög	hrifin	af	kerfi	sem	tíðkast	í	Danmörku	en	þar	er	metið	hvort	barnið	sé	
tilbúið	til	að	byrja	í	1.	bekk	og	ef	ekki	þá	fær	það	meiri	tíma	í	leikskólanum	
og	því	fylgi	engin	skömm.	

Allar	vildu	þær	enn	meiri	samfellu	milli	 leik-	og	grunnskólans.	Dóra	vildi	
meira	samstarf	í	sumarskólanum	og	að	leik-	og	grunnskólinn	myndi	tileinka	
sér	 kennsluaðferðir	 hvors	 annars.	 Einnig	 vildi	 hún	 hafa	 sömu	uppeldis-	 og	
samskiptastefnu	í	skólunum	í	framtíðinni.	Dísa	vildi	leggja	meiri	áherslu	á	að	
börnin	 og	 kennararnir	 í	 leik-	 og	 grunnskólanum	myndu	 kynnast	 betur	 og	
gera/vinna	 meira	 saman.	 Dúna	 vildi	 að	 1.	 bekkur	 yrði	 leikskólamiðaðri	
þannig	að	börnunum	væri	kennt	meira	 í	gegnum	leik	og	starfið	yrði	miðað	
meira	út	frá	þörfum	barnanna	og	að	þeim	þörfum	yrði	mætt.		

4.4 Samantekt		

Í	 þessum	 kafla	 hefur	 verið	 gerð	 grein	 fyrir	 niðurstöðum	 úr	 þremur	
vettvangsathugunum	 og	 sex	 einstaklingsviðtölum	 sem	 tekin	 voru	 við	
skólafólk	 úr	 leik-	 og	 grunnskóla	 sveitarfélagsins.	 Vettvangsathuganir	 voru	
gerðar	 á	 útskriftinni	 úr	 leikskólanum,	 sumarskólanum	og	 upphafsviðtölum	
og	fyrsta	skóladegi	í	grunnskólanum.	Í	viðtölunum	komu	fram	sjö	þemu	sem	
voru:	 Reynsla	 af	 samfellu	 á	 milli	 leik-	 og	 grunnskólans,	 heimsóknir	 milli	
skólastiganna,	fundir	um	samfelluna,	uppeldis-	og	samskiptastefnur	leik-	og	
grunnskólans,	 sumarskólinn,	 fimm	 ára	 deild	 við	 grunnskólann	 og	 aukin	
tækifæri	og	framtíðarsýn.	

Útskrift	 elstu	 barna	 í	 leikskólanum	 er	 haldin	 á	 hverju	 ári.	 Þá	 koma	
foreldrar	 og	 fjölskyldur	 barnanna	 með	 veitingar	 á	 sameiginlegt	 hlaðborð,	
hlusta	 á	 börnin	 syngja	 og	 börnin	 fá	 afhent	 útskriftarskírteini	 og	 óskastein	
sem	á	að	 veita	þeim	öryggi	 í	 framtíðinni.	 Leikskólastjórinn	 setti	 athöfnina,	
tónmenntakennarar	 leikskólans	 höfðu	 umsjón	 með	 söngatriðunum	 og	
deildarstjórar	 afhentu	 þeim	 útskriftarskírteinin	 og	 óskasteininn,	 tóku	 í	
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höndina	á	börnunum	og	föðmuðu	þau.	Sumarskólinn	er	á	vegum	leikskólans	
fyrir	elstu	börn	hans.	Hann	er	starfandi	 í	þrjár	vikur	 í	ágúst	áður	en	börnin	
hefja	grunnskólagöngu	sína.	Börn	sem	eru	að	flytja	ný	í	hverfið	eiga	líka	kost	
á	að	fara	í	sumarskólann.	Börnunum	var	skipt	niður	í	fjóra	hópa	og	farið	var	
meðal	 annars	 í	 ferðir	 og	 leiki.	 Í	 sumarskólanum	 kynntust	 börnin	 skóla-
lóðinni,	 húsnæðinu,	 skólaskjólinu	 og	 reglum	 skólans.	 Einnig	 fengu	 börnin	
sundnámskeið	 í	 tvær	 vikur	 sem	 hjálpaði	 þeim	 að	 kynnast	 sundlauginni.	
Andrúmsloftið	var	afslappað	og	börnin	virtust	vera	ánægð	og	skemmta	sér	í	
sumarskólanum.	

Kennarar	 undirbjuggu	 sig	 vel	 fyrir	 upphafsviðtölin	 en	 í	 þeim	 voru	
stundatöflur	afhentar	og	farið	var	yfir	þær	ásamt	mætingu,	rætt	um	svefn,	
nesti	 og	 margt	 annað.	 Kennarinn	 talaði	 einnig	 við	 börnin	 um	 áhugamál	
þeirra	og	við	foreldrana	um	hagnýt	atriði.	Fyrsta	skóladaginn	fundu	börnin	
sætin	 sín	 sem	 búið	 var	 að	merkja.	 Kennarinn	 fór	 yfir	 hvernig	 þau	myndu	
hefja	skóladaginn	á	hverjum	degi	og	síðan	var	farið	í	nafnaleik	í	heimakrók.	
Einnig	var	farið	yfir	reglur	og	hlutverk	nemenda	og	kennara.	

Helstu	 niðurstöður	 úr	 viðtölum	 leikskólans	 og	 grunnskólans	 sýna	 að	
margt	 er	 gert	 í	 sveitarfélaginu	 til	 að	 stuðla	 að	 samfellu	 milli	 leik-	 og	
grunnskólans.	 Það	 var	 samt	 ljóst	 að	 gera	 mætti	 enn	 betur.	 Viðmælendur	
voru	allir	 sammála	um	að	 samfellan	milli	 leik-	og	grunnskólans	hafi	 reynst	
þeim	vel	en	vildu	samt	sem	áður	meira	samstarf	milli	skólastiganna.	Helsta	
markmiðið	með	 samfellunni	 var	 að	brúa	bilið	 á	milli	 leik-	 og	 grunnskólans	
svo	 að	 flutningurinn	 verði	 ekki	 eins	 sundurlaus	 fyrir	 börnin.	 Heimsóknir	
leikskólabarnanna	 í	grunnskólann	er	dæmi	um	það	sem	vel	hefur	tekist	en	
markmiðið	 með	 þeim	 var	 að	 veita	 börnunum	 öryggi,	 kynnast	 skóla-
húsnæðinu	og	umhverfinu	og	auðvelda	þeim	þáttaskilin.	Viðmælendur	voru	
sammála	 um	 að	 kennarar	 á	 yngsta	 stigi	 mættu	 bæta	 sig	 í	 að	 fara	 með	
bekkinn	 sinn	 í	 heimsóknir	 í	 leikskólann.	 Bæði	 viðmælendur	 leikskólans	 og	
grunnskólans	nefndu	að	einungis	væri	einn	kennari	duglegur	að	fara	í	þessar	
heimsóknir.		

Viðmælendur	 á	 báðum	 stigum	 nefndu	 fundi	 eins	 og	 skipulags-	 og	
skilafundi	 sem	 haldnir	 eru	 á	 hverju	 ári.	 Þessir	 fundir	 hafa	 reynst	 viðmæl-
endum	 vel.	 Dúnu	 fannst	 skipta	 miklu	 máli	 hvernig	 talað	 er	 um	 börnin	 á	
þessum	 fundum	 og	 henni	 fannst	 grunnskólakennararnir	 hlusta	 á	 það	 sem	
þær	höfðu	að	segja	um	börnin	á	fundunum.	Viðmælendur	grunnskólans	og	
leikskólastjórinn	 nefndu	 einnig	 fundi	 þar	 sem	 leik-	 og	 grunnskólakennarar	
hittast	og	ræða	starfið.	Þessir	fundir	hafa	reynst	ágætlega	en	ég	skynjaði	að	
betur	mætti	standa	að	þeim	og	hafa	þá	markvissari.	
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Í	viðtalinu	við	Elvu	 í	grunnskólanum	kom	upp	umræða	um	uppeldis-	og	
samskiptastefnur	 leik-	og	grunnskólans	en	henni	 fannst	að	það	mætti	gera	
betur	í	þeim	málum.	Viðmælendur	frá	leikskólanum	voru	sammála	henni	og	
þeim	fannst	skrítið	að	ekki	væri	 sama	uppeldis-	og	samskiptastefnan	 í	öllu	
sveitarfélaginu.	 Þá	 gætu	 skólarnir	 náð	 betri	 árangri	 og	 myndað	 betri	
samfellu	 en	 nú.	 Allir	 viðmælendur	 voru	 einstaklega	 ánægðir	 með	 sumar-
skólann	og	þeim	fannst	hann	hafa	tekist	vel.	Viðmælendur	leikskólans	vildu	
að	grunnskólinn	myndi	 taka	meira	þátt	 í	 sumarskólanum	en	nú	er	og	Elva	
frá	 grunnskólanum	 nefndi	 það	 líka.	 Hún	 vildi	 einnig	 að	 börnin	 í	 sumar-
skólanum	ættu	að	fylgja	sömu	reglum	og	aga	og	eru	í	grunnskólanum.	

Elsa	 úr	 grunnskólanum	 var	 sú	 eina	 sem	 sá	 aukið	 tækifæri	 til	 samfellu	
með	því	að	 fá	 fimm	ára	deild	við	grunnskólann	en	hún	gerði	 sér	 líka	grein	
fyrir	því	að	ýmsar	hindranir	fylgdu	því	og	að	skiptar	skoðanir	væru	hvort	hún	
væri	 æskileg.	 Hinir	 viðmælendurnir	 vildu	 alls	 ekki	 fimm	 ára	 deild	 við	
grunnskólann	 þó	 að	 hann	ætti	 að	 vera	 leikskólamiðaður	 og	 þeir	 töldu	 að	
fimm	ára	börn	ættu	heima	í	leikskólanum.	Dóra	sagði	að	þó	svo	að	fimm	ára	
bekkurinn	ætti	að	vera	á	forsendum	leikskólans	þá	myndi	það	breytast	með	
tímanum	eins	og	hún	hafði	kynnt	sér	að	gerst	hefði	í	Noregi.	Dúna	vildi	ekki	
hafa	 fimm	 ára	 deild	 við	 grunnskólann	 heldur	 vildi	 hún	 frekar	 að	 sex	 ára	
bekkurinn	yrði	meira	á	forsendum	leikskólans.	Hún	vildi	leggja	meiri	áherslu	
á	kennslu	í	gegnum	leik	og	að	námið	yrði	á	forsendum	barnanna.	

Viðmælendur	 grunnskólans	 og	 leikskólans	 vildu	 styrkja	 samfelluna	 í	
framtíðinni,	grunnskólakennarar	færu	oftar	með	bekkinn	sinn	í	heimsóknir	í	
leikskólann	en	gert	er	í	dag	og	að	sameiginleg	uppeldis-	og	samskiptastefna	
yrði	í	leik-	og	grunnskólanum.	Viðmælendur	leikskólans	lögðu	meiri	áherslu	
en	grunnskólakennararnir	á	að	kennarar	og	börnin	myndu	kynnast	betur	og	
að	skólastigin	myndu	tileinka	sér	kennsluaðferðir	hvors	annars.	Erla	í	grunn-
skólanum	 vildi	 setja	 á	 laggirnar	 öflugan	 samstarfshóp	 sem	 færi	 vel	 yfir	
hverju	væri	hægt	að	breyta	og	bæta	í	sambandi	við	samfelluna.		

Það	 skein	 því	 í	 gegnum	 svör	 viðmælenda	 að	 mikill	 áhugi	 var	 á	 auknu	
samstarfi	og	að	samstarfið	hingað	til	hafði	reynst	þeim	vel.	Þeir	vildu	bæta	
þætti	sem	nú	þegar	voru	til	staðar	eins	og	heimsóknir,	fundi	og	samskipti	á	
milli	 kennara	 en	 þeir	 vildu	 líka	 breyta	 og	 bæta	 þáttum	 sem	 ekki	 voru	 til	
staðar	eins	og	að	sameina	uppeldis-	og	samskiptastefnurnar	og	tileinka	sér	
kennsluaðferðir	hvors	annars.	Augljóst	var	að	það	brennur	á	öllum	viðmæl-
endum	nema	einum	að	taka	ekki	upp	fimm	ára	deild	við	grunnskólann	sem	
hefur	 verið	 til	 umfjöllunar	 í	 sveitarfélaginu.	 Í	 næsta	 kafla	 túlka	 ég	 niður-
stöður	mínar,	dreg	ályktanir	og	tengi	þær	saman	við	þau	fræði	sem	ég	hef	
byggt	á	við	rannsóknina	og	ber	saman	við	niðurstöður	fyrri	rannsókna.	
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5 Umræða		

Tilgangurinn	með	þessari	rannsókn	var	að	varpa	ljósi	á	hvernig	staðið	er	að	
samfellu	 milli	 leik-	 og	 grunnskóla	 í	 sveitarfélagi	 í	 þéttbýli.	 Meginmarkmið	
hennar	 var	 að	 fá	 fram	 viðhorf	 kennara	 og	 skólastjórnenda,	 á	 báðum	
skólastigum,	til	samfellunnar	milli	skólastiganna.	Skoðað	var	hvað	væri	gert	
til	þess	að	stuðla	að	samfellunni	og	hver	markmið	hennar	voru.	Leitast	var	
við	að	varpa	ljósi	á	það	sem	vel	var	gert	og	það	sem	betur	mætti	fara.	Einnig	
var	 leitað	 eftir	 hugmyndum	 og	 framtíðarsýn	 viðmælenda	 á	 samfellunni.	
Tekin	 voru	 sex	 einstaklingsviðtöl,	 þrjú	 í	 leikskólanum	 og	 þrjú	 í	 grunn-
skólanum	og	gerðar	þrjár	vettvangsathuganir.		

Mikilvægt	 er	 að	 horfa	 á	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 í	 því	 ljósi	 að	
einungis	voru	sex	einstaklingsviðtöl	tekin	og	því	er	varhugavert	að	yfirfæra	
þær	 upplýsingar	 sem	 fram	 koma	 á	 stærri	 hóp.	 Viðmælendur	 voru	 valdir	
með	 markmið	 rannsóknarinnar	 í	 huga,	 því	 má	 ætla	 að	 viðhorf	 þeirra	
endurspegli	ekki	endilega	viðhorf	heildarinnar.	Rannsóknin	getur	samt	sem	
áður	verið	innlegg	í	umræður	um	samfellu	milli	skólastiga.	
Rannsóknarspurningin	var:	

• Hvernig	er	staðið	að	samfellu	milli	leik-	og	grunnskóla	í	sveitarfélagi	í	
þéttbýli?		

Eftirfarandi	spurningar	voru	hafðar	til	hliðsjónar	við	rannsóknina:	

• Hver	eru	markmiðin	með	samfellunni	milli	leik-	og	grunnskólans?	
• Hver	er	reynslan	af	samstarfinu	milli	leik-	og	grunnskólans?	
• Hvað	hjálpar	 börnunum	 fyrir	 flutninginn	milli	 skólastiganna	og	 hvað	

getur	skapað	rof	hjá	þeim?	
• Hver	er	tilgangur	sumarskólans?	
• Hver	 eru	 tækifærin	 og	 framtíðarsýn	 varðandi	 samfellu	 leik-	 og	

grunnskólans?	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	helstu	niðurstöður	rannsóknarinnar	og	
þær	ræddar	í	fræðilegu	samhengi.	Í	fyrsta	lagi	verður	fjallað	um	vettvangs-
athuganirnar	þrjár	og	 í	öðru	lagi	verður	fjallað	um	viðtölin	út	frá	sameigin-
legu	þemunum	sjö	sem	þau	voru	greind	eftir.	
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5.1 Vettvangsathuganir	

Gerðar	voru	þrjár	vettvangsathuganir.	Fyrsta	athugunin	fór	fram	við	útskrift	
nemenda	 úr	 leikskólanum,	 önnur	 í	 sumarskólanum	 og	 þriðja	 í	 upphafs-
viðtölum	og	á	fyrsta	skóladeginum	í	einum	1.	bekk	grunnskólans.	Hér	verða	
þær	greindar	með	tilvísun	í	það	fræðilega	efni	sem	ég	fjallaði	um	í	2.	kafla.	

5.1.1 Útskrift	úr	leikskólanum	

Útskrift	 leikskólans	markar	ákveðin	þáttaskil	 í	 lífi	barna.	Eins	og	rannsóknir	
sýna	 þá	 eru	 starfshættir	 leik-	 og	 grunnskóla	 ólíkir	 (Jóhanna	 Einarsdóttir,	
2004b;	 2007;	 Anna	 Magnea	 Hreinsdóttir,	 2013).	 Börnin	 eru	 að	 fara	 úr	
sveigjanlegu	starfi	yfir	í	stífara	og	meira	skipulagt	starf.	Í	grunnskólanum	er	
einnig	 fræðsluskylda	 svo	 að	 miklar	 breytingar	 verða	 í	 lífi	 barna	 við	 þessi	
tímamót.	 Það	 sem	 mér	 fannst	 einkenna	 útskriftina	 var	 að	 nú	 tæki	 meiri	
alvara	við	í	 lífi	barnanna	og	að	nú	væru	þau	að	kveðja	leikskólann	þar	sem	
meira	 frelsi	 ríkir.	 Samt	 sem	áður	 var	mikil	 gleði,	 hamingja	 og	 eftirvænting	
hjá	börnunum,	kennurunum	og	 fjölskyldum	barnanna.	Börnin	 voru	 spennt	
fyrir	 útskriftinni	 og	 virtust	 gera	 sér	 grein	 fyrir	 því	 að	þau	 væru	 að	hætta	 í	
leikskóla	 og	 byrja	 í	 grunnskóla.	 Þetta	 samræmist	 niðurstöðum	 rannsókna	
Griebel	og	Niesel	(2002)	og	Jóhönnu	Einarsdóttur	(2003;	2012)	en	þar	kom	
fram	að	börnin	voru	almennt	spennt	fyrir	því	að	byrja	í	skóla	en	í	rannsókn	
Griebel	og	Nielsen	(2002)	kom	líka	fram	að	sum	börnin	virtust	þó	óörugg.	

Foreldrar	 og	 fjölskyldur	 barnanna	 sýndu	 þeim	 mikinn	 stuðning	 ásamt	
leikskólakennurunum	 en	 svipaðar	 niðurstöður	 koma	 fram	 í	 rannsókn	
Griebel	 og	Niesel	 (2002).	 Fjölskyldur	 barnanna	 voru	 spenntar	 að	 sjá	 atriði	
barnanna	 og	 úr	 augum	 þeirra	 skein	 stolt.	 Þetta	 samræmist	 niðurstöðum	
Griebel	 og	 Niesel	 (2002)	 og	 Sigurborgar	 Sturludóttur	 og	 Jóhönnu	 Einars-
dóttur	 (2008)	 um	 að	 foreldrar	 voru	 almennt	 bjartsýnir	 og	 höfðu	 jákvæða	
reynslu	af	þessum	tímamótum.	Kennarar	barnanna	voru	ánægðir	og	stoltir	
af	börnunum	þegar	þau	sungu	fyrir	foreldrana	en	það	leit	líka	út	fyrir	að	þeir	
ættu	eftir	að	sakna	þeirra.	Í	athöfninni	var	börnunum	gefin	óskasteinn	sem	
átti	 að	 tákna	 öryggi	 og	 velgengni	 í	 framtíðinni	 sem	 sýnir	 að	 kennararnir	
óskuðu	börnunum	alls	hins	besta	í	framtíðinni.		

Bronfenbrenner	 (1977)	 fjallar	um	 flutning	á	milli	 kerfa	og	hvernig	allir	 í	
umhverfinu	taka	þátt	í	flutningnum	og	Dockett	og	Perry	(2007)	fjalla	um	að	
flutningur	barna	 frá	 leikskóla	 yfir	 í	 grunnskóla	 væri	 ekki	 einungis	 ferli	 sem	
barnið	 upplifir	 heldur	 allir	 í	 kringum	þau	 eins	 og	 foreldrar	 og	 samfélagið	 í	
heild.	 Útskriftin	 sýndi	 það	 greinilega	 að	 flutningurinn	 milli	 skólastiganna	
hefur	ekki	einungis	áhrif	á	barnið	heldur	einnig	fjölskyldur	þess,	kennara	og	
umhverfið.	



	

73	

5.1.2 Sumarskólinn	

Peters	(2000)	segir	að	þegar	börn	fara	úr	leikskóla	í	grunnskóla	eigi	þau	ekki	
að	 finna	 fyrir	miklum	 breytingum	 á	 námi	 sínu	 heldur	 eigi	 að	 vera	 eðlilegt	
flæði	í	námi	þeirra	á	milli	skólastiganna.	Sumarskólinn	er	að	mínu	mati	stór	
liður	 í	 því	 að	mynda	 eðlilegt	 flæði	 fyrir	 börnin	 á	milli	 skólastiganna.	Hann	
aðlagar	 börnin	 að	 ytri	 aðstæðum	 grunnskólans	 og	 eins	 og	 fram	 kemur	 í	
skólanámskrá	 leikskólans	 (2015)	 leggur	sumarskólinn	áherslu	á	aðlögun	að	
grunnskólanum,	 sund,	 leiki	 og	 upplifunarferðir.	 Hann	 auðveldar	 og	 tengir	
flutninginn	á	milli	 leik-	og	grunnskólans	betur	saman	þótt	hann	stuðli	samt	
sem	áður	ekki	að	samfellu	í	námi.		

Mér	 sýndist	 sumarskólinn	 reynast	 elstu	 börnum	 leikskólans	 vel,	 þau	
virtust	njóta	sín,	skemmta	sér	vel	og	allt	virtist	nýtt	og	spennandi.	Dvölin	 í	
sumarskólanum	virðist	undirbúa	börnin	vel	fyrir	grunnskólann.	Þar	læra	þau	
hagnýt	atriði	fyrir	skólagönguna	og	venjast	skólahúsnæðinu	og	skólalóðinni.	
Einnig	 reyndist	 sumarskólinn	 nýjum	 börnum	 í	 sveitarfélaginu	 einstaklega	
vel.	Þar	fengu	þau	tækifæri	til	að	kynnast	börnunum	í	hverfinu	og	skólanum	
áður	en	 skólagangan	hófst.	 Þetta	er	 í	 samræmi	við	það	 sem	 fram	kemur	 í	
aðalnámskrám	 leik-	 og	 grunnskóla	 um	 að	 flutningur	 barna	 úr	 leikskóla	 í	
grunnskóla	 krefjist	 góðs	 undirbúnings	 svo	 að	 hann	 verði	 farsæll.	 Þar	 segir	
einnig	 að	 meðan	 börn	 eru	 enn	 í	 leikskóla	 þurfi	 þau	 að	 fá	 tækifæri	 til	 að	
kynnast	umhverfi	og	starfi	grunnskólans	(Mennta-	og	menningarmálaráðu-
neyti,	 2011;	 2013).	 Sumarskólinn	 gefur	 börnunum	 aukið	 tækifæri	 til	 að	
kynnast	 umhverfi	 grunnskólans	 og	 ég	 tel	 hann	 vera	mikilvægan	 þátt	 í	 að	
undirbúa	 börnin	 vel	 fyrir	 þessi	 þáttaskil	 í	 lífi	 þeirra.	 Í	 kafla	 hér	 að	 neðan	
verður	 rætt	 um	 það	 sem	 kom	 fram	 í	 viðtölum	 við	 viðmælendur	 um	
sumarskólann.	

5.1.3 Upphafsviðtöl	og	fyrsti	skóladagurinn	í	grunnskólanum	

Upphafsviðtölin	 og	 fyrsti	 skóladagurinn	 í	 grunnskólanum	 marka	 ákveðin	
þáttaskil	 í	 lífi	 barna	 eins	 og	 útskriftin	 úr	 leikskólanum	 gerir.	 Mér	 fannst	
skilaboðin	 til	 barnanna	 vera	 skýr	 í	 upphafsviðtölum.	 Þar	 var	 rætt	 um	
stundvísi,	svefn	og	skólabjölluna.	Börnunum	voru	gefin	þau	skilaboð	að	nú	
skuli	þau	standa	sig	 í	að	mæta	á	réttum	tíma	og	að	alvaran	væri	tekin	við.	
Foreldrar	 nýttu	 tímann	 að	 viðtölum	 loknum	 til	 að	 koma	 ýmsum	 upp-
lýsingum	til	kennarans	um	börnin	sín.	Það	samræmist	því	sem	kemur	fram	í	
aðalnámskrám	 leik-	 og	 grunnskóla	 en	 þar	 segir	 að	 foreldrar	 eigi	 einnig	 að	
miðla	upplýsingum	um	börn	sín	og	eru	því	mikilvægir	 tengiliðir	milli	 skóla-
stiganna	 (Mennta-	 og	 menningarmálaráðuneyti,	 2011;	 2013).	 Í	 rannsókn	
Dockett	og	Perry	(2004)	töluðu	foreldrar	um	hvernig	fjölskyldulífið	og	venjur	
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breyttust	í	takt	við	skipulag	skólans	eins	og	til	dæmis	hvenær	skólinn	byrjar	
og	 hvenær	 honum	 lýkur	 sem	 og	 stundvísi.	 Í	 upphafsviðtölunum	 kom	
stundvísi	 skýrt	 fram	 sem	 lykilþáttur	 og	 þar	með	 var	 grunnurinn	 lagður	 að	
breyttum	venjum	 fjölskyldunnar	því	 í	 leikskólanum	er	ekki	 eins	mikil	 krafa	
um	stundvísi	og	í	grunnskólanum.	

Fyrsta	 skóladaginn	virtust	börnin	vera	mjög	 spennt	og	 full	 tilhlökkunar.	
Það	samræmist	því	sem	kom	fram	í	rannsókn	Jóhönnu	Einarsdóttur	 (2003,	
2012)	 en	 þar	 kom	 fram	 að	 börnin	 hlakka	 til	 að	 byrja	 í	 grunnskólanum	 og	
voru	spennt	 fyrir	því	að	 læra	nýja	hluti,	hitta	nýja	krakka	og	komast	 í	nýtt	
umhverfi.	Fyrsta	skóladaginn	fór	kennarinn	strax	yfir	reglur	skólans,	hlutverk	
nemenda	og	kennara	og	reglur	um	að	rétta	upp	hönd.	Hann	var	ákveðinn	og	
minnti	stöðugt	á	reglurnar	og	byrjaði	um	leið	að	skóla	nemendur	til.	Hann	
einblíndi	 á	 það	 að	undirbúa	og	 aðlaga	nemendur	 fyrir	 grunnskólagönguna	
sem	samræmist	því	sem	aðalnámskrár	 leik-	og	grunnskóla	 leggja	áherslu	á	
að	gert	 sé	 fyrstu	vikur	grunnskólagöngunnar	 (Mennta-	og	menningarmála-
ráðuneyti,	 2011;	 2013).	 Kennarinn	 nýtti	 sér	 einnig	 strax	 vinnuaðferðir	
uppeldis-	 og	 samskiptastefnunnar,	 uppeldi	 til	 ábyrgðar,	 og	 fór	 vel	 yfir	
hlutverk	nemendanna	og	kennarans.	Vinnuaðferðir	uppeldi	til	ábyrgðar	eiga	
að	 styðja	 við	 kennara	 við	 að	 móta	 skýra	 stefnu	 varðandi	 samskipti	 og	
agamál	 (Guðlaug	 Erla	 Gunnarsdóttir	 og	 Magni	 Hjálmarsson,	 2007).	
Kennarinn	 nýtti	 sér	 aðferðir	 úr	 bókinni	 Verkfærakistan	 eins	 og	 að	 setja	
stofu-	 og	 bekkjarreglur,	 skipuleggja	 samræður	 við	 nemendur	 og	 hvernig	
hægt	 er	 að	 skilgreina	 hlutverk	 kennara	 og	 nemenda	 (Diane	 Gossen	 og	
Magni	Hjálmarsson,	2007).	Það	var	því	ljóst	að	kennaranum	þótti	mikilvægt	
að	 nemendur	 gætu	 strax	 fylgt	 fyrirmælum	 sem	 samræmist	 niðurstöðum	
rannsóknar	Dockett	og	Perry	 (2004).	 Í	þeirri	 rannsókn	kom	einnig	 í	 ljós	að	
börnunum	 fannst	 skipta	miklu	máli	 að	 kunna	 reglur	 skólans	 og	 það	 sást	 í	
þessari	rannsókn	að	börnin	tóku	reglunum	mjög	alvarlega	og	hlustuðu	vel	á	
kennarann	 fyrsta	 skóladaginn.	 Þetta	 sýnir	 að	 reglur	 eru	 stór	 hluti	 af	
skólastarfi	og	börnum	finnst	mikilvægt	að	kunna	þær.	

Ég	 myndi	 því	 segja	 að	 strax	 í	 upphafsviðtölunum	 og	 á	 fyrsta	 degi	
grunnskólagöngunnar	kynnast	börnin	því	að	skipulag	grunnskólans	er	stífara	
og	 það	 er	meira	 skipulagt	 en	 í	 leikskólanum.	 Einnig	 að	 auknar	 kröfur	 eru	
gerðar	 til	 þeirra	 og	 að	 þau	 þurfi	 að	 fylgja	 fleiri	 og	 stífari	 reglum.	 Þetta	
samræmist	 rannsóknum	 um	 starfshætti	 leik-	 og	 grunnskóla	 (Jóhanna	
Einarsdóttir,	2004b;	2007;	Anna	Magnea	Hreinsdóttir,	2013).		

Foreldrar	 komu	 með	 börnunum	 sínum	 inn	 í	 skólastofuna	 fyrsta	
skóladaginn	og	voru	þar	dálitla	stund.	Sjá	mátti	á	foreldrum	hvað	þeir	voru	
stoltir	 og	 ánægðir	 með	 börnin	 sín	 en	 kvíði	 og	 áhyggjur	 fylgdu	 þeim	 líka.	
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Margir	foreldrar	áttu	erfitt	með	að	skilja	börnin	sín	eftir	en	þeir	virtust	gera	
sér	grein	fyrir	að	þetta	væri	hluti	af	flutningnum	á	milli	skólastiganna.	Þetta	
samræmist	 niðurstöðum	 rannsóknar	 Sigurborgar	 Sturludóttur	 og	 Jóhönnu	
Einarsdóttur	 (2008)	 en	 þar	 kom	 fram	 að	 foreldrar	 höfðu	 flestir	 jákvæða	
reynslu	af	þeim	tímamótum	þegar	barn	þeirra	byrjaði	í	grunnskóla	en	einnig	
sögðust	 foreldrar	 finna	 fyrir	 kvíða	 eða	 áhyggjum.	 Svipaðar	 niðurstöður	
fengu	Griebel	og	Niesel	(2002)	í	rannsókn	sinni	en	þar	kom	í	ljós	að	við	lok	
leikskóladvalar	 barna	 voru	 foreldrar	 almennt	 bjartsýnir	 en	 samt	 sem	 áður	
áhyggjufullir.	Fyrsta	skóladaginn	voru	þeir	bæði	hamingjusamir	og	stoltir	yfir	
að	barnið	þeirra	 væri	orðið	 stórt	en	einnig	 leiðir	og	 fundu	 fyrir	 ákveðnum	
missi.		

5.2 Viðtölin	

Tekin	 voru	 sex	 einstaklingsviðtöl,	 þrjú	 í	 leikskólanum	 og	 þrjú	 í	 grunn-
skólanum.	Viðtölin	voru	 flokkuð	niður	 í	 sjö	meginþemu	með	 tilliti	 til	 rann-
sóknarefnisins.	Hér	verða	niðurstöður	viðtalanna	greindar	með	tilvísun	í	það	
fræðilega	efni	sem	ég	fjallaði	um	í	2.	kafla.		

5.2.1 Reynslan	af	samfellu	milli	leik-	og	grunnskólans	

Í	 lögum	 um	 leik-	 og	 grunnskóla	 kemur	 fram	 að	 sveitastjórn	 skuli	 koma	 á	
samstarfi	 leik-	 og	 grunnskóla	 (Lög	 um	 grunnskóla	 nr.	 91/2008;	 Lög	 um	
leikskóla	90/2008).	Í	viðtölunum	kom	skýrt	fram	að	um	einhverskonar	sam-
starf	var	að	ræða	á	milli	 leik-	og	grunnskólans.	Einnig	kom	skýrt	fram	að	til	
væri	 áætlun	 um	 samfelluna	 sem	 einkenndist	 þó	 aðallega	 af	 skipulögðum	
fundum	og	heimsóknum	á	milli	 skólastiganna.	Viðmælendur	 töluðu	um	að	
megin	 markmiðið	 með	 samfellunni	 væri	 að	 brúa	 bilið	 á	 milli	 leik-	 og	
grunnskólans	 svo	 að	 flutningurinn	 yrði	 ekki	 sundurlaus	 fyrir	 börnin.	 Þetta	
samræmist	 því	 sem	 fram	 kemur	 í	 aðalnámskrám	 leik-	 og	 grunnskóla	 um	
markmið	 samstarfsins	 á	 milli	 skólastiga	 og	 að	 áætlun	 eigi	 að	 vera	 til	 um	
samstarfið	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2011;	2013).	

Viðmælendur	 voru	 almennt	 jákvæðir	 gagnvart	 samfellunni	 og	 þeim	
fannst	hún	hafa	reynst	vel	en	hægt	væri	að	gera	betur.	Eins	og	Elva	sagði:	
„en	þar	sem	það	er	ekki	nema	ein	gata	á	milli	okkar	þá	 finnst	mér	að	það	
gæti	 verið	 miklu	 miklu	 betra”.	 Dóra	 leikskólastjóri	 talaði	 um	 að	 sömu	
þættirnir	hefðu	fest	sig	í	sessi	eins	og	heimsóknir	og	fundir	en	að	samstarfið	
hafi	 ekki	 orðið	 mikið	 meira	 en	 það.	 Þetta	 er	 í	 samræmi	 við	 rannsóknar-
niðurstöður	 Broström	 (2002)	 um	 að	 kennarar	 voru	 jákvæðir	 gagnvart	
samfellunni	og	hlynntir	því	að	hafa	sameiginlega	fundi,	skólaheimsóknir	og	
sameiginleg	verkefni.		
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Í	 viðtalinu	 við	 Elvu	 grunnskólakennara	 kom	 fram	 að	 hún	 taldi	 að	
starfsmenn	leikskólans	ynnu	hvorki	á	svipaðan	hátt	né	með	svipuð	verkefni	
innan	 skólans	 eins	 og	 þau	 gera	 í	 grunnskólanum.	 Dúna,	 deildarstjóri	 í	
leikskólanum,	 staðfesti	 það	 að	 þær	 í	 leikskólanum	 ynnu	með	mismunandi	
verkefni	og	undirbjyggju	því	börnin	á	mismunandi	hátt	 fyrir	 skólagönguna.	
Elva	taldi	að	þetta	hindraði	aukið	samstarf	 í	námi	barnanna	og	samræmist	
þetta	 niðurstöðum	 rannsóknar	 Halldóru	 Haraldsdóttur	 (2012)	 um	 að	 ekki	
væri	 verið	 að	 vinna	 markvisst	 að	 samræmingu	 kennsluhátta	 á	 milli	
skólastiganna.	Einnig	samræmist	þetta	niðurstöðum	Broström	(2002)	um	að	
kennarar	voru	ekki	eins	jákvæðir	að	vinna	eftir	svipuðum	kennsluaðferðum	
milli	skólastiganna.	Þegar	ekki	er	unnið	markvisst	að	samstarfi	í	námi	barna	
á	 milli	 leik-	 og	 grunnskólans	 myndast	 rof	 og	 verður	 þá	 reynsla	 barnanna	
sundurlaus.	Það	stangast	líka	á	við	hugmyndir	Dewey	(2000b)	um	reynsluna	
en	börn	eiga	að	geta	nýtt	 sér	þá	 reynslu	sem	þau	öðlast	 í	 leikskólanum	til	
þess	að	takast	á	við	viðfangsefni	í	framtíðinni.	Kennarar	ættu	því	að	huga	að	
því	 að	 vinna	 eftir	 svipuðum	 kennsluaðferðum	 svo	 að	 börnin	 geti	 nýtt	 sér	
reynslu	úr	leikskólanum	og	byggt	ofan	á	hana	í	grunnskólanum.	

Í	 viðtölunum	 við	 Elsu	 deildarstjóra	 í	 grunnskólanum	 og	 Dóru	
leikskólastjóra	 kom	 í	 ljós	 að	 ákveðin	 samstarfsverkefni	 hefðu	 verið	 á	milli	
skólastiganna	fyrir	nokkrum	árum	en	þau	hefðu	dottið	upp	fyrir.	Þær	hefðu	
viljað	 hafa	 þessi	 verkefni	 áfram	 sem	 hluti	 af	 samfellunni	 og	 er	 ég	 því	
sammála.	 Mögulega	 getur	 ólíkt	 skipulag	 og	 ólíkir	 starfshættir	 leik-	 og	
grunnskóla	 hindrað	 aukið	 samstarf	 sem	 stuðlar	 að	 samfellu	 í	 námi	 barna	
(Jóhanna	 Einarsdóttir,	 2004b;	 2007;	 Anna	 Magnea	 Hreinsdóttir,	 2013).	
Dúnu,	 deildarstjóra	 í	 leikskólanum,	 fannst	 samt	 sem	 áður	 að	 gagnkvæmt	
traust	ríkti	á	milli	kennaranna	í	leik-	og	grunnskólanum	sem	ég	tel	mjög	gott	
og	 þær	 ættu	 því	 að	 geta	 unnið	 að	 sameiginlegum	 verkefnum	 í	 námi	
barnanna.	 Gaman	 væri	 ef	 leik-	 og	 grunnskólinn	 myndu	 byrja	 aftur	 með	
samstarfsverkefni,	 hvort	 sem	 það	 verður	 að	 taka	 upp	 þráðinn	 með	 eldri	
verkefni	 eða	 byrja	 á	 nýjum.	 Ég	 tel	 samstarfsverkefni	 milli	 skólastiganna	
styrkja	 samfelluna	 og	 auðvelda	 börnunum	 flutninginn.	 Samfella	 í	 námi	
barna	 skiptir	 miklu	 máli	 og	 ekki	 má	 einungis	 einblína	 á	 samfellu	 í	 ytri	
umgjörð	 skólanna.	 Til	 þess	 að	 mynda	 markvissa	 samfellu	 á	 milli	 leik-	 og	
grunnskólans	þarf	að	vera	samfella	í	báðum	þáttum.		

5.2.2 Heimsóknir	milli	skólastiganna	

Heimsóknir	 elstu	 leikskólabarnanna	 í	 grunnskólann	 eru	 fastur	 liður	 í	
samstarfi	 leik-	og	grunnskólans.	Heimsóknirnar	eru	mjög	markvissar	og	vel	
skipulagðar	og	virðast	 reynast	mjög	vel	 á	báðum	skólastigum.	 Í	heimsókn-
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unum	kynnast	börnin	skólahúsnæðinu	og	skólalóðinni	og	þau	öðlast	öryggi	í	
umhverfinu.	Leikskólabörnunum	er	einnig	boðið	á	viðburði	og	leiksýningar	í	
grunnskólanum.	 Þetta	 samræmist	 kenningum	 Bronfenbrenner	 (1977)	 en	
hann	talaði	um	að	barnið	væri	hluti	af	nærkerfinu	sem	er	heimili,	 leikskóli	
og	grunnskóli.	Millikerfi	byggir	síðan	á	samskiptum	og	tengslum	milli	tveggja	
nærkerfa	 sem	 eru	 mjög	 mikilvæg.	 Það	 er	 því	 mikilvægt	 að	 barnið	 fái	 að	
kynnast	umhverfi	 sínu	og	með	skólaheimsóknum	fær	það	tækifæri	 til	þess	
og	það	hjálpar	barninu	að	fara	á	milli	þessara	nærkerfa.	Einnig	tengist	þetta	
síðtímahugmyndum	um	börn	þar	 sem	gert	 er	 ráð	 fyrir	 að	 umhverfið	móti	
börn	 og	 börn	móti	 umhverfið	 sitt	 (Rogoff,	 2003).	 Það	 er	 því	 gott	 að	 stór	
þáttur	í	þessum	tímamótum	barna	felist	í	því	að	þau	kynnist	nærumhverfinu	
og	finni	fyrir	öryggi.		

Í	viðtölunum	kom	skýrt	fram	að	elstu	börn	leikskólans	fengu	tækifæri	til	
að	kynnast	umhverfi	og	starfi	grunnskólans	en	þau	fengu	hins	vegar	ekki	að	
viðhalda	góðum	tengslum	við	leikskólann	eftir	að	í	grunnskólann	var	komið	
eins	 og	 aðalanámskrár	 leik-	 og	 grunnskóla	 leggja	 áherslu	 á	 (Mennta-	 og	
menningarmálaráðuneyti,	2011;	2013).	Heimsóknir	grunnskólakennara	með	
bekkinn	sinn	í	leikskólann	voru	ekki	markvissar	þó	svo	að	þær	væru	hluti	af	
áætluninni	um	samfelluna	milli	 leik-	og	grunnskólans.	Það	kom	skýrt	fram	í	
viðtölunum	 að	 Elva,	 kennari	 á	 yngsta	 stigi	 og	 tengiliður	 grunnskólans	 við	
leikskólann,	var	sú	eina	sem	fór	 reglulega	með	bekkinn	sinn	 í	heimsóknir	 í	
leikskólann.	Hún	hvatti	hina	kennarana	til	að	fara	í	heimsóknir	en	það	skilaði	
ekki	 miklum	 árangri.	 Þetta	 samræmist	 því	 sem	 kom	 fram	 í	 rannsóknar-
niðurstöðum	 Jóhönnu	 Einarsdóttur	 (2004a)	 og	 Halldóru	 Haraldsdóttur	
(2012)	 um	 að	 samvinna	 milli	 skólastiganna	 einkenndist	 aðallega	 af	
heimsóknum	 í	 grunnskólann	 þar	 sem	 börnin	 kynntust	 umhverfi	 og	 við-
burðum	 grunnskólans.	 Samfellan	 virtist	 því	 aðallega	 einkennast	 af	 því	 að	
leikskólakennararnir	undirbjuggu	börnin	fyrir	grunnskólagönguna.	

Dúna,	 deildarstjóri	 á	 leikskólanum,	 sagði	 að	 það	 væri	 auðvelt	 að	 fá	
bekkina	 í	 heimsókn	 og	 að	 flestir	 grunnskólakennararnir	 væru	 jákvæðir	 en	
taldi	tímaskort	vera	eina	af	ástæðunum	fyrir	því	að	kennararnir	kæmu	ekki	í	
heimsókn.	 Þetta	 samræmist	 líka	 rannsóknarniðurstöðum	 Jóhönnu	 Einars-
dóttur	 (2004a)	 um	 að	 helstu	 ástæður	 fyrir	 því	 að	 kennarar	 notuðu	 ekki	
aðferðir	sem	þeir	töldu	æskilegar	eins	og	til	dæmis	að	halda	fundi	og	fara	í	
heimsóknir	milli	leik-	og	grunnskóla	væri	skortur	á	tíma	og	peningum.	

Eins	 og	 fram	 hefur	 komið	 er	 markvisst	 unnið	 að	 því	 að	 kynna	 elstu	
börnum	 leikskólans	umhverfi	og	viðburði	 í	grunnskólanum	með	heimsókn-
um	en	betur	mætti	standa	að	heimsóknum	barnanna	 í	 leikskólann	eftir	að	
grunnskólanám	þeirra	hefst.	Til	er	markviss	áætlun	um	skólaheimsóknirnar	
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og	því	ætti	að	vera	einfalt	að	 fylgja	henni	eftir.	 Í	 viðtölunum	kom	 í	 ljós	að	
kennarar	í	grunnskólanum	virðast	ekki	vita	hvort	heimsóknirnar	séu	val	eða	
hluti	af	áætluninni	um	samfelluna.	Að	mínu	mati	þarf	að	skerpa	þessi	atriði	
og	 fara	 betur	 yfir	 áætlunina	 með	 kennurum	 á	 yngsta	 stigi.	 Viðmælendur	
voru	ekki	vissir	um	hvort	æskilegt	væri	að	festa	heimsóknirnar	niður	en	ég	
tel	að	þeim	yrði	betur	sinnt	ef	það	yrði	gert.	Það	má	ekki	gleymast	að	það	er	
jafn	mikilvægur	hluti	af	samfellunni	að	börn	haldi	tengslum	við	 leikskólann	
og	að	þau	fái	að	kynnast	grunnskólanum	áður	en	skólaganga	þeirra	hefst.		

5.2.3 Fundir	um	samfelluna	

Viðmælendur	 voru	 jákvæðir	 gagnvart	 fundum	 um	 samfellu	 milli	 leik-	 og	
grunnskólans	og	hlynntir	því	að	fundir	væru	haldnir	til	að	bæta	samstarfið	á	
milli	 skólastiganna.	 Viðhorfið	 samræmist	 niðurstöðum	 úr	 rannsókn	
Broström	(2002)	en	í	þeim	kom	í	ljós	að	kennarar	voru	almennt	hlynntir	því	
að	 hafa	 fundi.	 Skipulagsfundur	 er	 haldinn	 á	 hverju	 ári	 til	 að	 skipuleggja	
heimsóknir	og	ákveða	dagsetningar.	Skilafundir	eiga	líka	mikinn	þátt	í	sam-
starfinu	milli	skólastiganna	og	slíkur	fundur	er	haldinn	ár	hvert	 í	 lok	maí.	Á	
þeim	 fundum	 fá	 kennarar	 upplýsingar	 og	 gögn	 frá	 deildarstjórum	 leik-
skólans	um	börnin	sem	koma	til	með	að	hefja	grunnskólanám	um	haustið.	
Þetta	 samræmist	því	 sem	kemur	 fram	 í	 aðalnámskrám	 leik-	og	grunnskóla	
um	að	mikilvægar	upplýsingar	eiga	að	fylgja	börnunum	yfir	í	grunnskólann.	
Það	er	gert	til	þess	að	auðvelda	kennurum	að	laga	námið	að	fyrra	námi	og	
reynslu	barnanna	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2011;	2013).	Þetta	
tengist	 líka	 kenningum	 Dewey	 (2000b)	 um	 reynsluna.	 Hann	 taldi	 að	 ef	
hlutirnir	 væru	 settir	 í	 samhengi	 yrði	 reynslan	 skiljanleg	 og	merkingarbær.	
Börn	eiga	að	geta	nýtt	sér	þá	reynslu	sem	þau	öðlast	í	leikskólanum	til	þess	
að	 takast	 á	 við	 viðfangsefni	 í	 grunnskólanum.	 Þar	 á	 kennarinn	 að	 vera	
verkstjóri	 og	 leiðbeinandi	 og	 sjá	 til	 þess	 að	 nemendur	 hugsi	 og	 ræði	
skynsamlega	um	það	sem	þeir	gera.	

Allir	viðmælendur	grunnskólans	og	leikskólastjórinn	töluðu	um	aukafund	
þar	 sem	 kennarar	 í	 1.	 og	 2.	 bekk	 og	 deildarstjórar	 á	 elstu	 deildum	 leik-
skólans	 hittast	 og	 ræða	 það	 sem	 þeir	 gera	 á	 hvoru	 stigi	 fyrir	 sig.	 Dóra	
leikskólastjóri	nefndi	samt	sem	áður	að	þessir	 fundir	hafi	verið	markvissari	
áður	fyrr	og	þá	hafi	þeir	verið	haldnir	reglulega	yfir	árið	þar	sem	samstarfið	
var	 í	 forgrunni.	 Í	 skólanámskrá	 leikskólans	 (2015)	 eru	 tilteknir	 fimm	 sam-
ráðsfundir	 kennara	 en	 í	 handbók	 grunnskólans	 (2014)	 er	 nefndur	 fundur	
sem	haldinn	er	að	hausti	og	skilafundur.	Það	er	því	ekki	 samræmi	þarna	á	
milli	en	þessir	aukafundir	virðast	samt	vera	hluti	af	samfellunni	og	ég	tel	að	
því	fleiri	fundir	sem	haldnir	eru	því	betra.	
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Í	 áætluninni	 um	 samfelluna	milli	 leik-	 og	 grunnskólans	 er	 gert	 ráð	 fyrir	
skipulagsfundi	 og	 skilafundi	 og	 að	 auki	 eru	 fundir	 sem	alltaf	 eru	 haldnir	 á	
milli	 skólastiganna.	 Misjafnt	 virðist	 eftir	 árum	 hvort	 og	 hversu	 marga	
aukafundi	kennararnir	halda	til	þess	að	ræða	samfelluna	milli	skólastiganna.	
Mér	finnst	að	fundir	ættu	aftur	að	verða	markvissir	eins	og	þeir	voru	áður.	
Mikilvægt	er	að	kennarar	kynni	sér	náms-	og	starfsaðferðir	á	báðum	skóla-
stigum	eins	og	fram	kemur	í	aðalnámskrám	leik-	og	grunnskóla	(Mennta-	og	
menningarmálaráðuneyti,	2011;	2013).	Einnig	er	mikilvægt	að	leita	leiða	til	
þess	 að	 auka	 samfelluna	 og	 ég	 tel	 fyrsta	 skrefið	 í	 þá	 átt	 sé	 að	 halda	
markvissa	sameiginlega	fundi	þar	sem	samstarfið	er	í	forgrunni.		

5.2.4 Uppeldis-	og	samskiptastefnur	leik-	og	grunnskólans	

Í	 viðtali	 við	 Elvu,	 kennara	 á	 yngsta	 stigi,	 kom	 upp	 stutt	 umræða	 um	
uppeldis-	 og	 samskiptastefnur	 leik-	 og	 grunnskólans.	 Grunnskólinn	 fylgir	
stefnunni	uppeldi	til	ábyrgðar	en	leikskólinn	stefnunni	SMT–skólafærni.	Elva	
taldi	 að	 það	 gæfi	 betri	 árangur	 ef	 báðir	 skólarnir	 í	 sveitarfélaginu	 fylgdu	
sömu	 stefnunni.	 Viðmælendur	 leikskólans	 voru	 allir	 sammála	 um	 að	
skólarnir	myndu	 ná	 betri	 árangri	 ef	 leik-	 og	 grunnskólinn	 færu	 eftir	 sömu	
uppeldis-	 og	 samskiptastefnunni.	 Dúna	 var	 ekki	 mjög	 hlynnt	 SMT–
skólafærni	 þegar	 ákveðið	 var	 að	 fylgja	 henni	 í	 leikskólanum	 en	 þrátt	 fyrir	
það	hefur	hún	fylgt	stefnunni	og	fundist	það	hjálpa	sér	mikið.	Hún	sagði	að	
foreldrar	fyndist	stefnan	hafa	skilað	sér	heim	og	nýst	þeim	vel.	Dúna	taldi	að	
samnýting	á	stefnum	væri	ávinningur	fyrir	börnin	og	að	barnið	ætti	að	vera	í	
brennidepli	en	ekki	skoðanir	stjórnenda.		

Dóra	 leikskólastjóri	 sagði	 að	 í	 leikskólanum	hafi	 verið	 ákveðið	 að	 fylgja	
stefnunni	SMT–skólafærni	áður	en	ákveðið	var	að	fylgja	uppeldi	til	ábyrgðar	
í	grunnskólanum.	Hún	vissi	til	þess	að	í	öðrum	sveitarfélögum	hafi	það	skilað	
árangri	 að	 fylgja	 sömu	 stefnunni	 í	 leik-	 og	 grunnskólanum.	 Dóra	 taldi	
uppeldi	til	ábyrgðar	vera	of	huglæga	stefnu	fyrir	ung	börn	og	erfitt	væri	að	
fylgja	 henni	 í	 leikskóla.	 Meðan	 börnin	 væru	 ung	 væri	 gott	 að	 fylgja	 fast-
mótaðri	stefnu	sem	tæki	á	öllum	þáttum	í	samskiptum	eins	og	hún	telur	að	
raunin	 sé	 með	 SMT–skólafærni.	 Hún	 taldi	 að	 með	 því	 að	 fylgja	 SMT–
skólafærni	hefði	dregið	úr	hegðunarfrávikum	í	leikskólanum	og	hún	var	viss	
um	 að	 stefnan	 hafi	 haft	 áhrif	 á	 starfið.	 Þegar	 verið	 var	 að	 velja	 hvaða	
uppeldis-	og	samskiptastefna	væri	æskilegt	að	fylgja	var	ekki	samstaða	hjá	
leik-	og	grunnskólanum.	

Í	 2.	 kafla	 er	 sagt	 frá	 helstu	 áherslum	 stefnanna	 SMT–skólafærni	 og	
uppeldi	 til	 ábyrgðar	 (Sprauge	 og	 Golly,	 2008;	 PMTO–foreldrafærni,	 e.d.;	
Guðlaug	Erla	Gunnarsdóttir	og	Magni	Hjálmarsson,	2007).	Stefnurnar	SMT–
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skólafærni	og	uppeldi	til	ábyrgðar	eru	mjög	ólíkar	þar	sem	SMT–skólafærni	
byggist	á	atferlismótun	þar	sem	umbun	og	refsing	móta	ferlið	sem	fylgt	er.	
Uppeldi	 til	 ábyrgðar	 byggir	 á	 hugmyndum	 sem	 tengjast	 jákvæðri	 sálfræði	
þar	sem	litið	er	á	að	barnið	læri	að	taka	ábyrgð	á	eigin	gjörðum	með	því	að	
fá	 tækifæri	 til	 að	 leiðrétta	hegðun	 sína.	Uppeldi	 til	 ábyrgðar	 tengist	meira	
kenningum	Dewey	 (2000b)	og	Vygotsky	 (1978)	og	 síðtímahugmyndum	um	
börn	 (Dahlberg,	Moss	og	Pence,	1999)	þar	 sem	 litið	er	á	að	barnið	 læri	af	
reynslunni	 og	 af	 samskiptum	 við	 aðra.	 Þannig	 mótast	 viðhorf	 þeirra	 og	
siðferði.	 Þeir	 sem	 aðhyllast	 síðtímahugmyndir	 leggja	 áherslu	 á	 marg-
breytileika,	 styrkleika	 og	 getu	 barna.	 Bernska	 barna	 byggir	 á	 félagslegum	
þáttum	og	hún	mótast	bæði	fyrir	börn	og	af	börnum	í	gegnum	samskipti	og	
félagsleg	 tengsl.	 Börn	 taka	 þátt	 í	 að	 móta	 umhverfi	 sitt	 í	 gegnum	 það	
félagslega	 samhengi	 sem	þau	 læra	og	alast	upp	 í.	Börn	eru	þátttakendur	 í	
hinu	menningar-	 og	 félagslega	 samfélagi	 og	 þau	 geta	 byggt	 upp	 og	 tekið	
ákvarðanir	 sem	varða	þeirra	eigið	 líf	og	velferð.	Börn	hafa	einnig	 skoðanir	
og	viðhorf	sem	þarft	er	að	hlusta	á	og	taka	mark	á.	

SMT–skólafærni	hefur	skilað	góðum	árangri	í	sveitarfélögum	á	Íslandi	og	
sú	aðferð	er	mögulega	sýnilegri	(PMTO–foreldrafærni,	e.d.).	Ég	er	samt	ekki	
sammála	fullyrðingu	Dúnu	út	frá	reynslu	hennar	um	að	stefnan	um	uppeldi	
til	 ábyrgðar	 sé	 ekki	 sýnileg	 í	 grunnskólanum	 í	 þessu	 sveitarfélagi.	 Í	 niður-
stöðum	 mínum	 úr	 vettvangsathuguninni	 fyrsta	 skóladaginn	 sá	 ég	 að	
kennarinn	fór	strax	að	vinna	með	uppeldi	til	ábyrgðar.	Hann	fór	yfir	hlutverk	
nemenda	og	kennara	sem	er	eitt	af	því	 sem	er	gert	 í	 stefnunni.	Mögulega	
fer	það	eftir	kennurum	hversu	mikið	þeir	vinna	eftir	stefnunni.	Þeir	mættu	
nefna	stefnuna	oftar	á	nafn	þegar	þeir	vinna	samkvæmt	henni	því	ég	held	
að	 þeir	 fylgi	 hugmyndafræði	 hennar	 heilmikið	 en	 tengja	 ekki	 vinnuna	 við	
heiti	stefnunnar.	Á	starfsmannafundum	í	grunnskólanum,	þegar	ég	var	þar	í	
vettvangsnámi,	 voru	 kennarar	 hvers	 árgangs	 með	 kynningu	 á	 því	 hvernig	
þeir	 ynnu	 með	 uppeldi	 til	 ábyrgðar	 og	 flestir	 virtust	 gera	 það	 á	 mjög	
markvissan	hátt.		

Eins	og	 fram	hefur	komið	eru	stefnurnar	SMT–skólafærni	og	uppeldi	 til	
ábyrgðar	 mjög	 ólíkar	 stefnur	 og	 því	 má	 segja	 að	 þegar	 börnin	 fara	 úr	
leikskólanum	í	grunnskólann	myndist	rof.	Börnin	koma	úr	umhverfi	þar	sem	
þau	 eru	 vön	 því	 að	 fullorðnir	 taki	 ábyrgð	 og	 ákvarðanir	 á	 gjörðum	 þeirra	
með	 umbun	 eða	 refsingu.	 Síðan	 fara	 þau	 í	 umhverfi	 þar	 sem	þau	 eiga	 að	
taka	ábyrgð	á	eigin	gjörðum	með	því	að	fá	tækifæri	til	að	leiðrétta	hegðun	
sína.	Í	þessu	sveitarfélagi	er	ekki	nema	einn	leikskóli	og	einn	grunnskóli	svo	
auðvelt	ætti	 að	 vera	 fyrir	 skólana	 að	 fylgja	 sömu	 uppeldis-	 og	 samskipta-
stefnunni	og	koma	í	veg	fyrir	það	rof	sem	myndast	hjá	börnunum	þegar	þau	
fara	á	milli	skólastiga.	Þetta	er	einn	liður	sem	auðvelt	væri	að	framkvæma	til	
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þess	 að	 bæta	 samfelluna	 á	 milli	 leik-	 og	 grunnskólans.	 Ég	 er	 sammála	
viðmælendum	 um	 að	 það	myndi	 skila	 betri	 árangri	 ef	 skólarnir	 færu	 eftir	
sömu	stefnunni.	Sjálf	aðhyllist	ég	síðtímahugmyndir	um	börn	og	kenningar	
Dewey	og	Vygotsky	og	því	myndi	ég	frekar	vilja	vinna	eftir	stefnunni	uppeldi	
til	 ábyrgðar.	 Mér	 fannst	 góður	 árangur	 af	 henni	 í	 vettvangsnámi	 mínu	 í	
grunnskólanum	og	ég	held	að	hún	henti	einnig	börnum	á	 leikskólaaldri.	Ef	
ákveðið	 verður	 að	 sameina	 uppeldis-	 og	 samskiptastefnurnar	 í	 leik-	 og	
grunnskólanum	þá	verður	fróðlegt	að	vita	hvora	stefnuna	þeir	velja.	

5.2.5 Sumarskólinn	

Sumarskólinn	er	fyrir	elstu	börn	leikskólans.	Hann	stendur	yfir	í	þrjár	vikur	í	
ágústmánuði,	 eftir	 sumarlokun	 leikskólans	 og	 fram	 að	 skólabyrjun	 grunn-
skólans.	 Allir	 viðmælendur	 rannsóknarinnar	 voru	 sammála	 um	 að	 sumar-
skólinn	væri	mikilvægur	þáttur	af	samfellunni	milli	leik-	og	grunnskólans	og	
að	hann	auðveldaði	börnunum	flutninginn	yfir	 í	grunnskólann.	Þetta	svipar	
til	þess	sem	Peters	(2000)	lagði	áherslu	á	að	eðlilegt	flæði	eigi	að	vera	í	námi	
barna	á	milli	skólastiga.	Ég	tel	að	sumarskólinn	sé	mikilvægur	þáttur	í	því	að	
mynda	eðlilegt	flæði	þar	á	milli.		

Í	 skólanámskrá	 leikskólans	 (2015)	 kemur	 fram	 að	 í	 sumarskólanum	 sé	
lögð	 áhersla	 á	 aðlögun	 að	 grunnskólanum	 og	 börnin	 taki	 þátt	 í	 sundi,	
leikjum	 og	 upplifunarferðum.	 Viðmælendum	 fannst	 að	 í	 sumarskólanum	
lærðu	 börnin	 vel	 á	 umhverfi	 skólans,	 matsalinn	 og	 helstu	 reglur	 skólans.	
Einnig	 hjálpaði	 það	 nýjum	 börnum	 í	 hverfinu,	 sem	 höfðu	 ekki	 verið	 í	
leikskólanum,	að	kynnast	bæði	skólanum	og	börnunum.	Sumarskólinn	gefur	
því	leikskólabörnum	tækifæri	til	að	kynnast	umhverfi	og	starfi	grunnskólans	
áður	en	þau	byrja	skólagönguna	sem	er	í	samræmi	við	það	sem	fram	kemur	
í	aðalnámskrám	leik-	og	grunnskóla	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	
2011;	2013).	

Sumarskólinn	 var	 á	 vegum	 leikskólans	 þrátt	 fyrir	 að	 grunnskólinn	
útvegaði	húsnæði.	 Elva,	 kennari	 í	 grunnskólanum,	og	allir	 viðmælendur	úr	
leikskólanum	hefðu	viljað	að	grunnskólinn	tæki	meiri	þátt	í	sumarskólanum	
og	að	hann	yrði	að	samstarfsverkefni	leik-	og	grunnskólans.	Í	skólanámskrá	
leikskólans	 (2015)	 kemur	 greinilega	 fram	 að	 sumarskólinn	 er	 hluti	 af	
samfellunni	 en	 í	 handbók	 grunnskólans	 (2014),	 þar	 sem	 skólanámskrá	
grunnskólans	 er	 birt,	 er	 ekkert	 minnst	 á	 sumarskólann.	 Það	 staðfestir	 að	
sumarskólinn	sé	algjörlega	á	vegum	leikskólans.	Ég	tel	sumarskólann	gegna	
mikilvægu	hlutverki	í	að	brúa	bilið	á	milli	leik-	og	grunnskólans	og	auðvelda	
börnunum	 flutninginn	 þar	 á	milli.	Mér	 finnst	 því	 að	 grunnskólinn	ætti	 að	
taka	virkari	þátt	í	sumarskólanum.	Vel	er	staðið	að	honum	núna	en	það	væri	



	

82	

hægt	að	vinna	ennþá	meira	og	betur	 í	 kringum	hann.	Hann	gæti	 verið	vel	
unnið	 samstarfsverkefni	 leik-	 og	 grunnskólans	 og	 eitt	 af	 sérkennum	
skólakerfisins	í	þessu	sveitarfélagi.		

5.2.6 Fimm	ára	deild	við	grunnskólann	

Elsa,	deildarstjóri	yngsta	stigs	í	grunnskólanum,	var	eini	viðmælandinn	sem	
sá	aukin	tækifæri	til	samfellu	með	fimm	ára	deild	við	grunnskólann.	Hún	sá	
fyrir	sér	samstarfsverkefni	 leik-	og	grunnskólans	en	gerði	sér	um	leið	grein	
fyrir	ýmsum	hindrunum	sem	fylgja	fimm	ára	deild	og	skiptar	skoðanir	væru	
á	 því	 hvort	 hún	 væri	 æskileg.	 Elva,	 kennari	 á	 yngsta	 stigi,	 taldi	 betra	 að	
börnin	 væru	 áfram	 í	 því	 öfluga	 og	 krefjandi	 starfi	 sem	 fer	 fram	 í	
leikskólanum.	Dúnu,	deildarstjóra	á	 leikskólanum,	 fannst	að	 frekar	ætti	að	
leikskólamiða	nám	sex	ára	barnanna	í	grunnskólanum.	Leggja	meiri	áherslu	
á	 kennslu	 í	 gegnum	 leik	 og	 að	 námið	 yrði	 meira	 á	 forsendum	 barnanna.	
Dóru	leikskólastjóra	fannst	grunnskólanámið	nú	þegar	vera	nógu	langt.	Hún	
var	hrædd	um	að	þótt	fimm	ára	deildin	ætti	að	vera	leikskólamiðuð	myndi	
starfshættir	grunnskólans	með	tímanum	ná	niður	í	fimm	ára	deildina	líkt	og	
hún	sagði	að	hefði	gerst	 í	Noregi.	Þessu	er	ég	mjög	sammála	því	þegar	 lítil	
eining	sameinast	stærri	einingu	þá	aðlagast	hún	þeirri	stærri	með	tímanum.	

Það	er	margt	úr	fyrri	rannsóknum	sem	bendir	til	þess	að	börn	eigi	ekki	að	
fara	 snemma	 í	 grunnskóla.	 Í	 rannsóknarniðurstöðum	 Griebel	 og	 Niesel	
(2002)	voru	sum	börn	óörugg	yfir	því	að	byrja	í	grunnskóla	og	það	kom	þeim	
á	óvart	að	þar	voru	þau	skyldug	til	að	gera	ákveðna	hluti	en	í	leikskólanum	
höfðu	 þau	 val	 um	 hvað	 þau	 vildu	 gera.	 Þeim	 líkaði	 þessar	 breytingar	 illa.	
Þetta	sýnir	að	börn	sakna	leiksins	í	grunnskólanum	og	oft	er	erfitt	fyrir	þau	
að	 fara	 í	 stífara	og	 stýrðara	umhverfi.	 Vygotsky	 (1978)	 taldi	 að	börn	 væru	
löngu	 byrjuð	 að	 læra	 áður	 en	 þau	 hæfu	 almenna	 skólagöngu	 sem	 segir	
okkur	 að	 börn	 læra	 líka	 heilmargt	 áður	 en	 þau	 byrja	 í	 grunnskóla.	 Einnig	
benda	fyrri	rannsóknir	til	þess	að	foreldrar	séu	ekki	tilbúnir	til	að	láta	börnin	
sín	byrja	yngri	en	6	ára	 í	grunnskóla.	 Í	rannsóknarniðurstöðum	Sigurborgar	
Sturludóttur	og	Jóhönnu	Einarsdóttur	(2008)	kom	í	 ljós	að	margir	foreldrar	
finna	 fyrir	 kvíða	 og	 áhyggjum	þegar	 börn	 þeirra	 byrja	 í	 grunnskóla.	 Einnig	
fannst	foreldrum	samskiptin	við	grunnskólann	frábrugðin	samskiptunum	við	
leikskólann.	Þau	væru	minni	og	ópersónulegri	og	foreldrar	söknuðu	þess	að	
geta	ekki	átt	samtal	við	kennara	barnsins	í	lok	skóladags.	Í	rannsókn	Dockett	
og	Perry	(2004)	kom	í	ljós	að	foreldrar	höfðu	áhyggjur	af	öryggi	barna	sinna	í	
frímínútum	 því	 lóðin	 væri	 ekki	 girt	 af	 og	 þar	 væru	 svæði	 sem	 væru	 ekki	
undir	eftirliti	starfsmanna.	
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Dóra	 leikskólastjóri	 lagði	 áherslu	 á	 að	mikil	 gróska	 væri	 í	 leikskólastarfi	
og	 að	 gríðarlegt	 nám	 færi	 fram	 í	 gegnum	 leik.	 Það	 samræmist	 því	 sem	
Jóhanna	 Einarsdóttir	 (2007)	 sagði	 um	 þrjú	 meginhugtök	 sem	 einkenna	
leikskólastarf	á	Íslandi.	Þessi	þrjú	hugtök	eru	þroskamiðað	nám,	barnamiðað	
starf	 og	 umönnun.	Öll	 þessi	 hugtök	 hafa	 breyst	mikið	 síðustu	 ár.	 Jóhanna	
talar	um	að	leikskólastarf	hafi	breyst	með	tímanum	og	meiri	áhersla	er	lögð	
á	að	nám	og	kennsla	fari	fram	í	félagslegu	samhengi.	Einnig	samræmist	það	
rannsóknum	Jóhönnu	Einarsdóttur	(2004b;	2007)	og	Önnu	Magneu	Hreins-
dóttur	 (2013)	 um	 að	 mikill	 munur	 sé	 á	 starfsháttum	 leik-	 og	 grunnskóla.	
Starfið	 í	 grunnskólanum	 er	 meira	 skipulagt	 og	 ekki	 eins	 sveigjanlegt	 og	 í	
leikskólanum.	 Leikskólinn	 leggur	 meiri	 áherslu	 á	 að	 styrkja	 sjálfsímynd	
barnanna	og	félagsleg	samskipti.	Einnig	var	valdefling	barnanna	augljósari	í	
leikskólanum	 en	 þar	 höfðu	 börnin	meira	 ákvörðunarvald.	 Það	 samræmist	
síðtímahugmyndum	 um	 börn	 (Rogoff,	 2003;	 Dahlberg,	 Moss	 og	 Pence,	
1999)	um	að	börn	eiga	að	móta	umhverfi	sitt	og	geta	tekið	ákvarðanir	sem	
varðar	þeirra	eigið	líf	og	velferð.	

Margt	 mælir	 á	 móti	 því	 að	 hafa	 fimm	 ára	 deild	 við	 grunnskólann.	
Skipulag	grunnskólans	er	stífara	og	 fastmótaðara	og	hentar	því	síður	 fimm	
ára	 börnum.	 Fimm	 ára	 börn	 þurfa	 meira	 frjálsræði,	 sveigjanleika,	 meiri	
hreyfingu	og	að	fá	að	leika	sér.	Grunnskólinn	býður	ekki	upp	á	sama	svigrúm	
og	leikskólinn.	Skólastjórnendur	og	stjórnendur	sveitarfélagsins	ættu	því	að	
mínu	mati	 að	endurskoða	þessa	 tillögu	áður	en	þeir	 framkvæma	hana	því	
fyrst	og	fremst	þarf	að	hugsa	um	hag	barnanna.		

5.2.7 Aukin	tækifæri	og	framtíðarsýn	

Allir	 viðmælendur	 rannsóknarinnar	 vildu	 hafa	meiri	 samfellu	milli	 leik-	 og	
grunnskólans	 og	 margar	 góðar	 hugmyndir	 um	 bætt	 samstarf	 komu	 fram.	
Þar	 á	meðal	 voru	 hugmyndir	 um	 að	 kennarar	 á	 yngsta	 stigi	 ættu	 að	 fara	
oftar	með	bekkinn	sinn	í	heimsóknir	í	leikskólann,	að	sameiginleg	uppeldis-	
og	 samskiptastefna	 yrði	 í	 sveitarfélaginu,	 að	 fá	 aftur	 leikskólafulltrúa	 á	
bæjarskrifstofuna	sem	skipulegði	gott	samstarf	á	milli	skólastiganna,	eins	og	
fjöruferðirnar	sem	áður	voru	farnar,	að	öflugur	samstarfshópur	yrði	settur	á	
laggirnar	 til	 að	 bæta	 samstarfið,	 að	 grunnskólinn	 tæki	 meiri	 þátt	 í	
sumarskólanum,	að	kennarar	og	börn	myndu	vinna	meira	saman	og	að	leik-	
og	grunnskólinn	gætu	tileinkað	sér	betur	kennsluhætti	hvors	annars.		

Hér	má	sjá	að	viðmælendur	eru	með	fjölbreyttar	og	góðar	hugmyndir	til	
að	 bæta	 samfelluna.	 Ég	 sé	 fyrir	 mér	 að	 geta	 sameinað	 flestar	 þessar	
hugmyndir	með	 því	 að	 auka	 samfelluna	 á	milli	 leik-	 og	 grunnskólans	með	
samstarfsverkefni.	Samstarfsverkefnið	yrði	á	milli	elstu	barnanna	í	leikskóla-
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num	og	1.	bekk	grunnskólans	þar	sem	þau	myndu	vinna	verkefni	og	leika	sér	
saman	á	sameiginlegum	útisvæðum	sveitarfélagsins.	Samstarfsverkefnið	um	
útiumhverfi	 í	 starfendarannsókninni	 Á	 sömu	 leið	 gæti	 verið	 fyrirmynd	
verkefnisins	 (Kristín	 Norðdahl,	 2013;	 Kristín	 Norðdahl	 og	 Hrafnhildur	
Eiðsdóttir,	 2013).	 Mörg	 sameiginleg	 útisvæði	 er	 hægt	 að	 nota	 í	 sveitar-
félaginu.	Til	dæmis	er	hægt	að	fara	niður	í	fjöru	á	nokkrum	stöðum,	stór	tún	
eru	til	staðar	og	stórt	svæði	þar	sem	umhverfið	er	villt,	hrátt	og	spennandi.	
Með	 þessu	 verkefni	 væri	 hægt	 að	 endurvekja	 fjöruferðirnar	 og	 fara	 með	
börnin	í	náttúruskoðun.		

Eins	og	fram	hefur	komið	er	skipulag	og	starfshættir	grunnskólans	stífara	
en	 í	 leikskólanum	 (Jóhanna	 Einarsdóttir,	 2004b;	 2007;	 Anna	 Magnea	
Hreinsdóttir,	2013).	Því	væri	gott	að	valinn	væri	forsvarsmaður	verkefnisins	
sem	 myndi	 skipuleggja	 sameiginlega	 fundi	 til	 þess	 að	 ákveða	 hvenær	 og	
hvernig	 skuli	 vinna	 verkefnið	 og	 aðstoða	 kennara	 eftir	 þörfum.	 Verkefnið	
þyrfti	að	vera	fastur	liður	í	stundaskrám	skólanna.	Með	þessu	verkefni	sé	ég	
fyrir	mér	að	öll	samvinna	milli	skólastiganna	yrði	meiri	og	betri.	Kennarar	og	
börn	 á	 báðum	 skólastigum	 myndu	 kynnast	 betur	 og	 mynda	 meiri	 tengsl.	
Kennarar	 myndu	 einnig	 kynnast	 betur	 aðstæðum	 hvers	 annars	 og	
flutningurinn	 fyrir	 börnin	 á	milli	 skólastiganna	 yrði	 auðveldari.	 Til	 þess	 að	
stuðla	 að	markvissri	 samfellu	milli	 leik-	 og	 grunnskólans	 þarf	 að	 vinna	 að	
sameiginlegum	markmiðum	í	námi	barnanna	en	ekki	einungis	einblína	á	ytra	
skipulag	skólanna	eins	og	skólaheimsóknir	og	fundi.	Það	þarf	að	vera	fagleg	
vinna	 á	 bak	 við	 samfelluna	 við	 skólaskilin.	 Gaman	 væri	 ef	 sameiginlegt	
verkefni	eins	og	þetta	færi	af	stað	í	sveitarfélaginu	en	ég	tel	að	allir	myndu	
græða	á	því	að	taka	þátt	í	slíku	verkefni.	

5.3 Samantekt	

Viðmælendur	virtust	allir	gera	sér	grein	fyrir	markmiðum	samfellunnar	milli	
leik-	og	grunnskólans	og	þeir	höfðu	allir	góða	reynslu	af	samstarfinu.	Eins	og	
komið	 hefur	 í	 ljós	 eru	 nokkrir	 þættir	 sem	 viðmælendur	 telja	 að	 vel	 séu	
unnir,	eins	og	 fundir	og	heimsóknir	 leikskólabarnanna	 í	 grunnskólann.	Það	
er	 samt	 nokkuð	 ljóst	 að	 viðmælendur	 vilja	 gera	 ennþá	 betur	 hvað	 varðar	
samfellu	 skólastiganna.	 Það	 sem	 stóð	 upp	 úr	 var	 að	 grunnskólinn	ætti	 að	
taka	 meiri	 þátt	 í	 sumarskólanum,	 grunnskólakennararnir	 ættu	 að	 vera	
duglegri	að	fara	með	bekkinn	sinn	í	heimsóknir	í	leikskólann	og	að	uppeldis-	
og	 samskiptastefna	 skólanna	 ætti	 að	 vera	 sú	 sama.	 Allir	 nema	 einn	
viðmælendanna	 voru	 með	 ákveðnar	 skoðanir	 á	 því	 að	 ekki	 ætti	 að	 gera	
fimm	ára	deild	við	grunnskólann.	Þeir	voru	alfarið	á	móti	þessari	hugmynd	
og	vilja	alls	ekki	að	hún	verði	 framkvæmd.	Margar	hugmyndir	viðmælenda	
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um	aukin	 tækifæri	og	 framtíðarsýn	komu	 fram	sem	sýna	að	þeir	vilja	gera	
betur	í	samfellunni	milli	leik-	og	grunnskólans.	

Aukin	 umræða,	 kynning	 á	 umhverfi,	 samstarf	 milli	 kennara	 og	
sameiginleg	 markmið	 í	 námi	 barna	 eru	 taldir	 vera	 mikilvægir	 þættir	 í	 að	
skapa	 samfellu	milli	 skólastiganna.	Ýmislegt	 getur	 skapað	 rof	 í	 samfellunni	
eins	 og	 tímaleysi	 sem	 einkennir	 báðar	 starfstéttirnar,	 ólíkt	 skipulag	 og	
starfshættir	 leik-	 og	 grunnskóla	 og	 skiptar	 skoðanir	 skólafólks.	 Hagsmunir	
barnanna	er	það	mikilvægasta	í	samfellunni	og	ef	samfella	milli	skólastiga	er	
góð	 byggir	 hún	 upp	 traust	 og	 öryggi	 barnanna	 og	 eykur	 einnig	 vellíðan	
þeirra.	Það	á	að	byggja	á	reynslu	barnanna	svo	að	þau	geti	nýtt	sér	reynslu	
sína	í	nýjum	aðstæðum.		

Margt	er	hægt	að	gera	til	að	styrkja	samfellu	milli	 leik-	og	grunnskólans	
og	 auka	 samstarf	 kennara.	 Til	 dæmis	með	 samstarfsverkefni	 þar	 sem	 úti-
umhverfi	 í	 sveitarfélaginu	eru	notuð.	Ég	vonast	 til	þess	að	sveitarstjórn	og	
skólastjórnendur	 nýti	 sér	 niðurstöðurnar	 með	 því	 að	 bæta	 heimsóknir	
kennara	 í	 leikskólann,	 auki	 samskiptin	 og	 skoði	 hugmyndir	 mínar	 og	
viðmælenda	 um	 aukin	 tækifæri	 og	 framtíðarsýn.	 Einnig	 er	 mikilvægt	 að	
uppeldis-	og	samskiptastefnur	leik-	og	grunnskólans	verði	sameinaðar	og	að	
fimm	 ára	 deild	 við	 grunnskólann	 verði	 endurskoðuð	 og	 ígrunduð	 betur.	
Rannsókn	þessi	ætti	að	geta	nýst	sveitarfélaginu	til	þess	að	bæta	samfelluna	
á	 milli	 leik-	 og	 grunnskólans.	 Góð	 sýn	 stjórnar	 sveitarfélagsins	 og	 skóla-
stjórnenda	er	lykilinn	að	bættu	samstarfi	milli	 leik-	og	grunnskólans	í	fram-
tíðinni.		
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6 Lokaorð	

Þeir	sem	koma	að	menntun	og	uppeldi	barna	eru	sammála	um	að	samfella	
milli	 leik-	og	 grunnskóla	hafi	mikil	 áhrif	 á	upplifun	og	nám	barna	á	 grunn-
skólagöngu	þeirra.	Niðurstöður	eldri	 rannsókna	sýna	að	samfella	milli	 leik-	
og	grunnskóla	skiptir	máli	 fyrir	börn,	 foreldra	og	samfélagið	 í	heild.	Það	er	
því	mikilvægt	að	skólakerfið	 leggi	áherslu	á	samfellu	milli	 skólastiganna	og	
standi	vel	að	henni.	Huga	þarf	að	mörgum	þáttum	í	tengslum	við	samfelluna	
eins	 og	 skipulagi,	 kennsluháttum,	 samstarfi,	 félagslegum	 þáttum	 og	
umhverfi.		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýna	 að	 sveitarfélagið	 er	 að	 vinna	 að	
ýmsum	góðum	þáttum	sem	stuðla	að	 samfellu	milli	 leik-	og	grunnskólans.	
Þar	ber	að	nefna	þætti	 sem	koma	að	 skipulagi,	 skólaheimsóknum	 í	grunn-
skólann	og	 félagslegum	þáttum.	Grunnskólakennarar	mættu	bæta	 sig	 í	 að	
fara	með	 bekkinn	 sinn	 í	 heimsóknir	 í	 leikskólann	 ásamt	 því	 væri	 hægt	 að	
vinna	betur	að	svipuðum	kennsluháttum	á	báðum	skólastigum.	

Gott	samstarf	milli	skólafólks	skólastiganna	er	einn	af	þeim	þáttum	sem	
skiptir	 miklu	 máli	 til	 þess	 að	 flutningur	 milli	 skólastiganna	 verði	 sem	
farsælastur	 fyrir	 börnin.	 Í	 sveitarfélaginu	 var	 samstarf	milli	 leik-	 og	 grunn-
skólans	að	mörgu	 leyti	mjög	gott	en	betur	mætti	standa	að	samstarfi	með	
sumarskólann	og	uppeldis-	og	samskiptastefnur	leik-	og	grunnskólans.	

Í	rannsókninni	komu	viðmælendur	með	margar	áhugaverðar	hugmyndir	
sem	gætu	aukið	samfellu	milli	leik-	og	grunnskólans.	Allar	þessar	hugmyndir	
ætti	 að	 vera	 hægt	 að	 framkvæma	 ef	 viljinn	 er	 fyrir	 hendi.	 Einnig	 kom	
sterklega	fram	að	fimm	ára	deild	við	grunnskólann	væri	ekki	æskileg	og	að	
ekki	ætti	að	fara	í	þá	framkvæmd.		

Ég	 vona	 að	 rannsóknin	 efli	 umræður	 skólafólks	 og	 sveitarstjórnar	 um	
samfelluna	 í	 sveitarfélaginu	 og	 að	 hugmyndir	 mínar	 og	 viðmælenda	 um	
aukna	samfellu	verði	skoðaðar.	Einnig	vonast	ég	til	þess	að	stjórnendur	leik-	
og	grunnskólans	og	sveitarstjórn	endurskoði	uppeldis-	og	samskiptastefnur	
sveitarfélagsins	ásamt	því	að	skoða	hvort	 fimm	ára	deild	við	grunnskólann	
sé	í	raun	æskileg.	Framtíðin	mun	síðan	leiða	í	ljós	hvort	sveitarfélagið	muni	
standa	enn	betur	að	samfellunni	milli	leik-	og	grunnskólans.		

	





	

89	

Heimildaskrá	

	

Vegna	 nafnleyndar	munu	 vefslóðir	 skólanámskráa	 og	 nafn	 sveitarfélagsins	
ekki	koma	fram.		

	

Amalía	Björnsdóttir,	Ingibjörg	Símonardóttir	og	Jóhanna	Einarsdóttir.	
(2003).	Þróun	HLJÓM-2	og	tengsl	þess	við	lestrarfærni	og	ýmsa	
félagslega	þætti.	Uppeldi	og	menntun	12(1),	9–30.	Sótt	af	
http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000608219	

Anna	Elísa	Hreiðarsdóttir	og	Eygló	Björnsdóttir.	(2011).	Á	mörkum	skólastiga	
–	áherslur	í	starfi	með	elstu	börnum	leikskóla.	Ráðstefnurit	Netlu	–	
Menntakvika	2011.	Sótt	af	
http://skemman.is/stream/get/1946/11065/27145/1/%C3%81_m%C3%
B6rkum_sk%C3%B3lastiga.pdf	

Anna	Lilja	Marshall.	(2008).	Er	barnið	þitt	óhlýðið.	PMT–Oregano	aðferðin;	
foreldrafærni.	Uppeldi,	21(5),	46–50.	

Anna	Magnea	Hreinsdóttir.	(2013).	„Þau	náttúrulega	læra	af	öllu	sem	þau	
gera“:	Leikur	og	nám	í	grunnskóla.	Í	Jóhanna	Einarsdóttir	og	Bryndís	
Garðarsdóttir	(ritstjórar),	Á	sömu	leið:	Tengsl	leikskóla	og	grunnskóla	
(bls.	89–115).	Reykjavík:	Háskólaútgáfan.	

Bronfenbrenner,	U.	(1977).	Toward	an	experimental	ecology	of	human	
development.	American	Psychologist,	32,	512–531	

Broström,	S.	(2002).	Communication	and	continuity	in	the	transition	from	
kendergarten	to	school.	Í	H.	Fabian	og	A.	W.	Dunlop	(ritstjórar),	
Transitons	in	the	early	years:	Debating	continuity	and	progression	for	
children	in	early	education	(bls.	52–63).	London:	Falmer/Routledge.	

Broström,	S.	(2003).	Transition	from	kindergarten	to	school	in	Denmark:	
Building	bridges.	Í	S.	Broström	og	J.	T.	Wagner	(ritstjórar),	Early	
childhood	education	in	five	Nordic	countries:	Prespectives	on	the	
transition	from	preschool	to	school	(bls.	39–74).	Åruhus:	Systime	
academic.	

Dahlberg,	G.,	Moss,	P.	og	Pence,	A.	R.	(1999).	Beyond	Quality	in	Easly	
Childhood	Education	and	Care:	Postmodern	Prespectived.	London:	
Falmer	Press.	



	

90	

Dewey,	J.	(1934).	Art	as	experience.	New	York:	The	Penguin	group.	
Dewey,	J.	(1938).	Experience	and	education.	New	York:	Touchstone.	

Dewey,	J.	(2000a).	Hugsun	og	menntun	(Gunnar	Ragnarsson	þýddi).	
Reykjavík:	Rannsóknarstofnun	Kennaraháskóla	Íslands.	

Dewey,	J.	(2000b).	Reynsla	og	menntun	(Gunnar	Ragnarsson	þýddi).	
Reykjavík:	Rannsóknarstofnun	Kennaraháskóla	Íslands.		

Diane	Gossen	og	Magni	Hjálmarsson.	(2007).	Verkfærakistan:	Uppbygging	
(3.	útgáfa).	Álftanes:	Sunnuhvoll.	

Dockett,	S.	og	Perry,	B.	(2004).	Starting	school:	Prespectives	of	Australian	
children,	parents	and	educators.	Journal	of	Early	Childhood	Research,	
2(2),	171–189.	doi:10.1177/1476718X04042976	

Dockett,	S.	og	Perry,	B.	(2007).	Transitions	to	school.	Perceptions,	
Expectations,	Experiences.	Sydney:	University	of	New	South	Wales	Press	
Ltd.	

Dunlop,	A.W.	og	Fabian,	H.	(2002).	Conclusions:	debating	transitions,	
continuity	and	progression	in	the	early	years.	Í	H.	Fabian	og	A.	W.	
Dunlop	(ritstjórar),	Transitons	in	the	early	years:	Debating	continuity	
and	progression	for	children	in	early	education	(bls.	64–75).	London:	
Falmer/Routledge.	

Griebel,	W.	Og	Niesel,	R.	(2002).	Co-constructing	transition	into	
kindergarten	and	school	by	children,	parents	and	teachers.	Í	H.	Fabian	
og	A.	W.	Dunlop	(ritstjórar),	Transitons	in	the	early	years:	Debating	
continuity	and	progression	for	children	in	early	education	(bls.	64–75).	
London:	Falmer/Routledge.	

Guðlaug	Erla	Gunnarsdóttir	og	Magni	Hjálmarsson.	(2007).	Uppeldi	til	
ábyrgðar:	Uppbygging	sjálfsaga.	Netla	–	Veftímarit	um	uppeldi	og	
menntun.	Sótt	af	http://netla.hi.is/greinar/2007/003/index.htm	

Halldóra	Haraldsdóttir.	(2012).	Er	samfella	í	læsiskennslu	barna	á	mótun	
leik-	og	grunnskóla?	Netla	–	Veftímarit	um	uppeldi	og	menntun.	Sótt	af	
http://netla.hi.is/greinar/2012/ryn/018.pdf		

Handbók	grunnskólans.	(2014).	

Helga	Jónsdóttir.	(2013).	Viðtöl	í	eigindlegum	og	megindlegum	rannsóknum.	
Í	Sigríður	Halldórsdóttir	(ritstjóri),	Handbók	í	aðferðafræði	rannsókna	
(bls.	137–153).	Akureyri:	Ásprent	stíll	ehf.	

Hrafnhildur	Eiðsdóttir.	(2013).	„Það	er	svo	mikilvægt	að	tala	saman	og	læra	
af	öðrum”.	Í	Jóhanna	Einarsdóttir	og	Bryndís	Garðarsdóttir	(ritstjórar),	Á	



	

91	

sömu	leið:	Tengsl	leikskóla	og	grunnskóla	(bls.	151–157).	Reykjavík:	
Háskólaútgáfan.	

Ingibjörg	Ósk	Sigurðardóttir.	(2013).	„Ég	er	orðin	meðvitaðari	um	leikinn	
sem	kennslutæki”.	Í	Jóhanna	Einarsdóttir	og	Bryndís	Garðarsdóttir	
(ritstjórar),	Á	sömu	leið:	Tengsl	leikskóla	og	grunnskóla	(bls.	159–164).	
Reykjavík:	Háskólaútgáfan.	

Íslensk	samheitaorðabók.	(2012).	Svavar	Sigmundsson	(ritstjóri).	Reykjavík:	
Forlagið.	

Jóhanna	Einarsdóttir.	(2003).	Þegar	bjallan	hringir	þá	eigum	við	að	fara	inn	–	
Viðhorf	leikskólabarna	til	leik-	og	grunnskóla.	Netla	–	Veftímarit	um	
uppeldi	og	menntun.	Sótt	af	
http://netla.hi.is/greinar/2003/005/index.htm	

Jóhanna	Einarsdóttir.	(2004a).	Frá	leikskóla	til	grunnskóla:	Aðferðir	til	að	
tengja	skólastigin.	Tímarit	um	menntarannsóknir,	1(1),	209–227.	

Jóhanna	Einarsdóttir.	(2004b).	Tvær	stefnur	–	tvenns	konar	hefðir	í	kennslu	
ungra	barna.	Uppeldi	og	menntun,	13(2),	57–78.	Sótt	af	
http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000843647	

Jóhanna	Einarsdóttir.	(2007).	Lítil	börn	með	skólatöskur:	Tengsl	leikskóla	og	
grunnskóla.	Reykjavík:	Háskólaútgáfan	og	Rannsóknarstofa	í	
menntunarfræðum	ungra	barna.		

Jóhanna	Einarsdóttir.	(2008).	„Við	megum	ráða	þegar	við	erum	búin	með	
bækurnar:	Reynsla	barna	í	1.	bekk	grunnskóla.	Uppeldi	og	menntun,	
17(2),	9–30.	Sótt	af	
http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=001091135	

Jóhanna	Einarsdóttir.	(2012).	„Þá	byrjar	kennarinn	að	láta	mann	læra“:	
Leikskólabörn	tjá	sig	um	væntingar	sínar	og	undirbúning	undir	
grunnskólagönguna.	Tímarit	um	menntarannsóknir	9(1),	96–111.	

Jóhanna	Einarsdóttir	og	Bryndís	Garðarsdóttir	(ritstjórar).	(2013).	Á	sömu	
leið:	Tengsl	leikskóla	og	grunnskóla.	Reykjavík:	Háskólaútgáfan.	

Kristín	Bjarnadóttir.	(2002,	maí).	Gagn	og	gaman.	Sótt	af	
http://www.arnastofnun.is/page/ordpistlar_samfella	

Kristín	Norðdahl.	(2013).	Útiumhverfi	í	náttúrufræðinámi	ungra	barna.	Í	
Jóhanna	Einarsdóttir	og	Bryndís	Garðarsdóttir	(ritstjórar),	Á	sömu	leið:	
Tengsl	leikskóla	og	grunnskóla	(bls.	117–148).	Reykjavík:	
Háskólaútgáfan		

Kristín	Norðdahl	og	Hrafnhildur	Eiðsdóttir.	(2013).	Að	nota	útiumhverfi	til	
að	mynda	samfellu	í	námi	barna.	Í	Jóhanna	Einarsdóttir	og	Bryndís	



	

92	

Garðarsdóttir	(ritstjórar),	Á	sömu	leið:	Tengsl	leikskóla	og	grunnskóla	
(bls.	165–172).	Reykjavík:	Háskólaútgáfan.	

	Kristín	Þórarinsdóttir	og	Rúnar	Sigþórsson.	(2013).	Starfenda-	og	
þáttökurannsóknir.	Í	Sigríður	Halldórsdóttir	(ritstjóri),	Handbók	í	
aðferðafræði	rannsókna	(bls.	347–359).	Akureyri:	Ásprent	stíll	ehf.	

Lichtman,	M.	(2013).	Qualitative	Research	in	Education.	A	User’s	Guide.	(3.	
útgáfa).	California:	SAGE	Publications,	Inc.	

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

Margrét	Ásgeirsdóttir	(ritstj.).	(1997).	Brúum	bilið:	Rit	um	tengsl	leikskóla	og	
grunnskóla.	Reykjavík:	Menntamálaráðuneytið.	

Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti.	(2011).	Aðalnámskrá	leikskóla	2011.	
Sótt	af	http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-
efni/namskrar/adalnamskra-leikskola/		

Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti.	(2013).	Aðalnámskrá	grunnskóla:	
Almennur	hluti	2011:	Greinasvið	2013.	Sótt	af	
https://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-
efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/	

Peters,	S.	(2000,	29.	ágúst–1.september).	Multiple	perspectives	on	
continuity	in	early	learning	and	the	transition	to	school.	Erindi	á	the	
European	Early	Childhood	Research	Association	Conference,	London.	
Sótt	af	http://eric.ed.gov/?id=ED447916	

PMTO–foreldrafærni.	(e.d.).	SMT–skólafærni:	Skólaverkefni.	Sótt	af	
http://www.pmto.is/smt-skolafaerni/skolaverkefni/	

Rogoff,	B.	(2003).	The	cultural	nature	of	human	development.	New	York:	
Oxford	University	Press.		

Rúnar	Helgi	Andrason	og	Ársæll	Már	Arnarsson.	(2013).	Tilfellarannsóknir.	Í	
Sigríður	Halldórsdóttir	(ritstjóri),	Handbók	í	aðferðafræði	rannsókna	
(bls.	497–509).	Akureyri:	Ásprent	stíll	ehf.	

Seidman,	I.	(2006).	Interviewing	as	qualitative	research:	A	guide	for	
researchers	in	education	and	the	social	sciences	(3.	útgáfa).	New	York	:	
Teachers	college	press.	

Sigurborg	Sturludóttir	og	Jóhanna	Einarsdóttir.	(2008).	Reynsla	foreldra	af	
grunnskólabyrjun	barna	sinna.	Netla	–	Veftímarit	um	uppeldi	og	
menntun.	Sótt	af	http://netla.hi.is/greinar/2008/014/index.htm		

Skólanámskrá	leikskólans.	(2015).	



	

93	

Sprague,	J.	og	Golly,	A.	(2008).	Til	fyrirmyndar	–	heildstæður	stuðningur	við	
jákvæða	hegðun	(Reynir	Harðarson	þýddi).	Reykjavík:	Skrudda	ehf.	

Vygotsky,	L.	(1978).	Mind	in	society.	Cambridge:	Harvard	University	Press.





	

95	

Viðauki	A	

Spurningarammi	sem	notaður	var	til	viðmiðunar	í	viðtölum	
	

Rannsóknarspurning:	

• Hvernig	er	staðið	að	samfellu	milli	leik-	og	grunnskóla	í	sveitarfélagi	í	
þéttbýli?	

Undirspurningar:	

• Hver	eru	markmiðin	með	samfellunni	milli	leik-	og	grunnskólans?	
• Hverjir	 standa	 að	 skipulagningu	 samfellunnar	 milli	 leik-	 og	

grunnskólans?	
• Hvernig	er	samvinnan	milli	skólastiganna?		
• Fylgja	gögn	með	börnunum	úr	leikskólanum	yfir	í	grunnskólann?	
• Eru	 fundir	 haldnir	 milli	 leik-	 og	 grunnskólakennara	 til	 að	 ræða	 mál	

sem	standa	að	samfellunni?	
• Hvernig	er	skólaheimsóknum	milli	skólastiganna	háttað?	
• Hvert	er	gildi	skólaheimsóknanna	milli	skólastiganna?	
• Hvað	 hjálpar	 börnunum	 fyrir	 umskiptin	 milli	 skólastiganna	 og	 hvað	

getur	skapað	rof	hjá	þeim?	
• Hver	er	reynslan	af	samstarfinu	milli	leik-	og	grunnskólans?	
• Hver	eru	tækifærin	til	aukinnar	samfellu	og	hverjar	eru	hindranirnar?	
• Hverjar	 eru	 hugmyndir	 og	 framtíðarsýn	 varðandi	 samfellu	 leik-	 og	

grunnskólans	í	sveitarfélaginu?	

• Hver	er	tilgangur	sumarskólans?	
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Viðauki	B	

Bréf	til	fræðslustjóra	sveitarfélagsins	
Sæll	Baldur	

Ég	heiti	Ylfa	Lárusdóttir	Ferrua	og	er	gamall	............	.	Ég	bjó	á	............	frá	3	-	
18	 ára	 aldurs	 og	 fór	 því	 á	 ............	 og	 í	 ............	 og	 ............	 .	 Ég	 á	 einnig	
fjölskyldu	 sem	 býr	 ennþá	 á	 ............	 og	 þekki	 því	 vel	 til	 þar.	 Ég	 er	
mastersnemi	 við	 menntavísindasvið	 Háskóla	 Íslands	 og	 er	 á	 kjörsviðinu	
kennsla	 ungra	 barna	 í	 grunnskóla.	 Ég	 kom	 í	 vettvangsnám	 í	 grunnnáminu	
mínu	á	 leikskólann	ykkar	 til	 að	skoða	samfelluna	við	grunnskólann	og	er	á	
leið	í	fjögurra	vikna	vettvangsnám	í	............	núna	23.	febrúar.		

	 Ég	 er	 að	 byrja	 á	mastersverkefninu	mínu	 sem	 ég	 stefni	 á	 að	 skila	
vorið	2016.	Ég	er	ekki	 komin	 langt	og	þessa	önn	er	ég	einungis	að	vinna	 í	
rannsóknaráætluninni.	Ég	er	búin	að	vera	með	hugmynd	í	kollinum	síðan	ég	
kom	 til	 ykkar	 síðast	 í	 vettvangsnám	 og	mig	 langar	 að	 rannsaka	 hjá	 ykkur	
samfelluna	milli	leik-	og	grunnskóla.	Ég	hef	unnið	á	leikskólanum	Gullborg	í	
mörg	 ár	 og	 er	 að	 læra	 að	 verða	 grunnskólakennari	 og	 veit	 því	 hvað	 það	
skiptir	miklu	máli	að	staðið	sé	vel	að	þessum	tímamótum	hjá	börnunum	og	
langar	að	skoða	hvernig	staðið	er	að	samfellunni	hjá	ykkur.	

	 Rannsóknarspurningin	 mín	 mun	 hljóða	 eitthvað	 í	 þessa	 áttina	 :	
Hvernig	er	staðið	að	samfellu	milli	leik-	og	grunnskóla	í	............?	Ég	ætla	að	
gera	 eigindlega	 rannsókn	 þar	 sem	 ætlunin	 er	 að	 taka	 hálfopin	 viðtöl	 við	
einstaklinga	ásamt	því	að	skoða	áætlanir	og	sumarskólann	ykkar.	Ég	myndi	
vilja	fá	að	skoða	sumarskólann	ykkar	núna	í	sumar	en	ekki	taka	viðtölin	fyrr	
en	í	lok	þessa	árs/byrjun	næsta.	Hugmyndin	er	að	taka	viðtöl	við	nokkra	sem	
standa	 að	 samfellunni	 eins	 og	 t.d.	 þann	 sem	 sér	 um	 sumarskólann,	
leikskólastjórann/aðstoðarleikskólastjórann,	
skólastjórann/aðstoðarskólastjórann,	 deildarstjóra	 á	 elstu	 deild	 í	
leikskólanum,	kennara	í	1.	bekk	og	jafnvel	þig.		

	 Sveitarfélagið	 þarf	 ekki	 að	 koma	 undir	 nafni	 ef	 þið	 kjósið	 að	 hafa	
það	frekar	þannig	og	nafnleynd	yrði	á	einstaklingum.	

	 Mér	var	bent	á	að	tala	við	þig	til	þess	að	fá	leyfi	fyrir	rannsókninni.	
Ef	 þú	 ert	 ekki	 rétti	maðurinn	þá	 væri	 gott	 ef	 þú	 gætir	 bent	mér	 hvern	 ég	
ætti	að	hafa	samband	við.	Ég	er	mjög	spennt	fyrir	þessu	verkefni	og	vona	að	
þetta	gangi	upp.	

	
Bestu	kveðjur	og	fyrirfram	þökk	
Ylfa	Lárusdóttir	Ferrua	
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Viðauki	C	

Áætlun	um	samstarf	leik-	og	grunnskólans	í	sveitarfélaginu	
	

Samstarf	grunnskóla	og	leikskóla	

Samstarf	 grunnskóla	 sveitarfélagsins	 annars	 vegar	 og	 leikskóla	 sveitar-
félagsins	 hins	 vegar	 er	 mikilvægur	 þáttur	 í	 skólastarfinu.	 Markmið	
samstarfsins	er	m.a.	að	 tryggja	 samfellu	 í	námi	nemenda	 frá	 leikskóla	og	 í	
grunnskóla,	að	nýir	nemendur	í	grunnskóla	haldi	tengslin	við	leikskólann	og	
að	búa	elstu	börn	 leikskólans	undir	 skólagönguna.	Deildarstjóri	 yngsta-	 og	
miðstigs	 og/eða	 kennari	 úr	 1.	 eða	 2.	 bekk,	 hafa	 umsjón	með	 samstarfinu	
ásamt	deildarstjórum	elstu	deilda	leikskólans.		

	
Ágúst	/september	
Verkefni:	 Haustfundur		
Ábyrgð:		 Deildarstjórar	 (deildarstjóri	 yngsta	 stigs	 og	 deildarstjórar	
elstu	deilda	leikskólans)	og	tengiliður	skólans	við	leikskólann	
	
Á	 fundinum	 skal	 fara	 yfir	 viðburði	 á	 komandi	 skólaári,	 setja	 niður	
dagsetningar,	 verkaskiptingu	 og	 ítarlegt	 skipulag.	 Til	 fundarins	 skal	 boða	
deildarstjóra,	og	e.t.v.	einn	umsjónarkennara	1.	bekkja.	

	
Október	
Verkefni:	 Heimsókn	fyrsta	bekkjar	í	leikskólann	
Ábyrgð:		 Umsjónarkennarar	og	deildarstjórar	elstu	deilda	leikskólans	

	
Nemendum	1.	bekkja	býðst	að	fara	í	heimsókn	í	leikskólana.		

	
Nóvember	
Verkefni:	 Dagur	íslenskrar	tungu	
Ábyrgð:		 Deildarstjórar	 (deildarstjóri	 yngsta	 stigs	 og	 deildarstjórar	
elstu	deilda	leikskólans)	og	bókasafnsfræðingur	grunnskólans	

Í	tilefni	af	degi	íslenskrar	tungu	fer	hópur	5.	og	6.	bekkinga	í	leikskólana	og	
les	 fyrir	 leikskólanemendur.	 Þeir	 fara	 tveir	 og	 tveir	 saman	 á	 hverja	 deild,	
annar	les	en	hinn	sýnir	myndir	úr	bókinni	á	meðan.		
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Desember	
Verkefni:	 Helgileikur	

Ábyrgð:		 Deildarstjórar	 (deildarstjóri	 yngsta	 stigs	 og	 deildarstjórar	
elstu	deilda	leikskólanna)	

	

Ef	tækifæri	gefst,	og	því	verður	við	komið,	má	hugsa	sér	að	bjóða	elstu	deild	
leikskólans	að	koma	og	sjá	forsýningu	á	helgileik	4.	bekkinga	í	kirkjunni.		

	
Janúar	
Verkefni:	 Heimsókn	leikskólanemenda	í	Skólaskjól		
Ábyrgð:		 Deildarstjórar	í	samvinnu	við	forstöðukonu	Skólaskjóls.		

	
Elstu	 börnin	 í	 leikskólanum	 koma	 í	 hópum	 í	 heimsókn	 í	 Skólaskjólið.	
Forstöðukonan	tekur	á	móti	þeim	og	segir	frá	starfinu.		

	
Verkefni:	 Heimsókn	annars	bekkjar	í	leikskólann	
Ábyrgð:		 Umsjónarkennarar	og	deildarstjóri	leikskólans	
	

Börnum	úr	2.	bekk	grunnskólans	býðst	að	koma	í	heimsókn	í	leikskólann	og	
leika	við	börnin	á	næst	yngstu	deildinni.		

	
Febrúar	
Verkefni:	 Heimsókn	elstu	deildar	leikskólans	í	skólann		

Ábyrgð:		 Deildarstjórar	 (deildarstjóri	 yngsta	 stigs	 og	 deildarstjórar	
elstu	deilda	leikskólans)	

	

Í	lok	febrúar	koma	elstu	börn	leikskólans	aftur	í	heimsókn	í	sömu	hópum	og	
skoða	skólann,	m.a.	bókasafnið	og	sérgreinastofur,	auk	þess	sem	þau	hitta	
skólastjóra,	 hjúkrunarfræðing	 og	 skrifstofufólk	 eftir	 því	 sem	 við	 verður	
komið.		

	
Apríl	
Verkefni:	 Heimsókn	leikskólanemenda	í	1.	bekk	

Ábyrgð:		 Deildarstjórar	 (deildarstjóri	 yngsta	 stigs	 og	 deildarstjórar	
	 	 elstu	deilda	leikskólans)	
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Í	 apríl	 koma	 hóparnir	 í	 þriðja	 skipti,	 og	 í	 þetta	 sinn	 heimsækja	 þau	 1.	
bekkinga	 í	 skólastofum	 þeirra.	 Þau	 taka	 þátt	 í	 einni	 kennslustund	 með	
skólabörnunum	 og	 fá	 afhenta	 bók	 með	 verkefnum	 sem	 þau	 vinna	 í.	 Þau	
hafa	með	sér	nesti.	Að	 loknu	nesti	 fara	þau	með	 í	 frímínútur	þar	 sem	þau	
leika	sér	með	nemendum	1.	bekkja.		

	
Maí	
Verkefni:	 Nemendur	3.	bekkja	heimsækja	elstu	nemendur	leikskólans		
Ábyrgð:		 Deildarstjórar	ásamt	umsjónarkennurum	3.	bekkja	

	

Í	 grunnskólanum	 hefur	 skapast	 sú	 hefð	 að	 eldri	 og	 yngri	 nemendum	 er	
blandað	 saman	 á	 þemadögum	 og	 í	 ýmsum	 öðrum	 verkefnum.	 Það	 er	 því	
styrkur	fyrir	1.	bekkinga	að	þekkja	einhverja	í	hópi	eldri	nemenda.	Stefnt	er	
að	 því	 að	 nemendur	 í	 3.	 bekk	 fari	 í	 heimsókn	 í	 leikskólana	 og	 hitti	 þar	
tilvonandi	skólafélaga	sína.		

	
Maí/júní	
Verkefni:	 Vinnufundur	/	skilafundur		

Ábyrgð:		 Deildarstjórar	 (deildarstjóri	 yngsta	 stigs,	 deildarstjóri	
stoðþjónustunnar	og	deildarstjórar	elstu	deilda	leikskólans)	

	

Mikilvægt	 er	 að	 kennarar	 sem	 taka	 við	 1.	 bekk	 á	 komandi	 skólaári	 hitti	
kennara	elstu	deilda	leikskólans.		

Á	fundinum	er	farið	yfir	og	samræmt	ýmislegt	sem	unnið	er	með	bæði	í	
leikskólunum	og	grunnskólanum	með	það	að	markmiði	að	tryggja	samfellu	í	
námi.	Má	þar	t.d.	nefna:	

•	 Málörvun	
•	 Stærðfræði	(talnaskilningur,	talnarunur,	form	og	hugtök)	
•	 Tölvukennsla	
	 	

Á	þessum	fundi	er	líka	æskilegt	að	farið	sé	yfir	þarfir	einstakra	nemenda.	Til	
fundarins	skal	boða	deildarstjóra	(leik-	og	grunnskóla),	tilvonandi	kennara	1.	
bekkjar,	 leikskólasérkennara/yfirþroskaþjálfa	 og	 deildarstjóra	 sérkennslu	 í	
grunnskólanum.	Meta	þarf	í	hvert	sinn	hve	margir	fundirnir	eiga	að	vera.		
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Annað	
Verkefni:	 Heimsókn	í	unglingadeild		

Ábyrgð:		 Deildarstjóri	 leikskóla	 og	 myndlistakennari	 unglingastigs	
grunnskólans	

	

Leikskólinn	 hefur	 verið	 í	 samstarfi	 við	 unglingastig	 grunnskólans.	
Leikskólabörnin	 hafa	 komið	 og	 skoðað	 náttúrugripasafnið,	 farið	 í	
myndlistartíma	og	hitt	nemendur	einu	sinni	á	hvorri	önn.		

	
Verkefni:	 Starfsþjálfun	í	leikskólanum		

Ábyrgð:		 Náms-	 og	 starfsráðgjafi	 unglingastigs	 grunnskólans	 og	
deildarstjóri	leikskólans	

	

Undanfarin	ár	hafa	nokkrir	nemendur	úr	unglingastigi	grunnskólans	starfað	í	
leikskólanum	 um	 tíma	 undir	 leiðsögn	 leikskólakennara.	 Þetta	 hefur	 gefist	
mjög	 vel,	 styrkt	 sjálfsmynd	 unglinganna	 og	 er	 hluti	 af	 samvinnu-	 og	
forvarnarstarfi.		

	
Ágúst	

Undanfarin	 ár	 hafa	 elstu	 nemendur	 leikskólans	 flust	 af	 leikskólanum	 eftir	
sumarfríið	 og	 farið	 í	 svokallaða	 undirbúningsdeild	 fyrir	 skólann.	 Þeir	 hafa	
haft	aðsetur	 í	Skólaskjólinu,	en	undir	stjórn	 leikskólans.	Mikilvægt	er	að	sá	
tími	sé	notaður	til	þess	að	æfa	umgengnisreglur	skólans	og	læra	að	rata	milli	
skóla	og	íþróttahúss.		

	
Þegar	færi	gefst		

Nemendum	grunnskólans	er	velkomið	að	koma	í	leikskólana	til	þess	að	leika	
sér	úti!	Bekkjarheimsóknir	í	leikskólana	verða	eftir	samkomulagi!	

	
Fyrir	hönd	Grunnskóla	sveitarfélagsins	

Elsa	deildarstjóri	yngsta	stigs		


