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Ágrip	

Markmið	rannsóknarinnar	var	að	varpa	ljósi	á	upplifun	og	reynslu	leikskólakennara	af	
flutningi	barna	milli	deilda	innan	leikskóla.	Samkvæmt	vistfræðikenningu	
Bronfenbrenner	er	einstaklingurinn	þátttakandi	í	nokkrum	ólíkum	kerfum	sem	öll	
tengjast	innbyrðis	og	hafa	áhrif	á	þroska	hans.	Kerfin	sem	eru	næst	einstaklingnum	eru	
nærkerfi	og	er	það	nánasta	umhverfi	hans.	Í	lífi	leikskólabarns	eru	nærkerfin	til	að	
mynda	fjölskylda	barnsins,	vinir	þess	og	leikskólinn.	Fjölskyldan,	vinirnir	og	leikskólinn	
tengjast	innbyrðis	og	hafa	áhrif	á	líf	leikskólabarnsins.	Í	þessu	verkefni	er	gengið	út	frá	
því	að	þessi	nærkerfi	hafi	áhrif	á	breytingarferlið	sem	á	sér	stað	þegar	barn	flyst	milli	
deilda	í	leikskólanum.	Til	að	flutningurinn	verði	farsæll	er	nauðsynlegt	að	nærkerfin,	
leikskólinn	í	heild	og	foreldrar	starfi	saman	og	jafnframt	að	hugað	sé	að	áhrifum	
vinatengsla	milli	barnanna	og	samfellu	í	leikskólanum	þegar	flutningur	er	skipulagður.			

Um	er	að	ræða	eigindlega	tilviksrannsókn	þar	sem	tekin	voru	viðtöl	við	átta	
leikskólakennara	í	fjórum	leikskólum	sem	hafa	reynslu	af	flutningi	milli	deilda,	fjóra	
leikskólakennara	sem	sent	hafa	börn	frá	sér,	og	fjóra	sem	hafa	fengið	börn	til	sín.	Leitað	
var	eftir	svörum	við	því	hver	upplifun	þeirra	er	af	aðdraganda	og	framkvæmd	flutnings	
milli	deilda	í	þeim	tilgangi	að	fá	fram	þætti	er	stuðla	að	farsælum	flutningi	sem	og	skoða	
möguleg	áhrif	samfellu	í	leikskólastarfi	á	flutningsferlið.	Auk	þess	voru	gerðar	
vettvangsathuganir	á	deildum	leikskólanna	og	athuganir	á	skriflegum	gögnum	er	varða	
viðfangsefnið.	Niðurstöður	sýndu	að	upplifun	viðmælenda	og	sýn	þeirra	á	flutning	milli	
deilda	var	nokkuð	svipuð	en	þó	ólík	á	nokkrum	sviðum	er	varða	samfellu	innan	
leikskóla.	Viðmælendur	lögðu	áherslu	á	skipulag,	undirbúning,	samvinnu,	hugarfar	
leikskólakennara,	vinatengsl	barnanna	á	milli	og	foreldrasamstarf.	Áhersla	var	jafnframt	
lögð	á	þarfir	barnanna,	til	dæmis	á	mikilvægi	þess	að	styðja	þau	í	aðlögun	og	að	
flutningurinn	færi	fram	á	þeirra	forsendum.	Töldu	viðmælendur	börnin	þó	ekki	vera	
beina	þátttakendur	í	flutningsferlinu	og	að	ekki	væri	leitað	sérstaklega	eftir	röddum	
þeirra	og	sjónarmiðum	við	skipulagningu	og	framkvæmd	hans.	Niðurstöður	undirstrika	
mikilvægi	samfellds	leikskólastarfs	og	þess	að	skipuleggja	flutning	vel,	með	góðum	
fyrirvara	í	samvinnu	við	alla	þá	aðila	sem	að	flutningnum	koma:	börn,	foreldra	og	
leikskólakennara.	
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Abstract	

„It’s	such	a	huge	developmental	leap	for	them“:	

Preschool	teachers’	experience	of	children’s	transition	between	units	within	
preschool	and	their	ideas	on	successful	transition	

The	aim	of	this	research	is	to	shed	light	on	preschool	teachers’	experience	of	children’s	
transition	between	units	within	preschools.	According	to	Bronfenbrenner’s	ecological	
system	theory	multiple	environments	affect	the	growth	and	development	of	each	
individual.	The	system	that	is	closest	to	the	individual	is	the	microsystem.	Pre-
schooler’s	microsystems	include	its	family,	friends	and	the	preschool	itself.	The	family,	
the	friends	and	the	preschool	are	therefore	all	connected	and	affect	the	pre-schooler’s	
life.	In	this	thesis,	it	is	presupposed	that	these	microsystems	affect	the	transition	
process	that	occurs	when	a	child	moves	from	one	unit	to	another	within	the	preschool.	
If	the	transition	is	to	be	successful	the	microsystems;	the	preschool	and	the	parents	
have	to	work	together	and	be	aware	that	children’s	friendships	and	continuity	within	
the	preschool	can	affect	the	transition	process.	

The	research	that	is	described	in	this	thesis	is	a	qualitative	case	study	where	eight	
preschool	teachers	in	four	preschools	with	experience	of	transition	between	units	were	
interviewed.	The	questions	in	the	interviews	regarded	the	interviewee’s	experience	of	
preparing	and	implementing	the	transition	process	between	units	to	shed	light	on	
factors	that	alliterate	successful	transition	and	the	possible	effects	of	continuity	within	
the	preschool.	Data	was	also	collected	through	observations	in	the	field	and	documents	
on	the	subject	were	researched.	Results	indicated	that	the	preschool	teachers’	
experiences	were	similar,	yet	differentiated	on	some	levels	regarding	continuity	within	
the	preschool.	The	interviewees	emphasized	organization,	preparation,	cooperation,	
teachers’	mentality,	children	friendships	and	parents’	participation.	The	preschool	
teachers	also	emphasized	the	importance	of	supporting	the	children’s	needs	and	to	
implement	the	transition	on	the	children’s	terms	but	did	not	seek	the	children’s	point	
of	view	during	planning	and	implementation	of	the	transition	process.	Results	highlight	
the	importance	of	continuity	and	the	need	to	plan	the	transition	thoroughly	in	co-
operation	with	everybody	involved:	the	children,	their	parents	and	the	preschool	
teachers.	
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1 Inngangur		

Markmið	rannsóknarinnar	var	að	afla	þekkingar	á	því	hvernig	flutningur	(e.	transition)	
og	aðlögun	barna	milli	deilda	fer	fram	í	fjórum	íslenskum	leikskólum	og	möguleg	áhrif	
samfellds	leikskólastarfs	á	farsæl	þáttaskil.	Leitast	var	við	að	skoða	viðfangsefnið	frá	
sjónarhorni	leikskólakennara	og	fá	fram	þeirra	sýn,	hugmyndir	og	væntingar	til	allra	
þátta	er	varða	framkvæmd	og	skipulagningu	þess	ferlis	sem	flutningurinn	á	milli	deilda	
felur	í	sér.	Með	þessu	vil	ég	varpa	ljósi	á	þá	þætti	sem	skipta	mestu	máli	í	ferlinu,	hvaða	
þættir	stuðla	að	farsælum	flutningi	fyrir	börn,	kennara	og	foreldra.		

Nokkuð	mikið	er	um	rannsóknir	og	skrif	um	flutning	barna	úr	leikskóla	í	grunnskóla	
og	mikilvægi	þess	að	samfella	sé	á	milli	skólastiganna.	Rannsóknir	þessar	benda	til	þess	
að	jákvæð	reynsla	af	upphafi	skólagöngu	stuðli	að	betri	námsárangri	og	félagslegri	
hæfni.	Jafnframt	benda	þær	til	þess	að	ef	börn	eiga	erfitt	í	flutningsferlinu,	náms-	eða	
félagslega,	sé	líklegra	að	þau	muni	einnig	eiga	erfitt	í	gegnum	alla	skólagöngu	sína	og	á	
fullorðinsárum.	Rannsóknir	sýna	einnig	að	ef	umhverfi	og	væntingar	eru	svipuð	á	þeim	
stað	sem	börnin	flytjast	af	og	þeim	stað	sem	börnin	flytjast	á	sé	líklegra	að	flutningurinn	
verði	auðveldari	(Dockett	og	Perry,	2007,	bls.	3-4).	Með	þessar	niðurstöður	í	huga	er	því	
ljóst	að	flutningur	milli	skólastiga	er	mikilvægt	ferli	í	lífi	hvers	barns	sem	nauðsynlegt	er	
að	skipuleggja	vel	svo	að	hann	gangi	sem	skyldi.	

Minna	er	um	rannsóknir	um	þá	yfirfærslu	sem	á	sér	stað	þegar	börn	flytjast	milli	
deilda	innan	leikskólastigsins	og	engar	hafa	verið	verið	gerðar	hérlendis.	Misjafnt	er	
eftir	leikskólum	hvernig	því	er	háttað	en	víst	er	að	langflest	börn	skipta	að	minnsta	kosti	
einu	sinni	um	deild	á	leikskólagöngu	sinni.	Mikil	vöntun	er	á	rannsóknum	og	fræðilegu	
efni	varðandi	þessa	yfirfærslu	og	þau	áhrif	sem	þessar	breytingar	kunna	að	hafa	á	ung	
börn,	foreldra	þeirra	og	leikskólastarfið.	Þær	rannsóknir,	sem	til	eru,	benda	meðal	
annars	til	þess	að	miklar	breytingar	felist	í	flutningi	milli	deilda	sem	börn	upplifa	með	
ólíkum	hætti.	Því	sé	mikilvægt	að	skipuleggja	flutninginn	vel,	huga	að	fyrri	reynslu	barna	
og	félagslegum	tengslum	sem	börnin	hafa	myndað	(Cryer,	Wagner-Moore,	Burchinal,	
Yazejian,	Hurwitz	og	Wolery,	2005,	bls.	53-54;	Garpelin,	Kallberg,	Ekström	og	Sandberg,	
2010;	Merry,	2007,	bls.	53-55,	bls.	10;	Recchia	og	Dvarakova,	2012,	bls.	199-200).	Í	
þessari	rannsókn	vil	ég	varpa	ljósi	á	hugmyndir,	reynslu	og	upplifun	leikskólakennara	af	
flutningsferlinu,	hvernig	því	er	háttað	og	þætti	sem	hafa	áhrif	á	og	stuðla	að	farsælli	
aðlögun	innan	leikskóla	í	íslenskum	veruleika.			

Þess	má	geta	að	í	Aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	kemur	ekkert	fram	um	flutning	milli	
deilda	innan	leikskólans.	Þó	er	fjallað	er	um	tengsl	skólastiga	og	bent	á	mikilvægi	þess	
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að	undirbúa	flutning	barna	úr	leikskóla	í	grunnskóla	vel	ef	flutningurinn	á	að	vera	
farsæll,	bæði	fyrir	og	eftir	lok	leikskólanáms	(bls.	50).	Þar	kemur	heldur	ekkert	fram	um	
samfellu	innan	leikskólastigsins	en	í	rannsóknum	um	flutning	barna	úr	leikskóla	í	
grunnskóla	er	áhersla	lögð	á	mikilvægi	samfellu	milli	skólastiganna.	Í	ljósi	þessa	tel	ég	
brýnt	að	afla	þekkingar	á	þessum	þáttaskilum	sem	flest	-	ef	ekki	öll	-	leikskólabörn	
ganga	í	gegnum	á	leikskólagöngu	sinni.	Jafnframt	vil	ég	kanna	nánar	hvort	unnið	sé	
markvisst	að	því	að	mynda	samfellu	í	námi	leikskólabarna	og	hvaða	áhrif	það	hefur	á	
flutningsferlið.	

Markmið	mitt	er	fyrst	og	fremst	það	að	verkefnið	muni	varpa	ljósi	á	og	beina	athygli	
að	viðfangsefninu,	efli	skilning	á	því,	að	menn	öðlist	nýja	sýn	á	málefnið	og	að	allt	þetta	
geti	nýst	við	skipulagningu	á	flutningi	barna	milli	deilda	í	leikskólum.	Leitast	var	við	að	
svara	eftirtöldum	rannsóknarspurningum:	

• Hvað	telja	leikskólakennarar	mikilvægt	í	því	skyni	að	stuðla	að	farsælum	flutningi	
barna	milli	deilda	innan	leikskólans?	

a. Hvert	er	hlutverk	leikskólakennara	í	ferlinu?		
b. Hver	er	aðkoma	foreldra	og	barna	að	ferlinu?	

Hér	á	eftir	verður	farið	yfir	fræðilegan	bakgrunn	og	þau	hugtök	sem	varða	markmið	og	
rannsóknarspurningar	rannsóknarinnar.	Í	upphafi	verður	fjallað	um	vistfræðikenningu	
Bronfenbrenner	(1979),	því	næst	er	umfjöllun	um	námsumhverfi	íslenskra	leikskóla.	Þá	
er	helstu	hugtökum	rannsóknarinnar	gerð	skil:	flutningur,	samfella	og	aðlögun.	Í	
framhaldinu	er	fjallað	um	þrjú	nærkerfi	leikskólabarna:	leikskólann,	vini	og	foreldra.	
Næst	er	rætt	um	námsumhverfi	leikskóla	á	Íslandi	og	raddir	og	sjónarmið	barna.	Að	
lokum	er	greint	frá	fyrri	rannsóknum	á	viðfangsefninu.	Í	kjölfar	fræðilegrar	umfjöllunar	
er	aðferðafræði	rannsóknarinnar	gerð	skil	þar	sem	fjallað	er	um	rannsóknarsnið,	
gagnaöflun,	úrvinnslu	gagna	og	siðferðisleg	álitamál	og	réttmæti.	Þá	er	greint	frá	
niðurstöðum	rannsóknarinnar	og	að	lokum	eru	niðurstöður	settar	í	fræðilegt	samhengi	í	
umræðukafla.	
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1 Fræðilegur	bakgrunnur	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	fræðilega	umgjörð	verkefnisins	sem	samanstendur	af	
þeirri	kenningu	og	þeim	meginhugtökum	sem	lögð	voru	til	grundvallar	í	rannsókninni	og	
tengjast	markmiðum	hennar	og	rannsóknarspurningum.	Hér	á	eftir	er	umfjöllun	um	
vistfræðikenningu	Bronfenbrenner	(1979),	skilgreiningar	á	hugtökunum	flutningur,	
aðlögun	og	samfella	auk	umfjöllunar	um	nærkerfi	í	lífi	barna;	leikskólann,	foreldra	og	
vinina,	ásamt	því	að	gerð	er	grein	fyrir	fyrirliggandi	rannsóknum	sem	snerta	
viðfangsefnið.	

1.1 Vistfræðikenning	Bronfenbrenner	
Oft	er	notast	við	vistfræðikenningu	(e.	ecological	system	theory)	Bronfenbrenner	(1979)	
þegar	rýnt	er	í	viðfangsefni	á	borð	við	það	sem	fjallað	er	um	í	þessari	rannsókn.		
Kenning	hans	lýsir	einstaklingnum	sem	þátttakanda	í	nokkrum	ólíkum	kerfum	sem	öll	
tengjast	innbyrðis	og	hafa	áhrif	á	þroska	hans.	Kerfin	eru	misnálæg,	eru	fjögur	talsins	og	
nefnast	nærkerfi	(e.	microsystem),	millikerfi	(e.	mesosystem),	stofnanakerfi	(e.	
exosystem)	og	lýðkerfi	(e.	macrosystem).	Kerfin,	sem	er	næst	barninu,	eru	nærkerfi	og	
er	það	nánasta	umhverfi	barnsins,	til	að	mynda	fjölskylda	þess,	vinir	og	leikskólinn.	Í	
nærkerfunum	eru	einstaklingar	sem	barnið	á	í	beinum	samskiptum	við	daglega.	Næst	
kemur	millikerfi	en	þar	fara	fram	samskipti	og	tengsl	innan	nærkerfanna.	Má	því	ætla	
að	millikerfið	sé	eins	konar	tengiliður	þeirra	á	milli.	Samskipti	milli	foreldra	og	leikskóla	
eru	dæmi	um	samskipti	sem	fara	fram	í	millikerfi	og	dæmi	um	tengsl	er	þegar	atburður	í	
einu	nærkerfi	hefur	áhrif	á	annan,	til	dæmis	ef	erfiðar	aðstæður	á	heimili	hafa	áhrif	á	
hegðun	barns	í	leikskólanum.	Stofnanakerfi	eru	kerfi	sem	barnið	hefur	ekki	bein	afskipti	
af	en	hefur	jafnframt	áhrif	á	nærkerfin	og	þar	með	þroskaferil	þess,	til	dæmis	
vinnustaður	foreldris.	Yst	er	að	lokum	lýðkerfi	en	það	samanstendur	af	samfélaginu	öllu	
og	öllum	undirkerfum	þess,	meðal	annars	menningu,	efnahagskerfi,	venjum,	gildum,	
trú,	lögum	og	reglum	(bls.	7-8,	25-26).		

Bronfenbrenner	(1979)	fjallar	um	vistfræðilegan	flutning	eða	vistfræðilega	yfirfærslu	
(e.	ecological	transition)	í	skrifum	sínum	og	segir	að	slíkt	eigi	sér	stað	þegar	staða	
einstaklings	í	vistfræðilegu	umhverfi	umbreytist	vegna	breyttra	hlutverka,	aðstæðna	
eða	vegna	hvors	tveggja.	Slíkar	breytingar	eru	stöðugar	í	gegnum	lífsleið	hvers	manns	
og	er	upphaf	leikskólagöngu,	flutningur	innan	leikskóla	og	flutningur	úr	leikskóla	í	
grunnskóla	allt	dæmi	um	vistfræðilegar	yfirfærslur	í	lífi	barns.	Vistfræðilegar	yfirfærslur	
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geta	bæði	ákvarðast	af	líffræðilegum	breytingum,	til	dæmis	þegar	barn	eignast	systkini	
og	breytingum	í	umhverfinu,	eins	og	þegar	barn	byrjar	í	grunnskóla	(bls.	26-27).		

Mikilvægi	vistfræðilegrar	yfirfærslu	í	þroskaferli	barns	felst	að	mestu	leyti	í	þeim	
óhjákvæmilegu	breytingum	sem	eiga	sér	stað	á	hlutverki	(e.	role)	þess	við	yfirfærsluna,	
þeim	væntingum	sem	aðrir	hafa	um	hegðun	þess	í	ákveðnum	aðstæðum.	Þessar	
væntingar	hafa	áhrif	á	hvernig	komið	er	fram	við	barnið,	hvernig	það	hagar	sér,	hvað	
það	gerir	og	jafnvel	hefur	það	áhrif	á	skoðanir	þess	og	líðan	(Bronfenbrenner,	1979,	bls.	
6).	Að	flytjast	um	deild	í	leikskóla	flokkast	undir	vistfræðilega	yfirfærslu	og	felur	
flutningurinn	í	sér	ýmsar	breytingar.	Á	nýrri	deild	eru	auknar	kröfur,	bæði	náms-	og	
félagslegar.	Á	yngri	deildum	leikskóla	er	oft	mikil	áhersla	á	umönnun	og	umhyggju,	hlýju	
og	öryggi	og	fleiri	starfsmenn	eru	á	hvert	barn.	Þegar	börnin	eru	eldri	aukast	kröfur	og	
áhersla	er	lögð	á	að	efla	málþroska,	félagsleg	samskipti,	hlutverkaleik	og	sjálfræði	
(Sigríður	Síta	Pétursdóttir,	2009;	bls.	1-2,	Sigríður	Síta	Pétursdóttir,	2010,	bls.	2-3).	

Nota	má	kenningar	Bronfenbrenner	þegar	rýna	á	í	flutning	milli	deilda,		skoða	
hvernig	sambönd	milli	nærkerfa	breytast	og	hvernig	þau	hafa	áhrif	á	flutninginn	eða	
yfirfærsluna.	Í	þessari	rannsókn	er	gengið	út	frá	því	að	deildin,	sem	barn	flyst	af,	sé	eitt	
nærkerfi	og	deildin,	sem	barn	flyst	á,	annað.	Fjölskylda	barnsins	er	auk	þess	nærkerfi	
sem	og	vinir	þess.	

1.2 Flutningur	
Erfitt	hefur	reynst	að	finna	íslenskt	heiti	yfir	enska	hugtakið	„transition“	í	
kennslufræðilegum	skilningi.	Í	þessari	rannsókn	verður	sjónum	beint	að	því	flutnings-	og	
aðlögunarferli	sem	á	sér	stað	þegar	börn	fara	af	einni	deild	yfir	á	aðra.	Í	daglegu	tali	er	
yfirleitt	talað	um	að	börnin	flytji	sig	um	deild,	að	þau	flytjist	milli	deilda.	Notast	verður	
því	annars	vegar	við	orðið	flutningur	í	þessari	umfjöllun,	þó	að	rannsakandi	telji	orðið	
ekki	lýsa	þeim	miklu	breytingum	og	þeirri	aðlögun	sem	á	sér	stað	í	ferlinu	til	fulls	og	hins	
vegar	verður	notast	við	hugtakið	yfirfærsla,	sérstaklega	þegar	fjallað	er	um	fræðilegar	
skilgreiningar	tengdar	viðfangsefninu.		

Flutningar	eða	yfirfærsla	milli	stiga	er	viðfangsefni	sem	reynst	getur	erfitt	að	
rannsaka	þar	sem	það	er	afar	margslungið	og	flókið.	Það	felur	ekki	einungis	í	sér	að	
flytjast	úr	einum	stað	í	annan	heldur	felst	það	í	því	ferli	sem	fólk	gengur	í	gegnum	og	
upplifir	þegar	tekist	er	á	við	flutninginn.	Ferlið	á	sér	stað	í	félagslegu	samhengi	og	
einkennist	af	miklum	hraða,	breytingum	og	þróun	sem	dreginn	er	þýðingamikill	
lærdómur	af	(Niesel	og	Griebel,	2007,	bls.	23).		
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Fabian	og	Dunlop	(2002)	skilgreina	hugtakið	sem	ferli	breytinga	þar	sem	börn	og	
fjölskyldur	þeirra	fara	úr	einu	stigi	yfir	í	annað	á	skólagöngu	barnanna.	Þær	segja	ung	
börn	upplifa	tíða	flutninga	á	skólagöngunni	og	telja	reynsluna	sem	fylgir	hverjum	
flutningi	hafa	áhrif	á	færni	barna	til	aðlögunar	og	náms	(bls.	2-3).	Dunlop	(2015)	leggur	
áherslu	á	að	flutningur	milli	stiga	sé	ferli	en	ekki	ákveðinn,	afmarkaður	atburður.	Til	að	
mynda	lýsir	hún	flutningi	milli	leik-	og	grunnskóla	sem	ferli	sem	hefst	löngu	áður	en	
börnin	hefja	skólagöngu	sína	og	endar	þegar	börnin	og	foreldrar	þeirra	upplifa	að	þau	
tilheyra	nýja	umhverfinu.	Yfirfærslur	af	þessu	tagi,	sem	ung	börn	ganga	í	gegnum	hafa	
áhrif	á	hæfni	þeirra	til	aðlögunar	í	framtíðinni	og	á	almennan	námsárangur	(bls.	258-
260).	

Ramey	og	Ramey	(2010)	skilgreina	hugtakið	sem	viðamikið	ferli	sem	hefst	þegar	
fjölskyldur,	kennarar	og	samfélagið	byrja	að	undirbúa	börn	undir	yfirfærsluna	og	endar	
þegar	barnið,	fjölskyldan,	kennararnir	og	aðrir	sem	koma	að	ferlinu	upplifa	að	það	sé	
komið	í	stöðugan	og	jákvæðan	farveg,	sem	gerist	þegar	allir	hafa	mótað	sameiginlegan	
skilning	á	væntingum,	hlutverkum	og	aðgerðum	sem	koma	til	með	að	stuðla	að	
framförum	barns	í	nýju	umhverfi	(bls.	20).	

Sue	Dockett	og	Bob	Perry	(2007)	hafa	einnig	í	skrifum	sínum	fjallað	um	hugtakið	og	
flutninginn	milli	leikskóla	í	grunnskóla.	Þau	telja	flutninginn	vera	afar	merkilegan	
viðburð,	bæði	í	augum	barna	og	foreldra.	Í	kjölfar	hans	breytist	margt	í	lífi	barnanna,	
þar	á	meðal	hlutverk	þeirra,	sjálfsvitund	og	væntingar.	Auk	þess	breytast	væntingar	
annarra	til	þeirra	sem	og	sambönd	og	samskipti	barnanna	við	aðra	(bls.	5).	Þau	benda	
einnig	á	að	börn	upplifa	flutning	eða	yfirfærslu	með	misjöfnum	hætti	og	eiga	oft	erfitt	
með	að	sjá	fyrir	sér	nýtt	umhverfi	sem	þau	hafa	ekki	upplifað	sjálf.	Þau	eru	yfirleitt	
meðvituð	um	að	nýja	umhverfið	sé	ólíkt	því	gamla	en	líta	það	samt	sem	áður	jákvæðum	
augum	og	eru	spennt	fyrir	flutningunum	(Dockett	og	Perry,	2007,	95-96).	Þetta	mætti	
yfirfæra	á	flutninginn	milli	deilda	í	leikskólanum,	þegar	börnin	eru	spennt	að	fara	á	
„stóru	deildina“.	

Ýmislegt	getur	haft	áhrif	á	flutninga	milli	stiga	og	benda	Niesel	og	Griebel	(2007)	á	
að	börn	séu	ólík	og	eiginleikar	í	fari	þeirra	og	félagsleg	færni	geti	haft	áhrif	á	gang	mála.	
Aðrir	áhrifavaldar	geta	verið	sýn	foreldra	og	leikskólakennara	á	flutningana,	vinatengsl	
barnanna	á	milli	og	tengsl	barna	við	kennara	sína.	Jafnframt	telja	þau	að	samstarf	milli	
kennara,	foreldra	og	samfélagsins	skipti	máli	en	rannsóknir	sýna	að	ef	gott	samstarf	
ríkir	milli	þessara	aðila	sé	mun	líklegra	að	flutningsferlið	gangi	vel	(bls.	23).		

Niesel	og	Griebel	(2007)	fjalla	einnig	um	þær	breytingar	sem	verða	á	sjálfsmynd	
barna	þegar	yfirfærsla	á	sér	stað,	og	taka	dæmi	um	að	það	sé	ólíkt	að	vera	leikskólabarn	
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og	grunnskólanemandi.	Sjálfsmynd	barna	breytist	og	því	fylgja	sterkar	tilfinningar,	
spenna,	forvitni	og	stolt	svo	og	óöryggi	og	hræðsla.	Allt	eru	þetta	þættir	sem	
nauðsynlegt	er	að	takast	á	við	(bls.	24).	Þó	að	slíkar	breytingar	á	sjálfsmynd	eigi	sér	ef	til	
vill	ekki	stað	í	eins	miklum	mæli	þegar	barn	flytur	á	milli	deilda	í	leikskóla	er	raunin	í	
mörgum	tilfellum	sú	að	upplifun	barna	af	eigin	sjálfsmynd	breytist	töluvert;	þau	fara	úr	
því	að	vera	á	litlu	deildinni	yfir	í	það	að	vera	á	stóru	deildinni.		

Meginmarkmið	þessarar	rannsóknar	er	að	varpa	ljósi	á	þætti	sem	gera	flutning	milli	
deilda	farsælan.	Í	því	skyni	er	vænlegt	að	rýna	nánar	í	það	sem	ákvarðar	hvort	
flutningur	hafi	náð	tilætluðum	árangri,	hvort	flutningurinn	sé	í	raun	farsæll.	Það	getur	
þó	reynst	erfitt	þar	sem	börn	upplifa	flutninginn	vafalaust	með	misjöfnum	hætti.	Sum	
börn	aðlagast	fljótt	á	meðan	önnur	þurfa	lengri	tíma	eða	ganga	jafnvel	í	gegnum	
einhvers	konar	erfiðleika.	Fabian	(2013)	telur	farsælan	flutning	gera	það	að	verkum	að	
barnið	sé	sterkt,	hæft	og	fært	um	að	takast	á	við	nýja	reynslu	af	sjálfsöryggi.	Til	að	þetta	
sé	mögulegt	er	nauðsynlegt	að	börnin,	fjölskyldur	þeirra	og	skólinn	vinni	saman	í	því	
skyni	að	hjálpa	barninu	að	öðlast	skilning	á	ferlinu	sem	flutningurinn	felur	í	sér	(bls.	47).	
Ramey	og	Ramey	(2010)	settu	saman	lista	af	fimm	þáttum	sem	einkenna	farsælan	
flutning	í	grunnskóla,	sem	getur	einnig	átt	við	leikskólastigið:	

1. Börnin	hafa	jákvæða	afstöðu	til	skólans	og	námsins	og	hafa	löngun	til	að	
gera	vel	í	skólanum.	

2. Börnin	viðhalda	og	auka	náms-	og	félagsfærni	sína	í	gegnum	þá	reynslu	
sem	þau	öðlast	í	skólanum.	

3. Foreldrar	og	aðrir	fullorðnir	hafa	jákvæða	afstöðu	til	skólans	og	eru	
virkir	þátttakendur	í	námi	barna	sinna.	

4. Kennarar	og	aðrir	starfsmenn	skólans	eru	meðvitaðir	um	og	virða	
einstaklings-	og	menningarbundin	margbreytileika	barnanna	og	sjá	til	
þess	að	það	sem	þau	takast	á	við	í	skólanum	sé	viðeigandi	fyrir	þroska	
þeirra.	

5. Skólar,	fjölskyldur	og	samfélög	tengjast	jákvæðum	og	styðjandi	böndum	
í	þeim	tilgangi	að	efla	velferð	og	menntun	ungra	barna	(bls.	23).		

Samkvæmt	Queensland	Curriculum	&	Assessment	Authority	(2015),	sem	gefið	hefur	út	
viðmið	fyrir	skóla	til	að	fylgjast	með	og	meta	hvort	flutningur	úr	leikskóla	í	grunnskóla	
hafi	verið	farsæll	er	einnig,	eins	og	á	ofangreindum	lista,	litið	til	sjónarmiða	barna,	
foreldra	og	kennara.	Samkvæmt	viðmiðunum	er	flutningur	talinn	farsæll	ef	börn	upplifa	
samfellu	í	námi	sínu,	ef	þau	líta	jákvæðum	augum	á	sig	sjálf	sem	nemendur,	sýna	
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náminu	áhuga,	eiga	jákvæð	sambönd	við	kennara	og	önnur	börn,	ef	þeim	finnst	þau	
örugg,	óhult	og	að	stutt	sé	við	þau,	ef	þau	upplifa	að	þau	tilheyri	skólasamfélaginu	og	ef	
þau	sýna	félags-	og	tilfinningalega	seiglu.	Í	augum	foreldra	er	flutningur	farsæll	ef	þeir	
hafa	aðgang	að	öllum	upplýsingum	er	varða	flutninginn,	ef	þeir	eru	virkir	þátttakendur	í	
skólastarfinu	og	námi	barna	sinna	og	eiga	gott	samband	við	starfsfólk	skólans.	Þegar	
kemur	að	kennurum	segir	að	lokum	að	flutningur	sé	farsæll	ef	kennarar	eiga	í	góðum	og	
virðingarfullum	samskiptum	við	kennara	þess	skólastigs	sem	barnið	kemur	úr,	ef	þeir	
stuðla	að	samfellu	í	námi	barnanna,	nota	fjölbreyttar	og	viðeigandi	leiðir	við	
skipulagningu	flutnings,	líta	á	foreldra	sem	jafningja	og	skapa	rými	til	foreldrasamstarfs	
(bls.	1-2).	

Mögulegt	er	að	yfirfæra	atriði	beggja	þessara	viðmiða	að	einhverju	leyti	yfir	á	
flutning	barna	milli	deilda	í	leikskóla	og	með	vistfræðinálgun	Bronfenbrenner	í	huga	er	
vænlegast	að	leggja	áherslu	á	margslungið	hugtak	sem	meðal	annars	kemur	fram	í	
síðasta	punkti	Ramey	og	Ramey	og		gefur	óneitanlega	vísbendingu	um	það	hvort	
flutningur	hafi	í	raun	verið	farsæll,	hugtakið	vellíðan	eða	velferð	(e.	wellbeing).	Í	
Aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	kemur	jafnframt	fram	að	í	samstarfi	við	foreldra	eigi	
leikskólinn	að	fylgjast	með	og	efla	alhliða	þroska	allra	barna	og	stuðla	að	öryggi	þeirra	
og	vellíðan	og	þannig	að	farsælli	skólagöngu	(bls.	32).	Með	þetta	að	leiðarljósi	má	ætla	
að	flutningur	sé	farsæll	ef	hann	stuðlar	að	því	að	börnin	upplifi	öryggi	og	vellíðan.	

Fabian	(2013)	veltir	þeirri	spurningu	upp	hvernig	börn	geti	mögulega	viðhaldið	
vellíðan	og	jákvæðri	sjálfsmynd	þegar	þau	fara	úr	umhverfi,	þar	sem	þau	eru	örugg	og	
þekkja	allt	og	alla	í	umhverfi	sem	er	þeim	að	einhverju	leyti	ókunnugt.	Til	að	stuðla	að	
því	telur	hún	mikilvægt	að	allir	sem	að	flutningnum	koma,	þar	á	meðal	börnin,	vinni	
saman	með	jákvæðu	hugarfari,	áður	en	flutningur	er	framkvæmdur,	og	ræði	sín	á	milli	
um	væntingar	sínar	til	ferlisins.	Með	því	að	hlusta	á	það	sem	börn	hafa	að	segja,	á	
væntingar	þeirra	varðandi	flutninginn	geta	kennarar	nýtt	þá	þekkingu	til	að	auka	
vellíðan	þeirra	og	öryggi	og	gera	flutninginn	auðveldari	(bls.	50).		

1.3 Samfella	
Þegar	fjallað	er	um	samfellu	(e.	continuity)	í	skólakerfinu	beinist	umfjöllunin	iðulega	að	
samfellu	milli	skólastiga,	sér	í	lagi	milli	leik-	og	grunnskóla	og	hefur	hún	verið	rannsökuð	
nokkuð	á	síðustu	áratugum	(Alatalo,	Meier	og	Frank,	2016;	Fabian,	2013;	Fabian	og	
Dunlop,	2002;	Jóhanna	Einarsdóttir,	2013;	Mayfield,	2003).	Minni	áhersla	hefur	verið	
lögð	á	samfellu	innan	hvers	skólastigs.	Með	það	að	leiðarljósi	verður	leitast	eftir	að	
varpa	ljósi	á	þá	umfjöllun	í	þessum	kafla.	Í	honum	er	fjallað	almennt	um	skilgreiningar	á	
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hugtakinu	samfella	og	í	kjölfarið	er	sjónum	beint	að	mikilvægi	samfellu	innan	
leikskólastigsins.	

Í	Aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	er	fjallað	um	flutninga	milli	skólastiga	og	mikilvægi	
þess	að	skólakerfið	allt	myndi	samfellda	heild	og	að	stuðla	eigi	að	sveigjanleika	og	
samfellu	í	öllu	skólastarfi,	bæði	í	inntaki	og	starfsháttum.	Fjallað	er	um	grunnþætti	
menntunnar	í	þessu	samhengi.	Þeir	snúast	um	læsi	á	samfélag,	menningu,	umhverfi	og	
náttúru	og	hafa	þann	tilgang	að	undirstrika	meginatriði	í	almennri	menntun	og	stuðla	
að	meiri	samfellu	í	öllu	skólastarfi.	Í	Aðalnámskrá	kemur	einnig	fram	að	flutningurinn	
milli	leikskóla	og	grunnskóla	feli	í	sér	miklar	breytingar	fyrir	börn	og	fjölskyldur	þeirra	og	
að	mikilvægt	sé	að	nám	og	uppeldi	í	grunnskóla	byggist	á	fyrri	reynslu	og	námi	barna.	
Það	skapi	þeim	öryggi	og	ný	námstækifæri	(bls.	10,	14).	Þar	segir:	„Þannig	þarf	sú	
þekking	og	þau	viðfangsefni,	sem	börnin	voru	að	fást	við	í	leikskólanum,	að	verða	
grunnur	sem	grunnskólanámið	byggist	á,	jafnframt	því	sem	þau	fá	tækifæri	til	að	takast	
á	við	ögrandi	verkefni	og	öðlast	nýja	reynslu.“	(Aðalnámskrá	leikskóla,	2011,	bls.	50).	
Jafnframt	kemur	fram	að	kennarar	á	báðum	skólastigum	eiga	að	kynna	sér	nám-	og	
starfsaðferðir	hvers	annars,	leita	leiða	til	samstarfs	og	skapa	samfellu	í	námi	barna	með	
það	að	markmiði	að	auka	sjálfstraust	þeirra	og	styðja	við	nám	þeirra	(Aðalnámskrá	
leikskóla,	2011,	bls.	50-51).	Hér	er	almennt	fjallað	um	mikilvægi	og	kosti	samfellu	í	
skólakerfinu	en	ekki	kemur	fram	hvort	eða	hvernig	stuðla	skuli	að	samfellu	innan	
leikskólastigsins	né	milli	leikskóladeilda.	Þó	er	fjallað	um	nauðsyn	þess	að	skólakerfið	
allt	myndi	samfellda	heild,	til	dæmis	með	grunnþáttum	menntunnar	og	má	því	álykta	að	
mikilvægt	sé	að	leikskólastarfið	sé	samfellt.	

Hugtakið	samfella	hefur	verið	skilgreint	á	ýmsa	vegu	og	yfirleitt	felur	skilgreiningin	í	
sér	að	samfella	í	skólastarfi	gangi	út	á	að	nýta	og	yfirfæra	reynslu	barnanna	úr	einu	stigi	
yfir	á	það	næsta	(Alatalo,	Meier	og	Frank,	2016,	bls.	157).	Fabian	og	Dunlop	(2002)	
leggja	áherslu	á	að	samfella	skuli	vera	til	staðar	í	allri	reynslu	barna	og	telja	þær	
mikilvægt	að	flutningur	milli	stiga	sé	hnökralaus	og	í	samhengi	(bls.	1-2).		

Um	leið	og	einstaklingur	fer	úr	einum	aðstæðum	í	aðrar	víkkar	heimur	hans,	
umhverfi	hans,	eða	dregst	saman.	Hann	er	ekki	kominn	í	annan	heim	heldur	
er	hann	í	öðrum	hluta	eða	öðru	horfi	eins	og	sama	heims.	Það	sem	hann	hefur	
tileinkað	sér	af	þekkingu	og	færni	í	einum	aðstæðum	verður	tæki	til	að	skilja	
og	fást	á	árangursríkan	hátt	við	þær	aðstæður	sem	á	eftir	koma.	Ferlið	heldur	
áfram	meðan	hann	lifir	og	lærir	(Dewey,	2000,	bls.	54).		
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Jóhanna	Einarsdóttir	(2013)	fjallar	um	samfellu	milli	skólastiganna	og	tengir	
umfjöllunina	við	kenningar	John	Dewey	um	reynslu.	Hugtakið	samfella	er	eitt	af	
grundvallarhugtökum	í	heimspeki	Dewey	sem	taldi	lífreynslu	einstaklings	vera	þann	
grunn	sem	allt	nám	byggðist	á.	Hann	lagði	áherslu	á	að	það	sem	einstaklingur	hefur	
tileinkað	sér	af	bæði	þekkingu	og	færni	við	tilteknar	aðstæður	geti	hann	nýtt	sér	til	að	
skilja	breyttar	aðstæður	síðar	á	lífsleiðinni	og	bregðast	við	þeim	á	farsælan	hátt	(bls.	
17).	Með	kenningum	Dewey	má	því	ætla	að	samfella	þurfi	að	vera	í	reynslu	barna,	að	
athafnir	og	upplifanir	byggi	á	því	sem	barnið	hefur	þegar	upplifað	og	að	það	hafi	áhrif	á	
það	sem	koma	skal.	Skólastarf	þarf	því	að	taka	mið	af	þeirri	reynslu	sem	börnin	eru	með	
í	farteskinu	svo	að	þau	geti	byggt	upp	reynslu	sem	er	einhvers	virði	fyrir	þau	(Jóhanna	
Einarsdóttir,	2007,	bls.	81).		

Með	þetta	í	huga	má	telja	að	nauðsynlegt	sé	að	taka	mið	af	og	byggja	á	þeirri	
reynslu	sem	börn	hafa	aflað	sér	þegar	þau	flytjast	milli	skólastiga	og	vert	er	að	varpa	
þeirri	spurningu	fram	hvort	það	skipti	einnig	máli	þegar	börn	flytjast	milli	
leikskóladeilda.	Staðreyndin	er	sú	að	þó	að	tvær	deildir	séu	innan	sama	
leikskólasamfélagsins	geta	þær	verið	afar	ólíkar,	allt	frá	skipulagi	umhverfis	að	
væntingum	leikskólakennara.	Mikilvægt	er	því	að	kanna	hvort	áhersla	sé	lögð	á	að	
samfella	ríki	í	leikskólanámi	barna	og	hvernig	stuðlað	sé	að	henni.		

Mayfield	(2003)	fjallar	um	mikilvægi	samfellu	í	námi	yngstu	barnanna	á	milli	ólíkra	
stiga.	Hún	telur	samfellu	eiga	sér	stað	þegar	stigið,	sem	barn	flyst	á,	byggir	á	því	stigi	
sem	barnið	flyst	af,	í	þeim	tilgangi	að	bæta	hag	þess.	Það	felur	í	sér	samfellu	meðal	
annars	í	hugmyndafræði,	umhverfi,	skipulagningu	og	að	tekið	sé	mið	af	
einstaklingsmiðuðum	þörfum	barnanna	þegar	þau	flytjast	á	milli.	Mayfield	telur	afar	
mikilvægt	að	kennarar,	leikskólastjórnendur,	foreldrar	og	stjórnvöld	séu	meðvituð	um	
mikilvægi	og	nauðsyn	þess	að	árangursrík	samfella	ríki	í	námi	barna	á	leikskólaaldri	(bls.	
239).			

Með	hugmyndafræðilegri	samfellu	á	Mayfield	(2003)	við	að	samfella	skuli	vera	í	
hugmyndafræði,	til	dæmis	hvað	varðar	kennsluaðferðir	og	sýn	kennara	á	börn	og	nám	
þeirra,	að	ávallt	sé	byggt	á	fyrri	þekkingu	barnanna	í	smáum	skrefum.	Umhverfisleg	
samfella	felur	í	sér	að	skipulag	og	hönnun	deilda	svo	og	leikefni,	sé	með	samfelldu	sniði	
á	báðum	stigum	en	að	umhverfið	sé	þó	ólíkt	eftir	aldri	og	bjóði	upp	á	ögrandi	
viðfangsefni	sem	hæfir	börnunum.	Þegar	börn	flytjast	milli	deilda	er	jafnframt	
mikilvægt	að	tekið	sé	mið	af	félagslegum,	tilfinningalegum	vitsmunalegum	og	
líkamlegum	þörfum	hvers	og	eins	(bls.	240).	Fabian	(2013)	fjallar	um	hvernig	kennarar	
geti	myndað	slíka	samfellu	í	starfi	sínu	og	nefnir	að	með	heimsóknum	sín	á	milli	geti	
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kennarar	lært	kennsluaðferðir	hver	af	öðrum	og	séð	með	hvaða	hætti	börnin	tileinka	
sér	nám	(bls.	48).	

Samfella	styður	við	þroska	barna.	Þar	sem	samfella	ríkir	er	markvisst	unnið	að	því	að	
reynsla	ungra	barna	stuðli	að	auknum	þroska.	Þegar	skipuleggja	á	samfellt	nám	ungra	
barna	skiptir	samvinna	þeirra	aðila,	sem	að	skólastarfinu	koma,	höfuðmáli.	Til	að	stuðla	
að	samfellu	í	skólastarfi	þarf	að	huga	að	samræmingu	ýmissa	þátta,	til	dæmis	væntinga,	
námskráa,	kennsluaðferða,	mats	og	námsumhverfis.	Samvinna	fagaðila	á	milli	og	við	
fjölskyldu	barnanna	er	nauðsynleg	svo	að	þetta	verði	raunin.	Fagaðilar	á	hverju	stigi	
þurfa	að	vera	meðvitaðir	um	það	sem	gerist	á	stiginu	á	undan	sínu	svo	og	stiginu	á	eftir	
sínu	(Allen	og	Kelly,	2015,	bls.	209-210).	Með	ofantalda	umfjöllun	að	leiðarljósi	er	óhætt	
að	fullyrða	að	nauðsynlegt	sé	að	samfella	ríki	í	skólakerfinu	öllu,	þar	með	talið	innan	
leikskólans.	

1.4 Aðlögun	
Í	umfjöllun	um	flutning	barna	milli	stiga	á	skólagöngu	er	óhjákvæmilegt	að	fjalla	um	
hugtakið	aðlögun	(e.	adjustment).	Hugtökin	tengjast	og	erfitt	er	að	fjalla	um	annað	án	
þess	að	fjalla	um	hitt.	Flutningur	er	ferlið	sem	á	sér	stað	þegar	einstaklingur	færist	úr	
einum	aðstæðum	yfir	í	aðrar	og	stór	hluti	af	því	ferli	tengist	aðlögun	einstaklingsins	að	
nýju	aðstæðunum.		

Eitt	stærsta	og	mikilvægasta	aðlögunarferli	í	lífi	barns	er	upphaf	leikskólagöngu.	Sú	
aðlögun	felur	í	sér	að	mæta	nýjum	kröfum,	félags-	og	námslegum,	sem	eru	ólíkar	þeim	
sem	barnið	er	vant.	Mikilvægt	er	að	skipuleggja	aðlögunina	vel	ef	marka	má	rannsóknir	
sem	gerðar	hafa	verið	á	viðfangsefninu.	Þær	sýna	að	ef	aðlögun	barns	í	upphafi	
leikskólagöngu	gengur	illa	geti	það	haft	varanleg	langtímaáhrif	á	hegðun	þess,	þroska	
og	almenna	aðlögunarhæfni.	Upphaf	leikskólagöngu	getur	því	gefið	ákveðin	merki	um	
hvernig	barninu	mun	ganga	að	aðlagast	þegar	það	fer	úr	einum	aðstæðum	í	aðrar	í	
framtíðinni	(Kienig,	2002,	bls.	24-25).		

Margetts	(2014)	bendir	á	að	flutnings-	og	aðlögunarferli	barns	er	ekki	lokið	fyrr	en	
því	líði	vel	og	upplifi	að	það	tilheyri	(e.	belong)	nýju	aðstæðunum.	Telur	hún	að	barni	líði	
vel	ef	það	upplifir	öryggi,	er	afslappað,	áhyggjulaust	og	ef	það	hefur	jákvætt	viðhorf	
gagnvart	nýju	kringumstæðunum.	Ef	flutningsferlið	felur	í	sér	miklar	breytingar,	til	
dæmis	ef	tilkomumikill	munur	er	á	kröfum	eða	væntingum	kennara	í	aðstæðunum	
tveimur,	er	líklegra	að	aðlögunin	gangi	illa	og	auknar	líkur	eru	á	börnin	finni	fyrir	
vanlíðan	(bls.	76).	Með	þetta	í	huga	má	áætla	að	ef	samfella	ríkir	milli	deila	innan	
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leikskóla	sé	líklegra	að	aðlögun	barnanna	verði	farsæl,	að	börnunum	líði	vel	og	að	þeim	
finnist	þau	tilheyra	umhverfinu	á	nýju	deildinni.		

Þegar	í	nýjar	aðstæður	er	komið	reynir	á	hvernig	barnið	tekst	á	við	þær	
óumflýjanlegu	áskoranir	sem	nýtt	umhverfi,	fólk,	skipulag,	reglur	og	væntingar	fela	í	
sér.	Margetts	(2014)	fjallar	um	eiginleika	í	fari	barna	sem	hjálpa	þeim	að	aðlagast,	og	
nefnir	meðal	annars	samskiptahæfni,	hæfni	í	lausnaleit,	sjálfstraust	og	ákveðni.	Hæfni	í	
samleik	og	góður	málþroski	eru	einnig	mikilvægir	eiginleikar	(bls.	77).		

Aðlögun	veltur	að	miklu	leyti	á	fyrri	reynslu	barnanna	og	jafnframt	hæfni	þeirra	til	
að	tileinka	sér	færni	og	þekkingu	sem	gagnast	til	að	standast	kröfur	í	nýjum	aðstæðum	
(Margetts,	2014,	bls.	77).	Á	öllum	deildum	leikskóla,	líkt	og	í	öllu	leikskólastarfi,	er	ávallt	
ákveðin	menning	til	staðar,	menning	sem	felur	í	sér	sameiginleg	gildi	og	hefðir	þeirra	
sem	á	deildinni	eru	og	þess	starfs	sem	þar	er	unnið.	Til	að	skilja	og	aðlagast	nýrri	og	
ókunnri	menningu	er	árangursríkast	að	vera	þátttakandi	í	henni	(Fabian	og	Dunlop,	
2002,	bls.	2-3).		

Fjölskyldan	gegnir	mikilvægu	hlutverki	í	aðlögunarferlinu	og	halda	fræðimenn	á	borð	
við	Bronfenbrenner,	Hartup	og	Wall	því	fram	að	ef	barn	á	að	öðlast	jákvæða	reynslu	af	
nýjum	aðstæðum	skipti	tilfinningalegur	stuðningur	við	fyrstu	kynni	af	umhverfinu	
höfuðmáli.	Foreldri	barns	gegnir	yfirleitt	hlutverki	stuðningsaðila	og	best	er	að	það	sé	
kunnugt	aðstæðunum	fyrir.	Það	styður	barnið	í	nýja	umhverfinu	og	stuðlar	að	því	að	
barnið	takist	aðeins	á	við	viðfangsefni	sem	hentar	þroska	þess	og	getu	(Kienig,	2002,	
bls.	25).	Þegar	barn	flyst	af	einni	deild	á	aðra	í	leikskóla	má	einnig	yfirfæra	hlutverk	
stuðningsaðila	yfir	á	leikskólakennara	barnsins,	að	hann	sé	sá	aðili	sem	þekkir	barnið	og	
gegnir	því	hlutverki	að	sjá	til	þess	að	barnið	kynnist	nýjum	aðstæðum.	Leikskólinn,	
einkum	leikskólakennarar,	fjölskylda	barnsins	og	vinir	þess	eru	allt	nærkerfi	í	lífi	þess.	
Hvernig	flutningurinn	tekst	til	er	því	óneitanlega	háð	því	hvernig	samvinnu	þessara	aðila	
er	háttað	í	millikerfinu.	

1.5 Nærkerfi	leikskólabarna	
Samkvæmt	vistfræðikenningu	Bronfenbrenner	eru	nærkerfin	í	lífi	einstaklings	mikilvæg	
og	hafa	áhrif	á	alla	reynslu	hans.	Í	þessum	kafla	er	fjallað	um	helstu	nærkerfi	
leikskólabarns,	leikskólann,	vinina	og	foreldra,	og	hvernig	þau	kunna	að	hafa	áhrif	á	
flutning	milli	deilda.	
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1.5.1 Leikskólinn	

Samkvæmt	Aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	á	leikskólakennari	að	vera	leiðandi	í	mótun	
uppeldis-	og	menntastarfs	leikskólans,	fylgjast	með	nýjungum	og	miðla	þekkingu.	Þar	
segir	jafnframt	að	leikskólakennurum	beri	að	virða	hvert	barn	að	verðleikum	og	stuðla	
að	því	að	námsumhverfið	sé	skipulagt	á	þann	veg	að	öll	börn	fái	að	njóta	bernsku	sinnar	
(bls.	31,	38).	Í	skólastefnu	Kennarasambands	Íslands	segir	jafnframt	að	kennarar	séu	
forystumenn	í	sínu	starfi,	að	þeir	séu	sérfræðingar	á	sviði	menntamála	sem	kenna,	
miðla	og	virkja	nemendur	í	þekkingarleit.	Kennarar	hafa	það	hlutverk	að	skipuleggja	og	
leiða	starf	í	skólum	og	miðla	öðrum	af	sérfræðiþekkingu	sinni	bæði	innan	skólans	og	til	
samfélagsins.	Það	ber	að	tryggja	kennurum	starfsaðstæður	sem	stuðla	að	því	að	þeir	
geti	sinnt	starfi	sínu	af	fagmennsku	(Skólastefna	KÍ	2014-2018,	2014,	bls.	6).	

Hvað	varðar	flutning	og	aðlögun	milli	deilda	gegna	leikskólakennarar	meðal	annars	
því	hlutverki	að	skipuleggja	ferlið.	Margetts	(2002)	telur	mikilvægt	að	flutningur	sé	
vandlega	skipulagður	því	sú	reynsla	sem	börn	öðlast	við	flutninginn,	hefur	áhrif	á	þroska	
þeirra	og	framtíðargengi	í	námi	og	starfi.	Í	flutningsferlinu	kynnast	börnin	nýju	
umhverfi,	nýju	skipulagi	og	nýjum	reglum	og	læra	hvaða	hegðun	er	viðeigandi	í	nýjum	
aðstæðum.	Því	kunnuglegra	sem	umhverfið	er	því	auðveldari	verður	flutningurinn	og	
börnin	þeim	mun	líklegri	til	að	aðlagast	nýjum	kröfum	og	væntingum	(bls.	111).	Ef	
miklar	breytingar	eru	á	milli	þeirra	stiga,	sem	börn	flytjast	á	milli,	er	mun	líklegra	að	þau	
eigi	erfitt	með	aðlögun	að	nýja	umhverfinu.	Með	það	að	leiðarljósi,	ásamt	því	að	
mikilvægt	sé	að	samfella	sé	til	staðar	í	öllu	skólastarfi,	geta	leikskólakennarar	stuðlað	að	
farsælum	flutningi	með	því	að	vinna	saman	og	skipuleggja	leikskólastarfið	með	
samfelldum	hætti,	til	dæmis	með	því	að	hafa	samræmi	í	umhverfi	deildanna,	
hugmyndafræði,	vinnulagi	leikskólakennara,	leikefni	og	dagskipulagi.	Broström	og	
Wagner	(2003)	telja	til	að	mynda	að	farsæl	yfirfærsla	milli	stiga	sé	að	miklu	leyti	háð	
vilja	og	viðleitni	kennara	til	samvinnu	(bls.	176).	Með	þetta	að	leiðarljósi	má	telja	að	
mikilvægt	sé	að	börnin	fái	krefjandi	viðfangsefni	og	nýja	ögrun	á	nýrri	deild	en	upplifi	sig	
jafnframt	í	öruggu	umhverfi.	

Niesel	og	Griebel	(2007)	fjalla	um	mikilvægi	samvinnu	og	upplýsingastreymis	þegar	
börn	flytjast	úr	leikskóla	í	grunnskóla	og	nauðsyn	þess	að	allar	viðeigandi	upplýsingar	
komist	til	skila.	Þau	telja	það	einungis	mögulegt	ef	allir	vinna	saman,	leikskólakennarar,	
grunnskólakennarar,	foreldrar	og	samfélagið,	og	að	sú	samvinna	stuðli	að	farsælum	
flutningi	(bls.	23).	Það	mætti	yfirfæra	þetta	yfir	í	umhverfi	leikskóla	og	ætla	að	samvinna	
leikskólakennara	sín	á	milli	svo	og	samvinna	leikskólakennara	og	foreldra	sé	mikilvæg	
svo	að	flutningar	milli	deilda	gangi	vel.		
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Bronfenbrenner	(1979)	fjallar	um	umhverfislega	yfirfærslu	(e.	setting	transition)	sem	
á	sér	stað,	til	dæmis	þegar	barn	kemur	inn	í	nýtt	umhverfi,	í	nýjan	skóla	eða	flyst	á	nýja	
deild.	Í	því	sambandi	fjallar	hann	um	mikilvægi	þess	að	barnið	gangi	ekki	í	gegnum	þær	
miklu	breytingar	einsamalt.	Ef	stuðla	á	að	því	að	aðlögun	gangi	vel	og	að	barnið	þroskist	
á	eðlilegan	hátt	er	nauðsynlegt	að	manneskja,	sem	þekkir	bæði	barnið	og	fyrri	
aðstæður	þess,	fylgi	því	í	nýja	umhverfið	(bls.	211).	Út	frá	þessu	má	áætla	að	eitt	af	
hlutverkum	leikskólakennara	í	flutningsferlinu	milli	deilda	sé	að	fylgja	börnunum	á	nýja	
deild	og	styðja	þau	í	gegnum	ferlið.	

Svo	að	leikskólakennarar	geti	stutt	börnin	er	nauðsynlegt	að	þeir	þekki	börnin	vel,	
séu	færir	um	að	koma	auga	á	erfiðleika	og	meðvitaðir	um	leiðir	til	að	takast	á	við	þá.	
Auk	þess	að	þekkja	barnið	vel	er	mikilvægt	að	leikskólakennarar	og	allir	sem	að	
flutningnum	koma	hafi	skilning	á	þeim	breytingum,	sem	barnið	gengur	í	gegnum,	og	
þau	áhrif	sem	þær	breytingar	geta	haft	í	för	með	sér.	Þótt	börn	séu	almennt	þrautseig	
og	sterk	er	ómögulegt	að	spá	fyrir	um	viðbrögð	þeirra	við	nýjum	aðstæðum.	
Leikskólakennarar	þurfa	enn	fremur	að	vera	meðvitaðir	um	að	hvert	barn	upplifir	
breytingarnar	á	ólíkan	hátt	þar	sem	börn	byggja	á	og	nýta	fyrri	reynslu	sína	þegar	þau	
takast	á	við	nýtt	umhverfi	og	nýja	hluti	(Moyles,	2007,	bls.	xvi-xvii).	

Áður	en	barnið	flytur	um	deild	er	því	áríðandi	að	það	sé	vel	undirbúið.	Það	er	í	
höndum	leikskólakennara	að	kynna	börnin	fyrir	nýjum	aðstæðum,	efnislegu	umhverfi,	
mögulegum	kringumstæðum	eða	samskiptum	og	hvernig	bregðast	má	við	þeim,	efla	
félagshæfni	og	vinna	að	því	að	byggja	upp	sjálfsöryggi	þeirra.	Að	styrkja	þessa	þætti	
undirbýr	börnin	og	auðveldar	þeim	flutninginn.	Þegar	börn	eru	undirbúin	og	í	kjölfarið	
meðvituð	um	flutninginn	öðlast	þau	sjálfstraust,	upplifa	síður	óöryggi	og	eru	líklegri	til	
að	aðlagast	með	farsælum	hætti	(Fabian	og	Dunlop,	2002;	bls.	123,	129-131).	Margetts	
(2002)	fjallar	um	mikilvægi	þess	að	heimsækja	nýja	staðinn	og	kynnast	þannig	nýju	
aðstæðunum	áður	en	formlegur	flutningur	á	sér	stað.	Hún	telur	að	börn	eigi	að	fá	sem	
flest	tækifæri	til	að	kynnast	nýju	umhverfi	í	þeim	tilgangi	að	undirbúa	sig	undir	nýjar	
kröfur,	væntingar	og	áskoranir	(bls.	115).		

Út	frá	vistfræðikenningalegu	sjónarhorni	er	talið	að	allir	aðilar,	sem	að	flutningnum	
koma,	beri	ábyrgð	á	því	að	ferlið	gangi	vel.	Reynsla	og	væntingar	hvers	og	eins	hafa	
áhrif	á	þá	reynslu	og	upplifun	sem	flutningsferlið	felur	í	sér.	Líta	skal	á	ferlið	sem	
tækifæri	til	að	byggja	upp	þýðingarmikil	tengsl	sem	leggja	grunn	að	áframhaldandi	
samskiptum	milli	barna,	fjölskyldna	og	skóla	(Dockett	og	Perry,	2007,	bls.	15).	Ljóst	er	
að	samvinna	milli	þeirra	sem	taka	þátt	í	flutningsferlinu	er	nauðsynleg,	þegar	ferlið	er	
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skipulagt,	og	að	mikilvægt	er	að	hugsa	til	félagslegs	umhverfis	eða	nærkerfa	barnanna	í	
skipulagi	og	framkvæmd.		

1.5.2 Vinir	

Félags-	og	tilfinningahæfni	er	mikilvægur	þáttur	í	lífi	barna	en	hann	ásamt	hæfninni	til	
að	stofna	til	tengsla	og	eiga	í	samskiptum	við	aðra	hefur	áhrif	á	bæði	almenna	velferð	
og	nám	barna	(Margetts,	2014,	bls.	80).	Í	félagslegu	umhverfi	barna	í	leikskólanum	
gegna	vinirnir	viðamiklu	hlutverki	og	því	má	ætla	að	nauðsynlegt	sé	að	rýna	í	hlutverk	
þeirra	og	þau	áhrif	sem	vinatengsl	kunna	að	hafa	á	flutnings-	og	aðlögunarferlið	sem	á	
sér	stað	þegar	börn	flytjast	milli	deilda.		

Leikskólinn	er	yfirleitt	sá	vettvangur	þar	sem	börn	læra	fyrst	að	eiga	í	samskiptum	
við	jafningja	sína	og	byrja	að	mynda	vinatengsl.	Í	gegnum	samskipti	við	jafningja	efla	
börn	félags-	og	tilfinningahæfni	sína	sem	og	mál-	og	vitsmunaþroska.	Félags-	og	
samskiptahæfni	felur	til	að	mynda	í	sér	samvinnu,	samkennd,	gagnvirka	hlustun,	þá	
færni	að	geta	sett	sig	í	spor	annarra	og	sjá	hlutina	frá	ólíkum	sjónarhornum,	að	geta	
skipst	á,	komið	sér	inn	í	leik,	átt	í	samræðum	við	aðra,	leyst	ágreining	og	stjórnað	
tilfinningum	sínum	og	gjörðum.	Vinátta	barna	veitir	þeim	jafnframt	hlýju	og	öryggi,	
byggir	upp	sjálfsmynd	þeirra	og	í	gegnum	vináttu	upplifa	börnin	sig	sjálf	sem	hluta	af	
hóp.	Erfitt	getur	reynst	að	trúa	því	að	ung	börn	geti	myndað	raunverulegt	vinasamband	
en	rannsóknir	benda	til	þess	að	ung	börn	geti	í	raun	byggt	upp	traust,	náin	og	
langvarandi	vináttubönd	þar	sem	þau	deila	hugmyndum,	tilfinningum	og	áhyggjum	sín	á	
milli	og	sýna	væntumþykju	(Howes,	2009,	bls.	180;	Margetts,	2014,	bls.	80;	Webster-
Stratton	og	Reid,	2004,	bls.	105;	Frost,	Wortham	og	Reifel,	2012,	bls.	155).		

Jóhanna	Einarsdóttir	(2007)	fjallar	um	mikilvægi	og	áhrif	vina	þegar	kemur	að	
yfirfærslunni	úr	leikskóla	í	grunnskóla	og	nefnir	að	það	að	hefja	grunnskólagöngu	með	
vinum	sínum	eða	að	þekkja	einhvern	þar	fyrir	skipti	máli	fyrir	félags-	og	tilfinningalega	
vellíðan	barna.	Telur	hún	að	þau	börn	sem	það	gera	hafi	jákvæðari	mynd	af	skólanum	
og	aðlagast	skólaumhverfinu	betur	en	börn	sem	ekki	hafa	slík	tengsl.	Vinirnir	veita	
stuðning,	gera	flutningsferlið	minna	ógnvekjandi	og	breytingarnar	bærilegri	(bls.	93).	
Með	þetta	að	leiðarljósi	má	því	álykta	að	mikilvægt	sé	að	huga	að	tengslum,	sem	börn	
hafa	myndað	við	félaga	sína	þegar	flutningar	eru	skipulagðir,	og	kanna	hvaða	áhrif	þau	
hafa	á	ferlið.	

1.5.3 Foreldrar	

Allt	frá	upphafi	hafa	foreldrar	og	fjölskylda	barnsins	mest	áhrif	á	líf	þess.	Foreldrar	bera	
ábyrgð	á	að	mæta	öllum	nauðsynlegum	þörfum	barnsins	og	byggja	upp	umhverfi	sem	
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bæði	styður	við	alla	þroskaþætti	þess	og	stuðlar	að	námi	(Langford,	2010,	bls.	185).	
Ásamt	því	að	efla	þroska	barnsins	mótar	fjölskyldan	jafnframt	reynslu	þess,	til	dæmis	þá	
reynslu	sem	barnið	gengur	í	gegnum	þegar	það	flyst	eða	yfirfærist	milli	stiga	innan	
skólakerfisins	(Dockett	og	Perry,	2013,	bls.	112).	

Í	Aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	segir	að	í	samstarfi	við	foreldra	skuli	leikskólinn	
fylgjast	með	og	efla	alhliða	þroska	barna,	veita	þeim	hollt	og	hvetjandi	
uppeldisumhverfi	og	stuðla	að	öryggi	þeirra	og	vellíðan.	Þar	segir	jafnframt	að	foreldrar	
séu	þeir	sem	þekkja	börn	sín	best	og	að	þeir	styðji	skólagöngu	þeirra	með	því	að	veita	
mikilvægar	upplýsingar	sem	leggja	grunn	að	námi	barnsins.	Þar	að	auki	er	bent	á	
mikilvægi	þess	að	foreldrar	hafi	gott	aðgengi	að	öllum	upplýsingum	um	leikskólastarfið	
og	börn	sín	svo	þeir	geti	bæði	fylgst	með	skólagöngu	barna	sinna	og	veitt	þeim	stuðning	
og	hvatningu.	Í	Aðalnámskrá	leikskóla	er	gengið	út	frá	því	að	fjölskyldan	og	leikskólinn	
séu	samstarfsaðilar	og	að	leikskólanum	beri	skylda	til	að	leita	eftir	og	hlusta	á	sjónarmið	
foreldra	og	stuðla	að	áhrifum	þeirra	(bls.	32,	49).	

Ljóst	er	að	foreldrasamstarf	er	afar	mikilvægt	í	öllu	skólastarfi	og	benda	ótal	
rannsóknir	til	þess	að	ef	gott	samstarf	ríkir	milli	heimilis	og	skóla	hafi	það	góð	áhrif	á	
vellíðan	og	námsárangur	barna	(Dockett	og	Perry,	2013,	bls.	112).	Samkvæmt	
vistfræðinálgun	Bronfenbrenner	(1979)	eiga	samskipti	nærkerfanna	tveggja,	foreldra	og	
skóla	sér	stað	í	millikerfinu.	Hann	telur	að	stöðugt	upplýsingastreymi	milli	nærkerfanna	
stuðli	að	auknum	þroska	barnsins	(bls.	7-9).	Þess	vegna	má	ganga	út	frá	því	að	góð	og	
jákvæð	samskipti	milli	foreldra	og	leikskóla	séu	afar	mikilvægur	þáttur	í	eflingu	alhliða	
þroska	leikskólabarnsins	og	á	það	einnig	við	um	það	ferli	sem	á	sér	stað	þegar	barn	
flytur	á	milli	deilda.	Það	eru	ekki	einungis	börnin	sem	þurfa	að	aðlagast	og	læra	á	nýtt	
umhverfi	heldur	einnig	foreldrarnir.	Nauðsynlegt	er	því	að	leikskólakennarar	séu	
meðvitaðir	um	það	og	sjái	til	þess	að	foreldrar	fái	allar	þarfar	upplýsingar	er	varða	
yfirfærsluna	og	að	þær	séu	skýrar	og	greinilegar	(Brandes,	Ormsbee	og	Haring,	2007,	
bls.	206).	Sivropoulou	og	Vrinioti	(2009)	fjalla	um	yfirfærslu	barna	úr	leikskóla	í	
grunnskóla	og	telja	í	því	samhengi	að	gott	samstarf	milli	skólastiganna	tveggja	og	
heimilis	barnanna	sé	sá	þáttur	sem	helst	gæti	komið	í	veg	fyrir	erfiðleika	í	
flutningsferlinu	(bls.	3).		

Brandes,	Ormsbee	og	Haring	(2007)	benda	á	að	öll	yfirfærsla	í	nýtt	námsumhverfi	
feli	í	sér	röskun	af	einhverju	tagi,	bæði	fyrir	börn	og	foreldra	þeirra.	Það	sem	kemur	í	
veg	fyrir	að	röskunin	leiði	til	aukinnar	streitu	er	undirbúningur.	Ef	börn	og	foreldrar	eru	
vel	undirbúin	og	meðvituð	um	ferlið	og	nýja	umhverfið	er	ólíklegra	að	yfirfærslan	valdi	
streitu	og	vanlíðan	(bls.	205).	
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1.6 Námsumhverfi	leikskóla	á	Íslandi	
Frá	því	að	Bríet	Bjarnhéðinsdóttir	lagði	til,	árið	1894	að	stofnuð	yrði	uppeldisstofnun,	
þar	sem	smábörn	yrðu	í	gæslu	á	daginn,	þar	til	leikskólinn	varð	formlega	skilgreindur	
sem	fyrsta	skólastigið	árið	1994	og	þannig	formlega	hluti	af	skólakerfinu	hefur	viðhorf	
til	barnauppeldis	og	umgjörð	starfsins	smám	saman	breyst	frá	því	að	vera	hrein	gæsla,	
barnagæsla	eða	daggæsla	yfir	í	að	vera	faglegt	uppeldisstarf,	leikskóli	(Jón	Torfi	
Jónasson,	2006,	bls.	7-9,	41).	Í	lögum	um	leikskóla	frá	árinu	2008	segir	að	markmið	
leikskóla	sé	að	veita	börnum	umönnun	og	menntun,	hollt	og	hvetjandi	
uppeldisumhverfi	og	örugg	náms-	og	leikskilyrði.	Þar	segir	jafnframt	að	starfshættir	
leikskóla	eigi	að	mótast	af	umburðarlyndi,	kærleika,	jafnrétti,	lýðræðislegu	samstarfi,	
ábyrgð,	sáttfýsi	og	umhyggju	(Lög	um	leikskóla	nr.	90/2008).	Á	Íslandi	starfa	um	250	
leikskólar	sem	allir	eiga	að	hafa	þetta	að	leiðarljósi	(Hagstofa	Íslands,	2015a).		

Neuman	(2002)	fjallar	um	tvenns	konar	tegundir	af	skipulagi	leikskóladeilda	
leikskóla:	skólalíkan	(e.	school	model)	og	fjölskyldulíkan	(e.	family	model).	Þegar	notast	
er	við	skólalíkan	er	börnunum	skipt	eftir	aldri,	eins	og	iðulega	er	gert	í	grunnskólum	en	
ef	notað	er	fjölskyldulíkan	eru	börnin	í	aldursblönduðum	hópum.	Ef	skipulag	er	byggt	á	
skólalíkani	eru	flutningar	oft	tíðari	á	leikskólastiginu	eins	og	á	sér	stað	í	grunnskólunum.	
Þegar	deildir	eru	aldursblandaðar	er	líklegra	að	börnin	séu	á	sömu	deildinni	í	lengri	tíma	
og	fá	þá	börn	og	foreldrar	tækifæri	til	að	mynda	mikilvæg	tengsl	við	starfsfólk	
leikskólans	(bls.	9).	Notast	er	við	báðar	tegundir	skipulags	hér	á	landi,	deildir	íslenskra	
leikskóla	eru	ýmist	aldursblandaðar	eða	aldurshreinar.	Í	gögnum,	sem	liggja	fyrir	um	
deildarskiptingu	deilda	allra	63	leikskóla	í	Reykjavík	í	janúar	2017,	er	þó	enginn	leikskóli	
í	höfuðborginni	með	einungis	aldurshreinar	deildir.	Í	68%	leikskóla	Reykjavíkurborgar	
eru	allar	deildir	aldursblandaðar	og	í	32%	leikskólanna	eru	deildir	ýmist	aldurshreinar	og	
aldursblandaðar	(Ingibjörg	M.	Gunnlaugsdóttir,	munnleg	heimild,	18.	mars	2017).	

Samkvæmt	Hagstofu	Íslands	gengu	um	94%	barna	á	aldrinum	2-5	ára	á	Íslandi	í	
leikskóla	árið	2015	(Hagstofa	Íslands,	2015b).	Það	er	afar	mikill	fjöldi	og	því	óhætt	að	
telja	að	breytingar	innan	leikskólans	hafi	áhrif	á	marga	sem	undirstrikar	mikilvægi	
viðfangsefni	þessarar	rannsóknar,	þær	breytingar	sem	felast	í	því	að	flytjast	á	milli	
leikskóladeilda.	

1.7 Raddir	og	sjónarmið	barna	
Í	Aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	stendur	að	virða	skuli	innsæi,	reynslu,	færni	og	skoðanir	
barna	og	taka	mið	að	sjónarmiðum	þeirra	við	skipulagningu	leikskólastarfs	(bls.	35).	
Með	það	að	leiðarljósi	að	nær	öll	börn	á	Íslandi	séu	í	leikskóla	má	ætla	að	þau	gangi	í	
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gegnum	flutning	milli	deilda	að	minnsta	kosti	einu	sinni	á	leikskólagöngu	sinni.	
Flutningsferlið	er	því	óneitanlega	hluti	af	leikskólastarfi	og	samkvæmt	Aðalnámskrá	
leikskóla	því	nauðsynlegt	að	taka	mið	af	sjónarmiðum	barna	við	skipulagningu	hans.	

Á	undanförnum	árum	hefur	í	auknum	mæli	verið	lögð	áhersla	á	þátttöku	barna	og	
að	leita	eftir	viðhorfum	þeirra	til	málefna	sem	þau	varða.	Þessi	áhersla	á	rætur	að	rekja	
til	þeirrar	þróunar	sem	hefur	átt	sér	stað	varðandi	viðhorf	til	barna	og	barnæsku.	Í	
síðtímahugmyndum	um	börn	er	áhersla	lögð	á	að	þau	séu	sterk,	hæf	og	að	þau	búi	yfir	
þekkingu,	skoðunum	og	viðhorfum	sem	ber	að	hlusta	á	og	taka	alvarlega	(Jóhanna	
Einarsdóttir,	2007,	bls.	119-120).	Í	12.	grein	Barnasáttmála	Sameinuðu	þjóðanna	er	
réttur	barna	til	að	tjá	eigin	skoðanir	og	hafa	áhrif	á	eigið	umhverfi	staðfestur	og	hefur	
sáttmálinn	átt	þátt	í	ofangreindri	þróun.	Í	sáttmálanum	kemur	fram	að	tryggja	skuli	
barni,	sem	myndað	getur	eigin	skoðanir,	rétt	á	að	láta	þær	í	ljós	í	öllum	málum,	sem	
það	varðar,	og	að	tekið	sé	réttmætt	tillit	til	skoðana	þess	í	samræmi	við	aldur	þess	og	
þroska	(Barnasáttmáli	Sameinuðu	þjóðanna,	1989).	Jóhanna	Einarsdóttir	(2008)	nefnir	
valdeflingu	barna	í	þessu	sambandi,	að	með	þátttöku	barna	og	áhrifum	þeirra	á	málefni	
sem	þau	varða,	er	börnum	sýnd	virðing	og	gefin	völd.	Þau	eru	gerð	meðvituð	um	að	
fullornir	virði	þau	og	þeirra	skoðanir	og	líti	á	þau	sem	jafningja.	Ef	börn	fá	tækifæri	til	að	
taka	þátt	í	ákvörðunum	varðandi	líf	þeirra	eykst	valdefling	þeirra	(bls.	116).		

Anna	Magnea	Hreinsdóttir	(2012)	fjallar	um	þátttöku	barna	í	mótun	leikskólastarfs	
og	leggur	áherslu	á	virka	hlustun.	Virk	hlustun	felst	ekki	einungis	í	því	að	heyra	hvað	
börn	hafa	að	segja	heldur	snýst	virk	hlustun	jafnframt	um	samskipti	barna	og	kennara,	
umræðu	um	nám	þeirra	og	túlkun	á	því	sem	þau	gera	og	segja.	Virk	hlustun	snýst	einnig	
um	fjölbreyttan	tjáningarmáta	og	námshneigð	barna.	Kennarar	þurfa	að	vera	
meðvitaðir	um	að	börn	eru	sérfræðingar	um	eigið	líf	og	búa	yfir	hæfni	til	að	tjá	skoðanir	
sínar,	sjónarmið	og	upplifun.	Kennarar	þurfa	jafnframt	að	vita	að	til	að	fá	fram	skoðanir	
og	hugmyndir	barna	er	nauðsynlegt	að	veita	þeim	tækifæri	til	að	tjá	sig	á	fjölbreyttan	
hátt,	til	dæmis	í	gegnum	leik	eða	með	teikningum	(bls.	77).		

1.8 Fyrri	rannsóknir	á	flutningi	milli	deilda	í	leikskóla	
Mikið	hefur	verið	ritað	í	gegnum	tíðina	um	flutning	á	milli	skólastiga	en	talsvert	minna	
hefur	verið	fjallað	um	flutning	innan	þeirra.	Við	lestur	á	fræðilegum	heimilidum,	sem	
tengjast	viðfangsefninu,	fundust	fjórar	rannsóknir	um	það	efni	sem	fjallað	er	um	í	þessu	
verkefni,	um	flutning	barna	á	milli	deilda	í	leikskóla.	Ein	þeirra	var	gerð	í	Nýja	Sjálandi,	
önnur	í	Svíþjóð	og	tvær	voru	gerðar	í	Bandaríkjunum.	
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Rannsóknin	í	Nýja	Sjálandi	er	frá	árinu	2004	og	var	gerð	af	Rosina	Merry.	Í	henni	var	
sjónum	beint	að	börnum	sem	fluttust	af	deild	ætlaðri	yngri	en	tveggja	ára	á	deild	sem	
ætluð	var	eldri	en	tveggja	ára.	Deildirnar	voru	vel	aðskildar	og	inni-	og	útisvæði	hvorrar	
deildar	fyrir	sig	vel	afmörkuð.	Vildi	Merry	(2007)	skoða	hvort	einhverjar	breytingar	yrðu	
á	tengslum,	væntingum	og	sjálfsvitund	barnanna	í	flutningsferlinu.	Í	rannsókninni	ræddi	
hún	við	fjóra	leikskólakennara,	tvo	af	hvorri	deild,	og	tvo	foreldra	barnanna	sem	fluttust	
á	milli	deilda	(bls.	45-46).	Í	niðurstöðum	kemur	fram	að	börnin	byggðu	upp	sjálfsvitund	
sína	með	því	að	fara	úr	því	félagslega	umhverfi,	sem	til	staðar	var	á	yngri	deildinni,	í	nýtt	
félagslegt	umhverfi	á	eldri	deildinni.	Á	nýja	staðnum	þurftu	þau	að	læra	nýjar	
félagslegar	reglur	og	merki	sem	og	komast	að	því	hvernig	nýir	kennarar	skynjuðu	þau	
sjálf	í	nýjum	aðstæðum.	Í	þessu	samhengi	ræddu	viðmælendur	rannsóknarinnar	um	
þær	miklu	breytingar	sem	barn	gengur	í	gegnum	þegar	það	fer	úr	því	að	vera	elst,	
sterkast	og	reyndast	á	yngri	deildinni	í	að	vera	yngst	og	óreyndast	á	eldri	deildinni	og	
áhrifin	sem	það	hlyti	að	hafa	á	sjálfsvitund	þeirra	(Merry,	2007,	bls.	50-52).	
Leikskólakennarar	og	foreldrar	nefndu	að	væntingar	og	áherslur	á	deildunum	tveimur	
væru	afar	ólíkar,	að	þær	væru	oft	óraunhæfar	og	að	ekki	væri	nægileg	samfella	í	starfi	
deildanna	tveggja.	Í	niðurstöðum	kemur	fram	að	rannsakandi	telji	að	þó	svo	að	
leikskólagangan	snúist	um	að	takast	á	við	breytingar	og	áskoranir	sé	mikilvægt	að	
breytingar	sem	leikskólakennarar	stjórna,	eins	og	flutningur	milli	deilda,	séu	vel	
skipulagðar.	Einnig	er	mikilvægt	að	hafa	í	huga	að	börn	eru	eins	ólík	og	þau	eru	mörg	og	
breytingar	af	þessu	tagi	hafa	mismunandi	áhrif	á	þau	(Merry,	2007,	bls.	53,	55).	

Cryer	og	fleiri	(2005)	beindu	í	megindlegri	rannsókn	sjónum	að	líðan	og	hegðun	
barna	á	aldrinum	eins	til	tveggja	og	hálfs	árs	sem	fluttust	milli	deilda	án	þess	að	hafa	
með	sér	kennara	sem	þau	þekktu.	Rannsóknin	var	gerð	í	19	bandarískum	leikskólum	
sem	áttu	það	sameiginlegt	að	teljast	til	leikskóla	af	litlum	gæðum	eða	gæðum	í	
meðallagi	(bls.	38-39).	Rannsakendur	fylgdust	með	börnunum	í	fjórar	vikur	fyrir	flutning	
og	þrjár	vikur	eftir	flutning	og	mældu	hversu	oft	börnin	sýndu	merki	um	ánægju	annars	
vegar	og	vanlíðan	eða	vafasama	hegðun	hins	vegar.	Leitað	var	eftir	fyrir	fram	ákveðnum	
atriðum	í	hverjum	flokki	fyrir	sig.	Eins	var	gögnum	safnað	saman	um	bæði	börnin	og	
starfsfólk	deildanna.	Einnig	voru	gæði	deilda	mæld	út	frá	tveimur	stöðluðum	
mælikvörðum	(Cryer	o.fl.,	2005,	bls.	42-43).	Niðurstöður	rannsóknarinnar	bentu	til	að	
börn	sýndu	að	meðaltali	ekki	merki	um	vanlíðan	fyrir	flutning	en	gerðu	það	hins	vegar	á	
meðan	á	flutningi	stóð.	Merkin	minnkuðu	með	tímanum	og	urðu	með	svipuðu	sniði	og	
þau	voru	fyrir	flutning	að	mánuði	liðnum.	Rannsakendur	túlkuðu	þessar	niðurstöður	á	
tvo	vegu,	með	jákvæðum	hætti	og	neikvæðum.	Ef	horft	er	á	þessar	niðurstöður	með	
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jákvæðum	hætti	má	telja	að	merkin	um	vanlíðan	bendi	til	þess	að	börnin	hafi	verið	
orðin	tengd	starfsfólki	deildari	sinnar	og	þeim	liði	því	illa	þegar	þau	voru	skilin	frá	
starfsfólkinu.	Ef	horft	er	á	niðurstöðurnar	með	neikvæðum	hætti	má	hins	vegar	telja	að	
vanlíðanin	bendi	til	þess	að	börnin	hafi	gengið	í	gegnum	erfiða	reynslu	sem	gæti	haft	
slæm	áhrif	á	þroska	þeirra.	Um	60%	barnanna	í	þessari	rannsókn	sýndu	ekki	vanlíðan	í	
flutningsferlinu	sem	undirstrikar	að	börn	upplifa	breytingar	með	mismunandi	hætti.	
Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýndu	jafnframt	að	yngri	börn	sýndu	frekar	merki	um	
vanlíðan	og	því	má	ætla,	samkvæmt	þessari	rannsókn,	að	mikilvægt	sé	að	huga	að	aldri	
barnanna	þegar	flutningur	milli	deilda	er	skipulagður	(Cryer	o.fl.,	2005,	bls.	53-54).	

Í	rannsókn,	sem	fram	fór	í	tveimur	leikskólum	í	Svíþjóð,	könnuðu	Garpelin	og	fleiri	
(2010)	hvernig	yfirfærslan	eða	flutningurinn	milli	deilda	fór	fram	á	hvorum	
leikskólanum	fyrir	sig,	hvernig	hann	var	skipulagður	og	hvaða	áhrif	hann	hafði	á	börnin	
og	leikskólakennarana	(bls.	6).	Í	öðrum	leikskólanum	skiptu	börnin	um	deild	á	hverju	
ári,	alls	fjórum	sinnum	á	leikskólagöngu	sinni.	Í	hinum	leikskólanum	voru	börnin	aðeins	
einu	sinni	flutt	milli	deilda.	Þegar	börnin	skiptu	um	deild	í	fyrri	leikskólanum	fluttust	öll	
börnin	og	leikskólakennarar	þeirra	á	sama	tíma	og	hófu	nýtt	ár	á	nýrri	deild.	Þau	héldu	
hópinn	allan	tímann.	Hver	flutningur	var	áberandi	og	allir	voru	meðvitaðir	um	það	
þegar	hann	átti	sér	stað.	Í	seinni	leikskólanum	fluttust	börnin	milli	aldursblandaðra	
deilda	þegar	þau	voru	tilbúin	að	mati	foreldra	og	leikskólakennara.	Flutningurinn	þar	
átti	að	vera	samfelldur	og	óáberandi.	Þau	fluttust	því	ekki	í	hóp	og	mættu	nýjum	
börnum	og	nýjum	kennurum	þegar	þau	byrjuðu	á	nýrri	deild.	Í	fyrri	leikskólanum	tóku	
foreldrar	lítinn	þátt	í	flutningunum	en	foreldrar	voru	mikilvægur	hluti	af	ferlinu	í	seinni	
leikskólanum	(Garpelin	o.fl.,	2010,	bls.	7).	Niðurstöður	rannsóknarinnar	fjölluðu	um	
ólíkar	áherslur	á	flutningi	innan	þessarra	tveggja	leikskóla	og	hvernig	rannsakendur	
túlkuðu	og	greindu	þær	ólíku	aðferðir	sem	notast	var	við.	Í	fyrri	leikskólanum	var	litið	á	
flutning	milli	deilda	sem	eins	konar	manndómsvígslu	og	að	flutningurinn	ætti	því	að	
vera	áberandi	og	fagnaðarefni.	Barnahópurinn	fór	í	heild	sinni	úr	einu	félagslegu	stigi	
yfir	í	annað	án	tillits	til	reynslu	eða	hæfni	og	vörpuðu	rannsakendur	upp	þeirri	
spurningu	hvort	nýja	umhverfið	væri	fært	um	að	standa	undir	þörfum	hvers	og	eins.	Í	
seinni	leikskólanum	var	aðlögunin	milli	deilda	gerð	eins	fyrirhafnarlaus	og	eins	lítið	
áberandi	og	hugsast	gat.	Barn	fór	ekki	á	næstu	deild	fyrr	en	það	var	nógu	þroskað,	að	
mati	foreldra	og	leikskólakennara	til	að	takast	á	við	þá	áskorun	sem	flutningurinn	fól	í	
sér.	Í	þessum	leikskóla	var	því	ekki	spurning	hvort	umhverfið	væri	fært	um	að	standa	
undir	þörfum	barnsins	heldur	hvort	barnið	væri	tilbúið	til	að	standast	kröfur	nýrrar	
deildar	(Garpelin	o.fl.,	2010,	bls.	10)	
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Árið	2012	gerðu	Recchia	og	Dvarakova	rannsókn	á	flutningi	þriggja	ungra	barna	milli	
deilda	í	háskólareknum	leikskóla	í	Bandaríkjunum.	Rannsóknin	fór	fram	á	níu	mánaða	
tímabili.	Rannsakendur	fylgdu	börnunum	þremur	á	lokaönn	þeirra	á	ungbarnadeild	
leikskólans,	sem	ætluð	er	0-1	árs	börnum,	og	þar	til	þau	fluttust	yfir	á	næstu	deild	fyrir	
ofan,	deild	ætlaða	2-3	ára	börnum.	Markmið	rannsóknar	þeirra	var	að	skoða	þær	
félagslegu	breytingar	sem	eiga	sér	stað	í	lífi	ungbarna	í	flutningi	af	þessu	tagi	(Recchia	
og	Dvarakova,	2012,	bls.	181).	Á	lokaönn	barnanna	fylgdust	rannsakendur	með	
börnunum	þremur	í	leik	og	daglegu	starfi	í	þeim	tilgangi	að	skoða	hvernig	og	hvort	
félagsleg	tengsl	barnanna	höfðu	áhrif	á	aðlögun	þeirra	á	hinni	nýju	deild.	Með	því	að	
fylgjast	með	börnunum	í	gegnum	allt	breytingarferlið	vildu	rannsakendur	fá	skýrari	
mynd	af	aðlöguninni	og	varpa	ljósi	á	hvaða	þættir	í	ferlinu	gerðu	það	að	verkum	að	
börnin	gætu	flust	milli	deilda	á	farsælan	hátt	(Recchia	og	Dvarakova,	2012,	bls.	183).	Í	
rannsókninni	var	leitast	við	að	svara	tveimur	rannsóknarspurningum:	Hvernig	þróast	
vinatengsl	ungbarna	í	gegnum	aðlögun	milli	deilda?	Hvað	getur	fagfólk	lært	af	
skráningum	á	aðlögunarferlinu	og	þeim	áhrifum	sem	ferlið	kann	að	hafa	á	börnin?	
(Recchia	og	Dvarakova,	2012,	bls.	184).	Til	að	svara	þessum	spurningum	fylgdust	
rannsakendur	með	börnunum	þremur	yfir	níu	mánaða	tímabil.	Notast	var	við	
vettvangsathuganir	og	viðtöl	við	leikskólakennara.	Í	niðurstöðum	rannsóknarinnar	kom	
fram	að	rannsakendur	hefðu	tekið	eftir	því	hvaða	áhrif	munurinn	á	deildunum	tveimur	
hafði	á	hegðun	barnanna	þriggja	og	hvaða	áhrif	hugmyndir	kennara	um	starf	þeirra	
hafði	á	skipulag	umhverfisins	(Recchia	og	Dvarakova,	2012,	bls.	194).	Samkvæmt	
niðurstöðum	voru	kennararnir	stór	áhrifaþáttur	í	aðlöguninni,	sem	er	í	samræmi	við	
aðrar	rannsóknir.	Kennarar	þjónuðu	hlutverki	stuðningsaðila	og	stuðluðu	jafnframt	að	
öryggi	og	stöðugleika	hjá	börnunum.	Einnig	hafði	það	áhrif	á	börnin	ef	þau	höfðu	
myndað	vinatengsl	við	annað	barn	sem	tók	þátt	í	flutningsferlinu	með	þeim	(Recchia	og	
Dvarakova,	2012,	bls.	196).	Rannsakendur	töldu	að	niðurstöður	rannsóknarinnar	bentu	
til	þess	að	mikilvægt	sé	að	leikskólakennarar,	sem	taka	þátt	í	flutningsferli,	þekki	börnin	
vel	og	séu	færir	um	að	styðja	þau	út	frá	þörfum	hvers	og	eins.	Jafnframt	töldu	þeir	
mikilvægt	að	leikskólakennarar	leiðbeini	börnunum	og	stuðli	að	því	að	þau	geti	tekist	á	
við	þær	breytingar,	sem	ferlið	felur	í	sér,	á	eigin	hraða	(Recchia	og	Dvarakova,	2012,	bls.	
199-200).	

Rannsóknir	þessar	gefa	bersýnilega	innsýn	í	þær	miklu	breytingar	sem	eiga	sér	stað	í	
lífi	barna	þegar	þau	flytjast	milli	deilda.	Út	frá	niðurstöðum	rannsóknanna	má	fullyrða	
að	mikilvægt	er	að	leikskólakennarar	séu	meðvitaðir	um	flutningsferlið	og	mikilvægi	
þess	að	skipuleggja	og	framkvæma	það	þannig	að	stuðlað	sé	að	þörfum	hvers	og	eins	
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barns.	Erfitt	getur	reynst	að	yfirfæra	erlendar	rannsóknir	yfir	á	íslenskan	veruleika.	Í	
þremur	þessara	rannsókna	flytjast	börnin	til	að	mynda	yfir	á	eldri	deild,	þá	um	tveggja	
ára	aldur,	en	á	Íslandi	hefja	börn	alla	jafna	leikskólagöngu	sína	um	tveggja	ára	aldurinn.	
Því	má	álykta	að	þörf	sé	á	að	afla	þekkingar	á	flutningsferlinu	í	íslenskum	leikskólum.	

1.9 Samantekt	
Hér	að	ofan	var	fræðilegri	umfjöllun,	sem	rannsóknin	byggir	á,	gerð	skil.	
Vistfræðikenning	Bronfenbrenner	lýsir	einstaklingnum	sem	þátttakanda	í	nokkrum	
ólíkum	kerfum	sem	tengjast	öll	innbyrðis	og	hafa	áhrif	á	þroska	hans.	Þá	lýsir	hann	
vistfræðilegum	flutningi,	en	hann	á	sér	stað	þegar	staða	einstaklings	í	vistfræðilegu	
umhverfi	umbreytist	vegna	breyttra	aðstæðna,	hlutverka	eða	hvoru	tveggja.	
Bronfenbrenner	segir	nærkerfin	vera	nánasta	umhverfi	barnsins	og	í	tilviki	
leikskólabarns	samanstanda	nærkerfin	í	flestum	tilvikum	af	leikskólanum,	foreldrum	
barnsins	og	vinum	þess.	Millikerfið	kemur	næst	og	er	eins	konar	tengiliður	
nærkerfanna.	Í	millikerfinu	fara	til	dæmis	fram	samskipti	leikskólans	og	foreldra.	Í	
millikerfinu	geta	einnig	myndast	tengsl	þar	sem	eitt	nærkerfi	hefur	áhrif	á	annað,	til	
dæmis	ef	erfiðleikar	heima	fyrir	hafa	áhrif	á	líðan	barns	í	leikskólanum.	Í	því	ferli,	sem	á	
sér	stað	þegar	barn	flyst	milli	deilda,	má	ætla	að	nærkerfi	leikskólans	séu	tvö,	
leikskólakennarar	yngri	deilda	annars	vegar	og	eldri	deildar	hins	vegar,	og	að	samskipti	
og	samvinna	þeirra	á	milli	fari	fram	í	millikerfinu.	Leikskólakennarar	yngri	deilda	búa	til	
að	mynda	yfir	þekkingu	á	börnunum	sem	þeim	ber	að	miðla	til	leikskólakennarra	eldri	
deilda	og	hafa	samskipti	þeirra	því	áhrif	á	framvindu	flutnings.		

Flutningur	og	yfirfærsla	eru	orð	sem	bæði	eru	notuð	yfir	enska	orðið	„transition“	
sem	reynst	hefur	nokkuð	erfitt	að	þýða	á	íslenskt	mál.	Hugtakið	er	flókið	og	
margslungið	og	er	iðulega	skilgreint	sem	ferli	breytinga	sem	börn	og	fjölskyldur	þeirra	
ganga	í	gegnum	þegar	þau	flytja	úr	einu	stigi	yfir	í	annað	á	skólagöngu	sinni.	Fræðimenn	
segja	ferlið	hefjast	löngu	fyrir	flutninginn	sjálfan	og	enda	þegar	börn	og	foreldrar	upplifa	
að	þau	tilheyri	nýja	umhverfinu.	Talið	er	að	ýmislegt	geti	haft	áhrif	á	flutningsferlið,	til	
að	mynda	vinatengsl	barnanna,	samvinna	milli	kennara	og	samvinna	við	foreldra.	

Samfella	er	talin	hafa	áhrif	á	flutning	milli	stiga	og	benda	rannsóknir	til	þess,	einkum	
að	hún	hafi	áhrif	á	flutning	milli	leik-	og	grunnskóla.	Skilgreining	samfellu	felur	yfirleitt	í	
sér	að	hún	gangi	út	á	að	nýta	og	yfirfæra	reynslu	barnanna	úr	einu	stigi	yfir	á	það	
næsta.	Leggja	ýmsir	fræðimenn	áherslu	á	að	samfella	skuli	ríkja	í	allri	reynslu	barna.	Í	
Aðalnámskrá	leikskóla	kemur	fram	að	mikilvægt	sé	að	samfella	sé	á	milli	skólastiga	en	
ekkert	kemur	fram	um	að	hún	skuli	ríkja	innan	leikskólastigsins.	Þó	kemur	fram	að	
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mikilvægt	sé	að	allt	skólakerfið	myndi	samfellda	heild	og	má	því	ætla	að	einnig	sé	
mikilvægt	að	leikskólastarf	sé	samfellt.	

Þegar	fjallað	er	um	flutning	er	óhjákvæmilegt	að	fjalla	um	hugtakið	aðlögun,	það	
sem	á	sér	stað	þegar	tekist	er	á	við	nýjar	aðstæður.	Í	flutningi	milli	deilda	mæta	börnin	
alla	jafna	nýju	námsumhverfi	sem	og	kröfum	og	væntingum	sem	eru	ólíkar	þeim	sem	
þau	eru	vön.	Rannsóknir	sýna	að	ef	aðlögun	barns	í	upphafi	leik-	eða	grunnskólagöngu	
gengur	illa	geti	það	haft	varanleg	áhrif	á	hegðun	þess,	þroska,	almenna	aðlögunarhæfni	
og	þar	af	leiðandi	á	námsárangur.	Ljóst	er	því	að	afar	mikilvægt	er	að	skipuleggja	
aðlögun	vel	sem	og	það	hlutverk	sem	starfsfólk	gegnir,	að	styðja	börnin	í	gegnum	hana.		

Bronfenbrenner	leggur	áherslu	á	mikilvægi	nærkerfa	barna	og	eins	og	áður	sagði	eru	
nærkerfin	í	lífi	leikskólabarna	iðulega	leikskólinn,	foreldrar	barnanna	og	vinir	þeirra.	Í	
Aðalnámskrá	leikskóla	og	Skólastefnu	Kennarasambands	Íslands	segir	að	
leikskólakennarar	eigi	að	vera	leiðandi	í	mótun	uppeldis-	og	menntastarfs	leikskóla	og	
forystumenn	í	sínu	starfi.	Það	er	í	höndum	leikskólakennara	að	skipuleggja	flutning	milli	
deilda	og	til	að	flutningur	gangi	vel	er	nauðsynlegt	að	leikskólakennarar,	sem	að	
flutningnum	koma,	vinni	saman	og	stuðli	að	góðu	samastarfi	við	foreldra.	Foreldrar	
gegna	ávallt	lykilhlutverki	í	lífi	barna	sinna	og	hafa	mest	áhrif	á	líf	þeirra.	Foreldrar	bera	
ábyrgð	á	börnum	sínum	og	því	að	þörfum	barnanna	sé	mætt	í	umhverfi	sem	styður	við	
alla	þroskaþætti	og	stuðlar	að	námi.	Ótal	rannsóknir	sýna	að	gott	samstarf	milli	heimilis	
og	skóla	hafi	góð	áhrif	á	vellíðan	og	námsárangur	barna.	Með	það	hugfast	má	ætla	að	
gott	samstarf	við	foreldra	stuðli	að	jákvæðri	og	góðri	upplifun	af	flutningi	milli	deilda.	
Nauðsynlegt	er	að	leikskólakennarar	séu	meðvitaðir	um	það	og	sjái	jafnframt	til	þess	að	
foreldrar	fái	allar	upplýsingar	sem	varða	flutninginn.	Vinirnir	gegna	einnig	viðamiklu	
hlutverki	í	lífi	barna	og	því	er	nauðsynlegt	að	kanna	hvaða	áhrif	þeir	kunna	að	hafa	á	
flutningsferlið	milli	deilda.	Vinátta	veitir	börnum	hlýju	og	öryggi,	byggir	upp	sjálfsmynd	
þeirra	og	í	gegnum	vináttu	upplifa	börnin	að	þau	tilheyri	hóp.	Í	gegnum	vináttu	læra	
þau	jafnframt	og	fá	tækifæri	til	að	deila	hugmyndum	sínum,	tilfinningum	og	áhyggjum.	
Rannsóknir	sýna	að	börnum	gengur	betur	að	aðlagast	nýju	umhverfi	ef	þau	hafa	vin	
með	sér,	það	veiti	þeim	stuðning	og	gerir	flutningsferlið	minna	ógnvekjandi.		

Þegar	ofantaldir	þættir	eru	teknir	saman	-	sem	og	niðurstöður	fyrri	rannsókna	á	
viðfangsefninu	-	er	ljóst	að	margt	hefur	áhrif	á	það	hvernig	flutningur	gengur.	Ef	stuðla	
skal	að	því	að	flutningur	sé	farsæll	er	vert	að	huga	að	því	hvað	felst	í	farsælum	flutningi.	
Samkvæmt	viðmiðum	er	flutningur	talinn	farsæll	ef	börn	hafa	jákvæða	afstöðu	til	
skólans	og	sjálfs	sín,	ef	þau	eiga	jákvæð	samskipti	við	kennara	og	önnur	börn,	ef	þau	
upplifa	að	þau	séu	örugg,	óhult	og	að	þau	tilheyri	hóp.	Varðandi	foreldra	er	flutningur	
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talinn	farsæll	ef	þeir	hafa	aðgang	að	öllum	nauðsynlegum	upplýsingum	og	taki	virkan	
þátt.	Að	lokum	er	flutningur	farsæll	ef	kennarar	eiga	í	góðum	og	virðingafullum	
samskiptum	við	kennara	næsta	stigs,	ef	kennarar	nota	fjölbreyttar	og	viðeigandi	leiðir	
við	skipulagningu	flutnings,	líti	á	foreldra	sem	jafningja	og	séu	meðvitaðir	um	
margbreytileika	barnahópsins.	
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2 Rannsóknin	

Markmið	rannsóknarinnar	var	að	afla	þekkingar	á	hvernig	flutningur	og	aðlögun	barna	
milli	deilda	fer	fram	í	fjórum	íslenskum	leikskólum	og	möguleg	áhrif	samfellu	í	
leikskólastarfi	á	farsæla	yfirfærslu.	Leitast	var	við	að	skoða	viðfangsefnið	út	frá	
sjónarhorni	leikskólakennara	og	fá	fram	þeirra	sýn,	hugmyndir	og	væntingar	til	allra	
þátta	er	varða	framkvæmd	og	skipulagningu	þess	ferlis	sem	flutningurinn	á	milli	deilda	
felur	í	sér.	Með	þessu	vildi	rannsakandi	varpa	ljósi	á	þá	þætti	sem	skipta	mestu	máli	í	
ferlinu,	hvaða	þættir	það	eru	sem	stuðla	að	sem	farsælustum	flutningi,	fyrir	börn,	
kennara	og	foreldra.	Rannsóknarspurningin	sem	gengið	var	út	frá,	og	undirspurningar	
hennar,	eru:		

• Hvað	telja	leikskólakennarar	mikilvægt	í	því	skyni	að	stuðla	að	farsælum	flutningi	
barna	milli	deilda	innan	leikskólans?	

a. Hvert	er	hlutverk	leikskólakennara	í	ferlinu?		
b. Hver	er	aðkoma	foreldra	og	barna	að	ferlinu?	

2.1 Aðferðafræði	
Í	þessari	rannsókn	var	notast	við	eigindlega	rannsóknaraðferð.	Þegar	eigindleg	
aðferðafræði	er	notuð	í	rannsóknum	leitar	rannsakandi	eftir	sýn	og	skilningi	fólks	á	
ákveðnu	viðfangsefni,	í	þessu	tilviki	sýn	og	skilningi	leikskólakennara	á	flutningi	barna	
milli	deilda	í	leikskóla.	Eigindleg	rannsókn	varpar	ljósi	á	eitthvað	sem	óljóst	var	fyrir	og	
hefur	það	markmið	að	safna	upplýsingum	sem	gefa	nýja	sýn	og	túlkun	á	ákveðið	
viðfangsefni.	Upplýsingar,	sem	aflað	er,	má	nota	sem	tæki	til	að	útskýra	hvernig	við	
sjáum	heiminn	og	hvernig	við	högum	okkur	í	honum	(Edwards,	2010,	bls.	159).		

2.2 Rannsóknarsnið	
Í	þessari	rannsókn	var	notast	við	eigindlegt	rannsóknarsnið	tilviksrannsókna	(e.	case	
study).	Í	tilviksrannsóknum	leitast	rannsakandi	við	að	skoða	ákveðið	tilvik	eða	röð	tilvika	
í	þeim	tilgangi	að	dýpka	og	þróa	skilning	á	efninu.	Í	tilviksrannsóknum	er	viðfangsefninu	
því	ekki	einungis	lýst	heldur	eru	eiginleikar	þess	krufðir,	sundurgreindir	og	kannaðir	
með	ítarlegum	hætti.	Rannsakandi	hefur	það	hlutverk	að	skilja	og	túlka	staðreyndir	og	
kanna	viðfangsefnið	út	frá	mismunandi	sjónarhornum.	Í	upphafi	tilviksrannsókna	er	
rannsóknarefnið	oftast	nokkuð	vítt.	Rannsakandi	hefur	hugmynd	að	rannsóknarefni,	
aflar	sér	upplýsinga	og	gagna	og	í	framhaldi	hefst	ferli	sem	er	í	stöðugri	mótun.	Með	því	
að	afla	gagna,	túlka	þau	og	greina	afmarkast	viðfangsefnið	og	beinist	að	lokum	að	
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tilteknu,	ákveðnu	rannsóknarefni	sem	rannsakandi	leitast	við	að	dýpka	skilning	á,	setja	í	
stærra	samhengi	(Bogdan	og	Biklen,	2007,	bls.	59;	Vasconcelos,	2010,	bls.	330).	Vert	er	
að	hafa	í	huga	að	markmið	tilviksrannsókna	er	að	skilja	og	túlka	en	ekki	að	alhæfa.	

Með	ofangreinda	skilgreiningu	í	huga	þótti	snið	tilviksrannsókna	henta	tilgangi	og	
markmiðum	rannsóknarinnar	vel.	Tilvikið,	sem	sjónum	var	beint	að,	er	flutningur	milli	
leikskóladeilda	og	var	leitast	við	að	fá	fram	sýn	leikskólakennara	á	viðfangsefninu.	Með	
því	að	notast	við	aðferðir	tilviksrannsókna	var	ætlunin	að	varpa	ljósi	á	og	auka	skilning	á	
ferlinu,	sem	leikskólabörn	ganga	í	gegnum	þegar	þau	flytjast	milli	deilda	í	leikskóla,	sem	
og	þeim	þáttum	sem	mikilvægt	er	að	hafa	í	huga	við	að	skipuleggja	samfellda	og	farsæla	
leikskólagöngu.	

2.3 Gagnaöflun	
Í	þessari	rannsókn	skipuðu	viðtöl	hæstan	sess	í	gagnaöflun.	Tekin	voru	hálfopin	viðtöl	
við	átta	leikskólakennara	í	fjórum	leikskólum,	annars	vegar	leikskólakennara	þeirra	
deilda,	sem	börnin	fluttust	frá,	og	hins	vegar	þeirra	deilda	sem	þau	fluttust	á.	Þar	að	
auki	voru	gerðar	vettvangsathuganir	með	það	markmið	að	safna	upplýsingum	sem	
nýttust	til	að	varpa	frekara	ljósi	á	aðstæður,	efnislegt	umhverfi	og	skipulag	
leikskóladeildanna	sem	rannsóknin	beindist	að,	til	að	mynda	vettvangsnótur	og	skrifleg	
gögn	á	borð	við	starfsáætlanir,	námskrár	og	heimasíður	leikskólanna.	Í	þessum	kafla	er	
fjallað	um	hvað	felst	í	þessum	aðferðum;	viðtölum	og	athugunum	á	vettvangi.			

2.3.1 Viðtöl	

Í	eigindlegum	rannsóknum	eru	viðtöl	iðulega	notuð	til	að	safna	upplýsingum	frá	ólíkum	
sjónarhornum	um	rannsóknarefnið	í	þeim	tilgangi	að	öðlast	innsýn	og	dýpka	skilning	á	
viðfangsefninu.	Spurningarnar,	sem	lagt	var	upp	með,	voru	því	ekki	í	stöðluðu	formi	
heldur	miðuðust	þær	við	að	fá	viðmælendur	til	að	lýsa	reynslu	sinni	og	upplifun	af	
tilteknu	efni	(Bogdan	og	Biklen,	2007,	bls.	103).	

Viðtöl	eru	árangursríkasta	rannsóknaraðferðin	þegar	ætlunin	er	að	skilja	aðrar	
manneskjur.	Algengast	er	að	rannsakandi	tali	við	einn	aðila	í	einu	en	jafnframt	er	oft	
notast	við	hópviðtöl	(e.	focus	group).	Mikilvægt	er	að	rannsakandi	búi	yfir	hæfni	í	
mannlegum	samskiptum,	haldi	athyglinni	á	rannsóknarefninu,	sé	fær	um	að	setja	sig	í	
spor	annarra,	nái	til	viðmælandans	og	sýni	honum	skilning	(Vasconcelos,	2010,	bls.	
333).	

Viðtöl	geta	verið	formleg	(e.	structured),	hálfopin	(e.	semi-structured)	eða	óformleg	
(e.	unstructured).	Óformleg	viðtöl	eru	oft	kölluð	samtöl	með	tilgangi	en	þá	er	
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viðmælandanum	gefið	algjört	frelsi	í	svörum	sínum.		Því	formlegra	sem	viðtalið	er	því	
fræðilegri	eru	spurningarnar,	tilgangur	spurninganna	getur	til	dæmis	verið	að	sanna	eða	
afsanna	ákveðna	kenningu.	Formleg	viðtöl	eru	oftast	notuð	þegar	unnið	er	að	
megindlegum	rannsóknum	(Siraj-Blatchford,	2010,	bls.	225).	

Hálfopin	viðtöl	eru	formgerð	að	einhverju	leyti.	Rannsakandi	hefur	tilbúnar	
spurningar	í	forgrunni	og	notar	ýmsar	aðferðir	til	að	hvetja	viðmælanda	sinn	til	svara.	
Rannsakandi	getur	til	að	mynda	tekið	dæmi	um	atburð,	sem	átti	sér	stað,	og	notað	
hann	sér	til	stuðnings	eða	látast	ekki	skilja	svar	til	að	fá	fram	frekari	útskýringar	
viðmælandans.	Hlutverk	rannsakanda	er	mikilvægt	í	viðtölum,	hann	þarf	að	vera	fær	
um	að	hvetja	viðmælanda	sinn	áfram,	túlka	svörin	hratt	og	spyrja	réttu	spurninganna	til	
að	fá	fram	besta	mögulega	svar.	Hentugast	er	að	hafa	spurningarnar	stuttar	og	forðast	
að	spyrja	fleiri	en	einnar	spurningar	í	einu.	Spurningarnar	ættu	ekki	vera	leiðandi	og	
ekki	þykir	vænlegt	að	leggja	orð	í	munn	viðmælanda.	Að	lokum	þarf	að	vara	sig	á	að	
hafa	óþörf,	tilfinningahlaðin	orð	í	spurningunum	(Siraj-Blatchford,	2010,	bls.	226).	

Í	þessari	rannsókn	voru	tekin	hálfopin	viðtöl	við	leikskólakennara	fjögurra	ólíkra	
leikskóla	og	var	sjónum	beint	að	deildum	ætluðum	eldri	börnum	en	í	fyrri	rannsóknum	
á	viðfangsefninu,	en	þær	rannsóknir	beindust	að	um	tveggja	ára	börnum.	Rætt	var	við	
tvo	leikskólakennara	í	hverjum	leikskóla,	einn	af	deild,	sem	börn	flytjast	af,	og	einn	af	
þeirri	sem	þau	flytjast	á.		Leitast	var	við	að	fá	fram	frá	viðmælendum	upplifun	þeirra	af	
skipulagningu	og	framkvæmd	flutnings	barna	milli	deilda	í	viðkomandi	leikskóla	og	
jafnframt	vitneskju	þeirra	um	aðlögun	og	möguleg	áhrif	samfellds	leikskólastarfs	á	
framvindu	flutnings.	Með	því	að	notast	við	hálfopin	viðtöl	vildi	rannsakandi	fá	fram	skýr	
og	innihaldsrík	svör	sem	nýttust	til	að	ná	markmiðum	rannsóknarinnar.		

2.3.2 Athuganir	á	vettvangi	

Framkvæmdar	voru	athuganir	á	vettvang	leikskólanna,	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	
með	það	að	markmiði	að	afla	gagna	sem	tengjast	viðfangsefninu	og	dýpka	skilning	á	
því.		

Vettvangsathuganir	geta	verið	með	ýmsu	sniði	og	eru	þær	algengar	þegar	unnið	er	
að	eigindlegri	rannsókn.	Kosturinn	við	vettvangsathuganir	er	sá	að	auðvelt	er	að	
framkvæma	þær	án	þess	að	trufla	starfið	á	vettvangi.	Þegar	athuganir	fara	fram	eru	oft	
notaðar	myndbandsupptökur,	ljósmyndir	og/eða	skriflegar	vettvangsnótur.	Þegar	
teknar	eru	ljósmyndir	eða	myndbandsupptökur	fær	rannsakandi	tækifæri	til	að	kanna	
og	rýna	í	gögnin	eftir	á	(Edwards,	2010,	bls.	168).	Til	að	kanna	hvort	samfella	væri	í	
efnislegu	umhverfi	deilda	í	leikskólunum	voru	teknar	ljósmyndir	af	deildunum,	sem	
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börnin	fluttust	af,	og	þeim	sem	þau	fluttust	á.	Með	því	var	mögulegt	að	skoða	
myndirnar	eftir	á,	rýna	í	þær	og	bera	þær	saman	og	gátu	þær	gefið	upplýsingar	til	
viðbótar	við	það	sem	fram	kom	í	viðtölunum.		

Einnig	var	rýnt	í	ýmis	fyrirliggjandi	gögn	sem	snerta	rannsóknarefnið.	Algengt	er	að	
eigindlegir	rannsakendur	kanni	skrifleg	skjöl	og	annað	á	vettvangi	í	þeim	tilgangi	að	
dýpka	skilning	sinn	á	viðfangsefninu.	Skrifleg	skjöl	geta	verið	námskrár,	fundargerðir,	
dagbækur,	upplýsingabæklingar,	fréttabréf,	reglugerðir,	gátlistar	og	starfsáætlanir.	Auk	
skriflegra	gagna	er	jafnframt	mögulegt	að	skoða	vefsíður,	ljósmyndir	eða	
myndbandsupptökur	á	vettvangi	(Ary,	Jacobs	og	Sorensen,	2010	bls.	442).	Í	þessari	
rannsókn	var	áhersla	lögð	á	að	kanna	hvort	skrifleg	gögn	um	flutning	og	aðlögun	milli	
deilda	leikskólanna	lægju	fyrir	og	hvort	upplýsingar	væru	til	staðar	á	heimasíðum	þeirra.	
Þar	að	auki	var	lagt	upp	með	að	kanna	hvort	samfella	ríkti	í	starfi	milli	deilda,	til	dæmis	
með	því	að	skoða	efnislegt	umhverfi	deildanna,	dagskipulag,	námskrár	og	
starfsáætlanir.	Haldið	var	utan	um	þessar	upplýsingar	í	eins	konar	rannsóknardagbók.		

2.4 Þátttakendur	
Rannsóknin	fór	fram	í	fjórum	leikskólum	á	höfuðborgarsvæðinu.	Til	að	fá	sem	mesta	
vídd	í	niðurstöður	þótti	vænlegast	að	leikskólarnir	væru	ólíkir,	bæði	hvað	varðar	
deildaskiptingu	og	það	hvernig	flutningur	milli	deilda	fer	fram.	Sem	dæmi	má	nefna	að	
deildir	leikskóla	eru	ýmist	aldurshreinar,	aldursblandaðar	eða	hvort	tveggja.	Einnig	
getur	sami	leikskólinn	verið	í	tveimur	byggingum.	Í	sumum	tilvikum	þurfa	börnin	því	að	
flytjast	á	milli	húsa	þegar	þau	fluttu	milli	deilda.	Tekin	voru	viðtöl	við	tvo	
leikskólakennara	í	hverjum	leikskóla,	hvorn	í	sínu	lagi	-	annan	leikskólakennara,	sem	
hafði	reynslu	af	því	að	senda	börn	frá	sér	á	aðra	deild,	og	hinn	sem	hafði	reynslu	af	því	
að	taka	við	börnum	af	annarri	deild.		

Sjónum	var	beint	að	formgerð	leikskólanna	á	heimasíðum	þeirra	og	í	kjölfarið	valið	
hvaða	leikskóla	hafa	ætti	samband	við.	Hringt	var	í	þá	leikskóla	sem	fullnægðu	þeim	
skilyrðum	sem	leitað	var	eftir	og	samþykktu	leikskólastjórar	fjögurra	leikskóla	þátttöku	
eftir	að	hafa	fengið	kynningu	á	rannsókninni	(viðauki	A).	Átta	leikskólakennarar,	tveir	úr	
hverjum	leikskóla	samþykktu	þátttöku	í	kjölfarið,	eftir	að	hafa	fengið	sömu	kynningu.	
Leikskólunum	voru	gefin	dulnefni,	Sunnutún,	Klettakot,	Skýjabakki	og	Runnalundur	og	
er	deildarskiptingu	og	fyrirkomulagi	flutnings	hvers	leikskóla	lýst	í	töflu	1.	

Með	þetta	að	leiðarljósi	fellur	valið	á	þátttakendum	undir	skilgreiningu	
markmiðsúrtaks	(e.	purposive	sample).	Í	eigindlegum	rannsóknum	er	algengt	að	notast	
sé	við	markmiðsúrtak	við	val,	bæði	á	þátttakendum	og	umhverfi	rannsóknar.	
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Markmiðsúrtak	er	notað	til	að	fá	sem	mesta	innsýn	og	sem	dýpstan	skilning	á	
rannsóknarefninu.	Rannsakendur	nota	reynslu	sína	og	þekkingu	við	valið	og	velja	
þátttakendur	sem	þeir	álíta	að	geti	veitt	þeim	þær	upplýsingar	sem	leitað	er	eftir	(Ary,	
Jacobs	og	Sorensen,	2006,	bls.	429).		

Tafla	1.	Upplýsingar	um	formgerð	leikskólanna	og	flutning	milli	deilda.	

Leikskóli	(nafni	
breytt)	

Deildarskipting	
Flutningur	milli	

deilda	á	
leikskólagöngu	

Sunnutún	

6	aldurshreinar	deildir	

3	yngri	barna	deildir	(1-3	ára)		

3	eldri	barna	deildir	(3-6	ára).	

Börnin	flytja	1-2	
sinnum	um	deild	

Klettakot	

6	aldursblandaðar	
deildir	í	tveimur	

byggingum	á	sömu	lóð	

3	yngri	barna	deildir	(1-3	ára)	

	3	eldri	barna	deildir	(3-6	ára)	

Börnin	flytja	1	
sinni	um	deild	

Skýjabakki		

6	aldursblandaðar	
deildir	

3	yngri	barna	deildir	(1-3	ára)	

3	eldri	barna	deildir	(3-6	ára)	

Börnin	flytja	1	
sinni	um	deild	

Runnalundur	

6	aldursblandaðar	
deildir	í	tveimur	

byggingur	á	sitthvorri	
lóðinni	

2	yngstu	barna	deildir	(1-3	ára)	

2	eldri	barna	deildir	(3-4	ára)	

2	elstu	barna	deildir	(4-6	ára)	

Börnin	flytja	2	
sinnum	um	deild	

Þátttakendur	fengu	einnig	dulnefni	og	er	gerð	grein	fyrir	aldri,	menntun,	starfsreynslu	
og	stöðu	þeirra	í	töflu	2.	Starfsreynsla	miðast	við	reynslu	í	starfi	eftir	að	fagmenntun	
lauk.	Spurningar	viðtalanna	voru	útbúnar	með	markmið	rannsóknarinnar	að	leiðarljósi	
og	tengdust	aðdraganda	og	framkvæmd	flutnings	og	aðlögunar	milli	deilda,	samfellu	
innan	leikskólans	og	hlutverki	leikskólakennara,	foreldra	og	barna	í	ferlinu	(viðauki	B).	
Viðtölin	fóru	fram	í	hverjum	leikskóla	fyrir	sig,	í	afmörkuðu	rými	og	voru	þau	hljóðrituð	
en	upplýst	samþykki	viðmælenda	þar	um	lá	fyrir	áður	en	viðtalið	hófst	(viðauki	Á).	
Einnig	var	efnislegt	umhverfi	deildanna	kannað	og	rituð	gögn	sem	lágu	fyrir	um	
viðfangsefnið	á	vettvangi	og	heimasíðum	leikskólanna.	Á	vettvangi	voru	merki	um	
samfellu	í	efnislegu	umhverfi	leikskólanna	rituð	í	rannsóknardagbók	og	var	efni	
námskráa,	starfsáætlanna	og	annarra	gagna	leikskólanna	varðandi	flutning	milli	deilda	
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og	samfellu	í	leikskólastarfi	þar	ígrundað	og	sett	í	samhengi	við	það	sem	birtist	
rannsakanda	á	vettvangi.	

Tafla	2.	Almennar	bakgrunns	upplýsingar	um	þátttakendur.	

Nafn	
leikskóla-
kennara	
(breytt)	

Nafn	
leikskóla	
(breytt)	

Aldur	 Menntun	 Starfsreynsla	 Staða	

Soffía	 Sunnutún	 36	ára	 Leikskólakennari	
(B.Ed.)	og	diplóma	

í	
sérkennslufræðum	

8	ár	 Deildarstjóri	
á	yngri	deild	

Lára	 Sunnutún	 30	ára	 Leikskólakennari	
(B.Ed.)	og	náms-	
og	kennslufræði	

(M.Ed.)	

6	ár	 Deildarstjóri	
á	eldri	deild	

Kolbrún	 Klettakot	 35	ára	 Grunnskólakennari	
(B.Ed.)	og	diplóma	
í	leikskólafræði	

5	ár	 Deildarstjóri	
á	yngri	deild	

Berglind	 Klettakot	 40	ára	 Grunnskólakennari	
(B.Ed.)	og	diplóma	
í	leikskólafræði	

13	ár	í		
grunnskóla	

4	ár	í	leikskóla		

Deildarstjóri	
á	eldri	deild	

Eva	 Skýjabakki	 45	ára	 Leikskólakennari	
(B.Ed.)	

19	ár	 Deildarstjóri	
á	yngri	deild	

Katrín	 Skýjabakki	 57	ára	 Leikskólakennari	
(B.Ed.)	

29	ár	 Deildarstjóri	
á	eldri	deild	

Sigrún	 Runnalundur	 33	ára	 Leikskólakennari	
(B.Ed.)	

9	ár	 Deildarstjóri	
á	yngri	deild	

Kristín	 Runnalundur	 42	ára	 Leikskólakennari	
(B.Ed.)	

9	ár	 Deildarstjóri	
á	eldri	deild	
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2.5 Leikskólarnir	
Hér	er	greint	frá	formgerð	og	námslegu	samhengi	leikskólanna	út	frá	upplýsingum	sem	
fengnar	voru	á	heimasíðu	og	í	rituðum	gögnum	leikskólanna,	til	að	mynda	námskrám	og	
starfs-	og	ársáætlunum.	Einnig	er	fjallað	um	formlega	þætti	varðandi	fyrirkomulag	og	
framkvæmd	flutnings	milli	deilda	út	frá	upplýsingum	fengnum	í	viðtölum	við	
deildarstjóra	og	í	rituðum	gögnum	leikskólanna.	

2.5.1 Sunnutún	

Leikskólinn	Sunnutún	var	í	einni	byggingu	og	voru	deildir	leikskólans	sex.	Reynt	var	að	
hafa	allar	deildir	aldurshreinar,	en	það	tekst	ekki	alltaf	vegna	aldurssamsetningar	
barnahópsins		hverju	sinni.	Leikskólinn	skiptist	í	tvo	ganga,	svokallaða	yngri	gang	og	
eldri	gang	eftir	aldri	barnanna.	Þrjár	deildir	tilheyrðu	yngri	gangi	og	þrjár	þeim	eldri.	
Leikskólinn	starfaði	eftir	hugmyndafræði	flæðis	og	var	því	sameiginlegt	leiksvæði	á	
hvorum	gangi	fyrir	sig	ætlað	deildunum	sem	þar	voru	staðsettar.	Í	drögum	að	námskrá	
leikskólans	er	flæði	lýst	þannig	að	börn	flæði	á	milli	viðfangsefna	og	svæða	að	vild	og	
velji	sér	félaga.	Í	flæðinu	er	allt	leikefni	sjáanlegt	og	aðgengilegt	og	engin	fjöldatakmörk	
eru	á	svæðunum.	Í	flæðinu	er	áhersla	lögð	á	sjálfræði,	samvinnu,	virðingu	og	öryggi.	Á	
yngri	gangi	voru	þrjár	deildir,	ein	deild	sem	ætluð	er	allra	yngstu	börnum	leikskólans	og	
tvær	sem	ætlaðar	voru	tveggja	og	þriggja	ára	börnum.	Börn	sem	hefja	leikskólagöngu	
sína	á	yngstu	deildinni	flytjast	einu	sinni	um	deild	á	yngri	gangi,	yfir	á	aðra	hvora	hinna	
deildanna	tveggja	og	þaðan	einu	sinni	yfir	á	deild	á	eldri	gangi.	Ef	barn	hefur	
leikskólagöngu	á	annarri	hvorri	hinna	deildanna	er	barnið	á	henni	þar	til	það	flyst	yfir	á	
deild	á	eldri	gangi.		

2.5.2 Klettakot	

Leikskólinn	Klettakot	var	staðsettur	í	tveimur	byggingum	á	sömu	lóðinni.	Leikskólarnir	
voru	tveir	en	eru	nú	sameinaðir	í	einn.	Deildirnar	eru	samtals	sex,	þrjár	í	hvoru	húsi.	Í	
öðru	húsinu,	„yngra	húsinu“	eru	deildir	ætlaðar	1-3	ára	börnum	og	í	hinu	húsinu,	„eldra	
húsinu“	eru	deildir	ætlaðar	3-6	ára	börnum.	Börn,	sem	hefja	leikskólagöngu	sína	á	
Klettakoti	á	öðru	aldursári,	fara	því	fyrst	á	deild	í	yngra	húsinu,	eru	þar	fram	á	þriðja	eða	
fjórða	aldursár	og	flytjast	þá	yfir	á	deild	í	eldra	húsinu	og	eru	á	henni	þar	til	þau	ljúka	
leikskólagöngu	sinni	á	sjötta	aldursári.		

2.5.3 Skýjabakki	

Leikskólinn	Skýjabakki	var	staðsettur	í	einni	byggingu	og	eru	deildir	leikskólans	sex.	Þrjár	
yngri	deildirnar,	með	börnum	á	aldrinum	1-3	ára,	voru	staðsettar	í	öðrum	enda	hússins	
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og	þrjár	eldri	deildirnar,	með	börnum	á	aldrinum	3-6	ára,	voru	staðsettar	í	hinum	enda	
hússins.	Börnin,	sem	hefja	leikskólagöngu	sína	á	Skýjabakka	á	öðru	aldursári,	fara	því	
fyrst	á	eina	af	yngri	deildunum	og	flytjast	yfir	á	eina	af	eldri	deildunum	á	þriðja	eða	
fjórða	aldursári.	Þegar	börnin	hafa	flust	á	eldri	deild	eru	þau	á	henni	þar	til	
leikskólagöngu	lýkur.		

2.5.4 Runnalundur	

Leikskólinn	Runnalundur	var	staðsettur	í	tveimur	misstórum	byggingum	á	sitthvorri	
lóðinni.	Leikskólarnir	voru	tveir	en	eru	nú	sameinaðir.	Deildir	leikskólans	voru	sex,	í	
minni	byggingunni	voru	tvær	yngri	deildir	leikskólans	staðsettar,	báðar	aldursblandaðar	
með	börnum	á	aldrinum	1-3	ára.	Í	stærri	byggingunni	voru	eldri	deildirnar	fjórar,	með	
börnum	á	aldrinum	3-6	ára.	Ein	af	deildunum	þremur	var	ætluð	yngstu	börnunum	í	eldri	
byggingunni,	kölluð	miðdeild	og	hinar	þrjár	voru	ætlaðar	eldri	börnunum	í	henni.	
Deildirnar	fjórar	eru	alla	jafna	aldursblandaðar.	Börn,	sem	hefja	leikskólagöngu	sína	á	
Runnalundi,	fara	því	fyrst	á	aðra	hvora	yngri	deildina	í	minni	byggingunni,	flytjast	af	
henni	yfir	á	miðdeild	stærri	byggingarinnar	og	flytjast	að	lokum	af	henni	á	eina	af	hinum	
deildunum	þremur	og	eru	á	henni	þar	til	leikskólagöngu	lýkur.		

2.6 Úrvinnsla	gagna	
Stærsta	og	mikilvægasta	hlutverk	rannsakanda	í	eigindlegum	rannsóknum	er	að	vinna	
úr	og	greina	gögnin.	Túlkun	gagna	er	virkt	ferli	sem	felur	í	sér	að	rannsakandi	rýnir	í	
atburði,	hluti,	reynslu	eða	skriflegan	texta	frá	mörgum	ólíkum	sjónarhornum.	Greiningin	
er	breytileg	og	hefur	það	markmið	að	varpa	ljósi	á	reynslu	þátttakenda.	Í	
tilviksrannsóknum	snýst	greiningin	um	að	gera	gögnin	merkingarbær,	til	dæmis	með	því	
flokka	þau	í	ákveðin	mynstur	eða	þemu	í	þeim	tilgangi	að	finna	samsvörun	í	gögnunum.	
Í	tilviksrannsóknum	þarf	rannsakandi	að	gæta	þess	að	hafa	ekki	áhrif	á	svör	viðmælenda	
og	leggja	áherslu	á	að	dýpka	skilning	sinn	á	mismunandi	sjónarhornum,	upplifunum	og	
raunheimum	þeirra	(Vasconcelos,	2010,	bls.	336-337).	Hluti	af	greiningu	gagna	í	
eigindlegri	rannsókn	er	að	þróa	flokkunarkerfi.	Flokkarnir	verða	að	vera	vel	skilgreindir	
og	afmarkaðir	(Edwards,	2010,	bls.	171).	Til	að	dreifa	vinnuálagi	þegar	unnið	er	úr	
gögnunum	er	mikilvægt	að	rannsakandi	sé	skipulagður	og	hefji	yfirferð	og	flokkun	
gagnanna	samhliða	öflun	þeirra	(Edwards,	2010,	bls.	170).		

Við	greiningu	og	kóðun	rannsóknargagna	var	notast	við	rannsóknarspurningarnar	
ásamt	sex	þrepa	greiningarferli	Braun	og	Clarke	(2006).	Fyrsta	þrepið,	sem	þær	greina	
frá	og	farið	var	eftir	gengur	út	á	að	kynnast	gögnunum	(e.	familiarizing	inital	codes)	með	
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því	að	afrita,	lesa	og	skrá	fyrstu	hugmyndir	um	kóðun.	Annað	þrepið	felur	í	sér	að	móta	
byrjunarkóða	(e.	generating	inital	codes)	með	því	að	draga	fram	og	kóða	áhugaverð	
atriði	úr	gögnunum	á	kerfisbundinn	hátt.	Í	þriðja	þrepinu	er	leitað	að	þemum	í	
gögnunum	(e.	searching	for	themes)	með	því	að	flokka	kóða	í	hugsanleg	þemu.	Í	fjórða	
þrepinu	eru	þemun	endurskoðuð	(e.	reviewing	themes)	og	athugað	hvort	þemun	gangi	
upp	og	passi	saman.	Fimmta	skrefið	felur	í	sér	að	skilgreina	og	nefna	þemun	(e.	defining	
and	naming	themes)	og	þegar	sjötta	þrepinu	er	náð	eru	þemun	fullbúin	og	við	tekur	
lokagreining	og	skrif	á	drögum	að	skýrslu	(e.	producing	the	report)	þar	sem	viðeigandi	
dæmi	úr	gögnunum	eru	sett	í	viðeigandi	þema	(bls.	16-23).		

2.7 Siðferðisleg	álitamál	og	réttmæti		
Í	tilviksrannsóknum	er	nauðsynlegt	að	rannsakandi	sé	meðvitaður	um	að	hann	beri	
ábyrgð	á	rannsókn	sinni	og	réttmæti	hennar,	byggi	upp	traust,	að	hann	beri	virðingu	
fyrir	viðmælendum	sínum	í	túlkun	gagna	og	stuðli	að	því	að	fyllsta	trúnaðar	sé	gætt.	
Jafnframt	er	mikilvægt	að	rannsakandi	upplýsi	þátttakendur	um	rannsóknina,	hlutverk	
þeirra	í	henni	og	þá	staðreynd	að	þeir	geti	hætt	þátttöku	hvenær	sem	er	(Vasconcelos,	
2010,	bls.	336).	Nauðsynlegt	er	að	rannsakandi	stuðli	að	trúnaði	í	öllu	ferlinu,	að	hann	
gæti	þess	að	gögn	séu	geymd	á	öruggum	stað,	varist	að	nota	raunveruleg	nöfn	þeirra	
sem	að	rannsókninni	koma	og	eyði	öllum	upptökum	og	ljósmyndum	að	úrvinnslu	
lokinni	(Coady,	2010,	bls.	77).	

Erfitt	getur	reynst	að	ákvarða	áreiðanleika	eða	réttmæti	eigindlegra	rannsókna.	
Ástæðan	er	ekki	sú	að	niðurstöður	slíkra	rannsókna	hafi	minna	gildi	en	megindlegar	
heldur	vegna	ólíks	skilnings	á	réttmæti	milli	rannsóknarsniða.	Algengt	er	að	réttmæti	
eigindlegra	rannsókna	sé	skilgreint	á	þann	veg	að	rannsóknin	sé	áreiðanleg	ef	
þátttakendur	rannsóknarinnar	gefa	raunhæfa	mynd	af	rannsóknarsviðinu.	Áreiðanleiki	
er	til	staðar	ef	samræmi	er	í	niðurstöðum	og	lýsingar	á	gögnunum	eru	nákvæmar	
(Edwards,	2010,	bls.	162-163).	

Rannsakendum	ber	að	gæta	þess	að	viðmælendur	veiti	upplýst	samþykki	fyrir	
þátttöku	áður	en	gagnaöflun	hefst	og	tilkynna	þarf	rannsóknina	til	Persónuverndar.	
Leikskólastjórar	leikskólanna	fjögurra	fengu	kynningu	á	rannsókninni	og	allir	
viðmælendur	undirrituðu	upplýst	samþykki	(viðhengi	B)	áður	en	gagnaöflun	hófst.	
Leikskólastjórnendur	og	viðmælendur	voru	einnig	gerðir	meðvitaðir	um	að	gögnunum	
yrði	eytt	að	rannsókn	lokinni	og	að	fyllsta	trúnaðar	yrði	gætt	við	úrvinnslu	þeirra.	
Rannsóknin	var	auk	þess	tilkynnt	til	Persónuverndar	áður	en	öflun	gagna	hófst.		
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2.8 Samantekt	
Í	upphafi	kaflans	var	greint	frá	markmiðum	og	tilgangi	rannsóknarinnar	sem	og	
aðferðafræði	rannsóknarinnar.	Með	markmið	og	tilgang	í	huga	var	vænlegast	að	notast	
við	eigindlegt	rannsóknarnið	tilviksrannsókna	en	í	tilviksrannsóknum	eru	eiginleikar	
viðfangsefnis	krufðir,	sundurgreindir	og	kannaðir	með	ítarlegum	hætti.	Rannsakandi	
hefur	það	hlutverk	að	safna,	flokka	og	greina	gögn	sem	í	tilfelli	þessarar	rannsóknar	
voru	viðtöl	og	gögn	sem	söfnuðust	í	vettvangsathugunum.	

Viðtöl	eru	árangursríkasta	rannsóknaraðferðin	þegar	markmið	rannsóknarinnar	er	
að	skilja	aðrar	manneskjur	og	fá	fram	þeirra	sýn.	Viðtöl	geta	verið	margs	konar:	
formleg,	hálfopin	eða	óformleg.	Í	rannsókn	þessari	voru	tekin	hálfopin	viðtöl	við	
leikskólakennara	fjögurra	ólíkra	leikskóla.	Einnig	voru	gerðar	vettvangsathuganir	í	þeim	
tilgangi	að	dýpka	skilning	á	orðum	viðmælenda.	Leikskólarnir,	sem	rannsóknin	beindist	
að,	voru	af	ólíkri	formgerð,	en	rannsakandi	vildi	með	því	fá	fram	mismunandi	reynslu	og	
sjónarmið.	Einn	leikskólanna	var	í	einni	byggingu	og	samanstóð	hann	af	sex	
aldurshreinum	deildum,	annar	leikskóli	var	einnig	í	einni	byggingu	en	deildirnar	voru	
aldursblandaðar,	sá	þriðji	var	í	tveimur	byggingum	á	sömu	lóðinni	og	sá	fjórði	er	í	
tveimur	byggingum	sinni	á	hvorri	lóðinni.	Tekin	voru	viðtöl	við	tvo	leikskólakennara	af	
hverjum	leikskóla,	deildarstjóra	yngri	deildar	og	deildarstjóra	eldri	deildar.	
Viðmælendur	voru	allir	með	leikskólakennaramenntun	en	með	mislanga	starfsreynslu.	
Hér	á	eftir	verður	fjallað	um	niðurstöður	rannsóknarinnar.	
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3 Niðurstöður	

Í	þessum	kafla	verður	niðurstöðum	rannsóknarinnar	gerð	skil.	Kaflinn	er	uppsettur	út	
frá	þemum	sem	birtust	í	viðtölunum	og	vettvangsathugunum	í	þeim	tilgangi	að	svara	
þeim	rannsóknarspurningum	sem	lagðar	voru	til	grundvallar	í	upphafi.	Þemun	voru	
fundin	með	því	að	velja	úr	og	greina	þau	atriði,	sem	voru	mest	áberandi	og	komu	oftast	
fram	í	viðtölunum,	sem	og	athugunum,	sem	gerðar	voru	á	vettvangi,	og	skriflegum	
gögnum	sem	lágu	fyrir	um	viðfangsefnið.	Þátttakendur	voru	átta	leikskólakennarar	sem	
ýmist	störfuðu	sem	deildarstjórar	eða	höfðu	reynslu	af	slíku	starfi.	Þemunum,	sem	
birtust	við	greiningu	gagna,	var	skipt	í	þrjá	meginkafla	sem	tóku	mið	af	viðtalsramma	og						
rannsóknarspurningum.	Til	að	fá	skýrari	mynd	og	samhengi	í	umfjöllun	niðurstaðna	er	
hér	á	eftir	vitnað	í	orð	viðmælenda.			

3.1 Ný	deild	í	sjónmáli	
Hér	verður	fjallað	um	þau	þemu	sem	upp	komu	í	tengslum	við	aðdraganda	flutnings	
milli	deilda.	Þemun	eru	fjögur	og	eiga	það	sameiginlegt	að	vera	á	dagskrá	áður	en	
börnin	flytjast	milli	deilda	og	varða	skipulagningu	og	undirbúningi	flutningsins.	Þemun	
eru;	samvinna	leikskólakennara,	samvinna	við	foreldra,	vinatengsl	barna	og	heimsóknir.		

3.1.1 Samvinna	leikskólakennara	

Í	umræðu	um	skipulagningu	flutnings	milli	deilda	lögðu	allir	viðmælendur	fyrst	og	
fremst	áherslu	á	samvinnu	leikskólakennara,	allra	helst	deildarstjóra	deildanna	sem	að	
flutningnum	koma.	Nokkrir	viðmælendanna	minntust	jafnframt	á	að	leikskóla-	og	
aðstoðarleikskólastjórar	tækju	þátt	í	að	skipuleggja	ferlið	og	tveir	nefndu	
sérkennslustjóra.	Einnig	var	greint	frá	því	að	starfsfólk	deilda	kæmi	að	skipulagningu	
flutnings.	Lára,	deildarstjóri	á	eldri	deild	á	Sunnutúni,	komst	svona	að	orði:	

..	þetta	er	í	raun	alveg	sett	í	hendurnar	á	deildarstjórum	því	við	þekkjum	
börnin	best.	Svo	það	er	í	höndum	deildarstjóra	og	auðvitað	starfsmanna.	
Góð	samvinna	er	mikilvæg.		

Allir	viðmælendur	voru	á	sama	máli	um	að	deildarstjórar	bæru	ábyrgð	og	kæmu	mest	
að	flutningnum	og	að	samvinna	þeirra	á	milli	væri	mikilvægur	þáttur	bæði	í	
skipulagningu	og	undirbúningi	hans.	Nefnt	var	að	samvinnan	fæli	að	mestu	leyti	í	sér	að	
deila	nauðsynlegum	upplýsingum	og	gögnum	um	börnin	sín	á	milli	og	að	það	væri	gert	í	
formi	funda	eða	óformlegra	samtala	á	göngum	leikskólans	eða	í	undirbúningstíma.	
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Gögn,	sem	nefnd	voru	í	þessu	sambandi,	voru	til	að	mynda	skrifleg	gögn	úr	
foreldraviðtölum,	upplýsingar	frá	sérkennslustjóra	ef	slíkt	var	til	staðar,	upplýsingablöð	
og	dvalarsamningar,	sem	er	plagg	sem	foreldrar	fylla	út	í	upphafi	leikskólgöngu	þar	sem	
allar	helstu	upplýsingar	um	barnið	og	aðstandendur	þess	koma	fram.	Tveir	viðmælenda	
nefndu	einstaklingsnámskrár	og	tveir	nefndu	ferilmöppur.	Þegar	rætt	var	um,	hvaða	
upplýsingar	væru	gefnar,	var	til	dæmis	átt	við	eiginleika	barnanna,	þarfir	þeirra,	
áhugasvið,	færni	og	þroska.	Nefndu	viðmælendur	þá	að	það	væri	á	ábyrgð	deildarstjóra	
að	koma	öllum	upplýsingum	um	börnin	til	starfsfólks	deilda	sinna.		

Í	þremur	leikskólanna,	Runnalundi,	Klettakoti	og	Skýjabakka,	þar	sem	deildirnar	voru	
aldursblandaðar,	var	það	jafnframt	í	höndum	deildarstjóra	að	skipta	börnunum	niður	á	
deildir	þar	sem	börnin	fluttust	ekki	saman	á	eina	og	sömu	deildina,	eins	og	á	Sunnutúni,	
heldur	á	nokkrar	mismunandi	eldri	deildir.	Deildarstjórar	yngri	deilda	í	fyrrnefndu	
leikskólunum	þremur	nefndu	allir	að	þeim	fyndist	mikilvægt	að	hafa	starfsfólk	deildar	
sinnar	með	í	ráðum	varðandi	deildaskiptingu	og	höfðu	auk	þess	orð	á	því	að	mikilvægt	
væri	að	fá	fram	sjónarhorn	deildarstjóra	eldri	deilda	í	tengslum	við	barnahópana,	sem	
fyrir	væru	á	deildunum,	varðandi	það	hvaða	börn	pössuðu	í	hvaða	hóp.		

Eva	og	Katrín	á	Skýjabakka,	Lára	og	Soffía	á	Sunnutúni	og	Berglind	og	Kolbrún	á	
Klettakoti	lýstu	flutningsferlinu	sem	ánægjulegri	upplifun	og	sögðu	það	meðal	annars	
vera	vegna	góðrar	samvinnu	í	leikskólunum.	Nefndu	þær	að	fátt	gæti	komið	í	veg	fyrir	
að	flutningur	gengi	vel	ef	starfsfólk	ynni	vel	saman	og	ef	gott	samstarf	ríkti	við	foreldra:	

Ef	allir	hjálpast	að,	ef	allir	halda	vel	utan	um	þetta,	starfsfólk	af	yngri	deild	
og	eldri,	halda	vel	utan	um	foreldra	og	upplýsingaflæði	er	gott	þá	er	þetta	
ekkert	mál.	Þá	er	ekkert	sem	kemur	í	veg	fyrir	að	þetta	fari	á	jákvæðan	hátt.	
(Eva,	deildarstjóri	á	yngri	deild	á	Skýjabakka).	

Berglind	og	Kolbrún	á	Klettakoti,	sem	er	í	tveimur	byggingum,	töldu	sameiginlegt	
undirbúningsherbergi	leikskólans,	sem	staðsett	var	í	annarri	byggingunni,	hafa	
umtalsverð	áhrif	á	það	hve	góð	samvinna	ríkti	í	leikskólanum.	Þar	hittust	deildarstjórar	
allra	deilda	reglulega	og	fengu	tækifæri	til	að	ræða,	bera	saman	og	samræma	áherslur.	

3.1.2 Samvinna	við	foreldra	

Í	fyrstu	minntust	viðmælendur	eingöngu	á	starfsfólk	í	leikskólanum,	þegar	rætt	var	um	
skipulagningu	flutnings,	en	umræður	þróuðust	fljótlega	í	að	ræða	aðild	foreldra	að	
flutningum	í	leikskólum,	sér	í	lagi	aðdraganda	hans.	Til	að	mynda	var	rætt	um	
upplýsingagjöf	til	foreldra	og	skoðanir	foreldra	á	því	hvaða	deild	barn	þeirra	færi	á.	
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Viðmælendur	minntust	einnig	á	að	foreldrar	væru	ávallt	hvattir	til	að	ræða	um	
flutninginn	heima	í	þeim	tilgangi	að	undirbúa	börnin.		

Lögð	var	áhersla	á	að	foreldrar	upplifðu	öryggi	og	mikilvægi	þess	að	þeir	væru	ávallt	
upplýstir	um	allt	sem	varðaði	flutning	barna	þeirra	milli	deilda,	til	að	mynda	á	hvaða	
deild	barnið	færi,	hvað	starfsfólkið	á	deildinni	héti,	hvaða	börn	flyttust	með	barninu	og	
hvaða	starfsfólk	af	yngri	deild	færi	með	barninu	á	eldri	deild	í	aðlögun.	Kristín,	
deildarstjóri	á	eldri	deild	á	Runnalundi,	nefndi	að	foreldrar	væru	viðkvæmir	gagnvart	
börnum	sínum	og	þess	vegna	væri	bæði	mikilvægt	að	foreldrar	fengju	réttar	
upplýsingar	og	að	starfsfólk	væri	fært	um	að	„svara	fyrir	það	af	hverju	hvaða	barn	fer	
hvert,	það	þarf	að	vera	á	kristaltæru“.	Nefndi	hún	því	til	stuðnings	að	foreldrar	gætu	
tekið	smávægilegum	breytingum	illa	og	að	mikilvægt	væri	að	geta	sett	sig	í	spor	þeirra:	
„Þá	líður	foreldrum	eins	og	við	vitum	ekki	hvað	við	erum	að	gera,	það	er	mjög	
óþægilegt	þegar	barnið	manns	á	í	hlut.“		

Nefndar	voru	ýmsar	aðferðir	til	að	koma	upplýsingunum	á	framfæri,	svo	sem	
foreldraviðtöl,	tölvupóstar	og	haustfundir.	Í	námskrá	Klettakots	sagði	að	rík	áhersla	væri	
lögð	á	að	flutningur	milli	húsa	gengi	sem	allra	best,	bæði	fyrir	börn	og	foreldra.	Þar	kom	
fram	að	til	að	stuðla	að	því	væru	haldnir	svokallaðir	skilafundir	með	foreldrum	hvers	og	
eins	barns,	deildarstjóra	deildarinnar	sem	barnið	færi	af	og	deildarstjóra	deildarinnar	
sem	barnið	færi	á.	Í	námskrá	sagði	að	á	fundunum	ættu	sér	stað	fyrstu	kynni	og	að	þar	
væri	rætt	um	upplýsingar	sem	vörðuðu	barnið.	Skilafundirnir	væru	haldnir	áður	en	
flutningur	ætti	sér	stað	og	hefðu	þeir	reynst	vel.	Berglind,	deildarstjóri	á	eldri	deild	á	
Klettakoti,	lýsti	reynslu	sinni	af	fundunum:	

Eitt	viðtal,	þar	sem	við	sýnum	þeim	[foreldrum]	húsið,	deildina	þeirra	og	
fáum	að	heyra	hvort	börnin	hafi	einhverjar	sérþarfir	eða	hvort	eitthvað	sé	
erfitt.	Þetta	hefur	reynst	rosalega	vel	upp	á	að	þá	erum	við	öll	að	tala	um	
það	sama.	Þannig	að	það,	í	rauninni,	foreldrar	fá	tækifæri	til	að	segja	nýja	
deildarstjóranum	frá	barninu	sínu	og	svo	fer	deildarstjóri	með	það	inn	á	
deildarfund	þar	sem	starfsmenn	eru	upplýstir.		

Kolbrún,	deildarstjóri	á	yngri	deild	lýsti	reynslu	sinni	af	upplifun	foreldra	af	fundunum:	

..	þegar	fundurinn	er	búinn	þá	finnur	maður	bara	að	foreldrarnir	eru	farnir	
að	slaka	á,	búnir	að	sjá	deildarstjórann,	deildina	og	vita	hvert	barnið	þeirra	
fer,	geta	útskýrt	fyrir	barninu	hvert	það	fer,	tala	um	kennarana,	tala	um	
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börnin.	Þetta	helst	allt	í	hendur.	Ef	haldið	er	vel	utan	um	foreldra	og	
upplýsingaflæði	er	gott	þá	er	þetta	ekkert	mál.		

Leikskólakennarar	leikskólanna	þriggja,	sem	voru	með	aldursblandaðar	deildir	greindu	
frá	samvinnu	við	foreldra	í	tengslum	við	deildaskiptingu	barna	þeirra	og	lögðu	áherslu	á	
að	ætíð	væri	hlustað	á	óskir	foreldra.	Sigrún,	deildarstjóri	á	Runnalundi,	sagði	foreldra	
vera	velkomið	að	taka	þátt	í	flutningsferlinu	en	að	það	hefði	aldrei	neinn	sóst	eftir	því.	
Katrín,	deildarstjóri	á	eldri	deild,	sagði	jafnframt	að	henni	þætti	foreldrar	ekki	taka	
nægilega	mikinn	þátt	í	ferlinu,	að	það	væri	mögulega	vegna	þess	að	þeim	hefði	ekki	
verið	boðið	upp	á	það.	Sagði	hún	í	því	sambandi	að	hún	fyndi	mun	á	börnum	foreldra	
sem	væru	kunnugir	nýju	deildinni,	að	börnin	væru	öruggari:	„Á	meðan	foreldrarnir	eru	
öryggir	þá	er	barnið	öruggt.“	Hún	nefndi	þá	að	henni	þætti	gaman	að	fá	foreldra	í	
heimsókn	en	að	þeir	gerðu	það	sjaldan.	Eftir	nokkurra	umhugsun	sagði	hún	að	starfsfólk	
Skýjabakka	ætti	kannski	að	leggja	sig	betur	fram	við	að	hvetja	foreldra	til	að	koma	í	
heimsókn	á	nýju	deildina	fyrir	flutning,	„...	vera	í	smástund,	skoða	og	tala.	Það	þarf	ekki	
að	taka	nema	tvær	mínútur“.		

3.1.3 Vinatengsl	barna	

Áhersla	kom	fram	í	viðtölunum	á	mikilvægi	vina	í	lífi	barna	og	þáttur	þeirra	settur	í	
samhengi	við	þau	þáttaskil	sem	ættu	sér	stað	þegar	börn	flyttust	milli	deilda	innan	
leikskólans.	Leikskólakennarar	leikskólanna	þriggja	með	aldursblandaðar	deildir	nefndu	
til	að	mynda	allir	vinatengsl	þegar	rætt	var	um	skiptingu	barna	á	deildir	og	voru	
viðmælendur	sammála	um	að	vinirnir	veittu	börnum	nauðsynlegan	stuðning	og	
félagsskap	í	ferlinu.		

Á	Klettakoti,	sem	er	í	tveimur	byggingum,	var	börnunum	eitt	sinn	skipt	af	handahófi	
á	deildir	en	um	þær	mundir,	sem	rannsóknin	fór	fram,	var	reynt	að	láta	þau	börn,	sem	
saman	væru	á	deild	í	yngra	húsinu,	fara	saman	á	deild	í	því	eldra.	Kolbrún,	deildarstjóri	
á	yngri	deild,	lýsti	því	hvernig	það	hefði	reynst	betur,	að	börnin	upplifðu	stuðning	hvert	
frá	öðru	þegar	þau	færu	saman	og	væru	því	öruggari.	Aðrir	viðmælendur	lýstu	
sambærilegri	reynslu	og	minntust	til	að	mynda	á	að	með	því	að	fara	saman	hefðu	
börnin	ávallt	einhvern	að	tala	við	um	reynslu	sína.	Þetta	var	í	samræmi	við	það	sem	
kom	fram	í	námskrá	Skýjabakka	þar	sem	sagði	að	alltaf	væri	reynt	að	hafa	framkvæmd	
flutnings	á	þann	veg	að	nokkur	börn	færu	saman,	á	sama	tíma.	Það	væri	gert	svo	að	
börnin	gætu	veitt	hvert	öðru	stuðning.	Tveir	viðmælenda	minntust	jafnframt	á	
„óvinatengsl“	eða	„erfið	vinasambönd“	og	áttu	þá	við	börn	sem	eiga	illa	saman	eða	hafa	
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slæm	áhrif	hvert	á	annað.	Nefndu	þeir	að	í	þeim	tilvikum	væri	iðulega	reynt	að	stía	
þeim	börnum	í	sundur,	í	samráði	við	foreldra,	til	að	stuðla	að	velferð	barnanna.		

Auk	þess	ræddu	deildarstjórar	Runnalundar,	Skýjabakka	og	Klettakots	um	þátt	
barnanna	sem	fyrir	væru	á	eldri	deildinni	og	hvernig	þau	væru	undirbúin	undir	komu	
nýrra	félaga.	Viðmælendur	voru	sammála	um	að	mikilvægt	væri	að	ræða	við	börnin	og	
biðja	þau	um	að	taka	að	sér	það	hlutverk	að	kynna	nýju	börnin	fyrir	deildinni,	sýna	þeim	
rýmið,	leikföngin	og	upplýsa	þau	um	reglur	og	venjur	nýju	deildarinnar.	Lögðu	
viðmælendur	áherslu	á	að	ekki	ætti	að	setja	of	mikla	ábyrgð	á	börnin,	sem	fyrir	væru,	
heldur	hvetja	þau	til	að	bjóða	nýju	börnin	velkomin	á	jákvæðan	hátt.	

3.1.4 Heimsóknir		

Þegar	rætt	var	um	hvernig	börnin	væru	undirbúin	undir	það	að	byrja	á	nýrri	deild	bar	
hæst	umræða	um	heimsóknir	barna	á	nýju	deildina	annars	vegar	og	heimsóknir	
kennara	á	yngri	deildir	hins	vegar.		

Varðandi	heimsóknir	barnanna	höfðu	viðmælendur,	bæði	af	yngri	og	eldri	deildum,	
orð	á	því	að	heimsóknir	væru	það	sem	reynst	hefði	best	til	að	undirbúa	börnin	undir	
flutninginn	og	kynna	þeim	nýju	deildina.	Í	leikskólunum	fjórum	var	lögð	áhersla	á	
reglulegar	heimsóknir	á	nýju	deildina	og	í	leikskólunum,	sem	voru	í	tveimur	byggingum,	
var	jafnframt	lögð	áhersla	á	að	fara	reglulega	á	útisvæði	eldra	hússins	til	að	kynnast	því	
og	venjast.	Á	Skýjabakka	var	börnunum	gert	að	kynnast	eldri	deildum	í	formlegum	
valstundum	sem	áttu	sér	stað	vikulega	þar	sem	börnin	fengu	að	velja	sér	hvaða	deild	
sem	væri	í	leikskólanum	til	að	leika	sér	á.	Í	námskrá	leikskólans	var	markmiðum	
valstundanna	lýst,	þar	sagði	að	með	stundunum	fengju	börnin	tækifæri	til	að	kynnast	
umhverfi,	börnum	og	starfsfólki	eldri	deildanna.		

Soffía,	deildarstjóri	á	yngri	deild	á	Sunnutúni,	lýsti	því	hvernig	hún	komst	að	því	að	
mikilvægt	væri	að	fara	í	heimsóknir	á	eldri	deild	reglulega	og	með	góðum	fyrirvara:		

Það	er	náttúrlega,	bara,	að	vera	búin	að	kynna	þeim	svæðið	vel	með	góðum	
fyrirvara.	Sko	með	fyrsta	hópinn	sem	ég	flutti	yfir,	þá	gerðum	við	þetta	ekki	
nógu	vel.	Þá	var	ég	enn	að	skólast	til	í	þessu	og	var	ekki	nógu	dugleg	að	fara	
með	þau	yfir.	Mér	fannst	þau	þá	eiga	pínu	erfiðara,	þetta	var	of	mikið	nýtt	
fyrir	þeim.	Í	staðinn	fyrir	að	vera	búin	að	kynnast	þessu	vel,	þá	er	þetta	ekki	
eins	mikið	nýtt.	Þá	er	þetta	bara	hluti	af	starfinu	þeirra.	[...]	Ef	maður	er	
skipulagður	yfir	höfuð	og	búinn	að	undirbúa	börnin	vel	þá	á	allt	að	ganga	
eins	og	smurt.	
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Lára,	deildarstjóri	á	eldri	deild,	tók	í	sama	streng	og	sagði	mikilvægt	að	hefja	heimsóknir	
„löngu,	löngu“	fyrir	flutning	til	að	undirbúa	börnin	og	kynna	þau	fyrir	námsumhverfi,	
reglum,	leikefni,	börnum	og	starfsfólki	eldri	deilda.	Þetta	er	í	samræmi	við	það	sem	stóð	
í	drögum	að	námskrá	Sunnutúns	um	að	hlutverk	starfsfólks	væri	að	auðvelda	hverju	
barni	að	færast	milli	deilda,	til	dæmis	með	því	að	heimsækja	nýju	deildina	reglulega.	
Kristín	á	Klettakoti	nefndi	að	reglulegar	heimsóknir	gerðu	það	að	verkum	að	börnin	
færu	ávallt	í	öruggt	umhverfi	þegar	þau	flytjist	um	deild.	Hún	sagði	þar	af	leiðandi	
góðan	undirbúning	og	góða	samvinnu	leiða	til	þess	að	börnin	yrðu	tilbúin	undir	
flutninginn	og	upplifðu	öryggi.	Í	námskrá	Klettaborgar	kom	einnig	fram	að	reglulegar	
heimsóknir	auðvelduðu	flutninginn	milli	deilda	og	í	starfsáætlun	leikskólans	sagði	að	
auknar	heimsóknir	milli	húsa	hefðu	gert	það	að	verkum	að	aðlögun	hefði	gengið	afar	vel	
og	að	börnin	þekktu	húsið	og	starfsfólkið	betur	vegna	þeirra.	

Auk	heimsókna	yngri	barnanna	á	eldri	deild	nefndu	viðmælendur	mikilvægi	þess	að	
kennarar	eldri	deilda	heimsæktu	yngri	börnin	í	þeirra	umhverfi,	þar	sem	þau	upplifðu	
öryggi	áður	en	flutningurinn	ætti	sér	stað.	Nefndu	viðmælendur	að	heimsóknir	á	yngri	
deildir	væru	bæði	gagnlegar	fyrir	börnin	og	kennarana,	líkt	og	heimsóknir	barnanna	á	
eldri	deildir;	kennarar	fengju	tækifæri	til	að	kynnast	börnunum,	sem	væntanleg	væru	á	
deild	þeirra,	og	börnin	kynntust	kennurunum	í	sjón.	Viðmælendur	eldri	deilda	töldu	sig	
öruggari	og	betur	í	stakk	búna	til	að	taka	á	móti	börnunum	í	heimsóknum	hafandi	hitt	
þau	áður.		

3.2 Að	byrja	á	nýrri	deild	
Í	síðasta	kafla	var	fjallað	um	þemu	sem	upp	komu	í	tengslum	við	aðdraganda	flutnings	
milli	deilda.	Í	þessum	kafla	verður	í	kjölfarið	fjallað	um	þrjú	þemu	sem	upp	komu	í	
tengslum	við	framkvæmd	flutningsins	og	aðlögunina	sem	við	tekur	á	nýrri	deild:	
hlutverk	starfsfólks,	hugarfar	starfsfólks	og	þarfir	barnanna.		

3.2.1 Hlutverk	starfsfólks	

Þegar	rætt	var	um	flutninginn	sjálfan,	þegar	komið	var	að	því	að	börnin	flyttust	á	nýja	
deild,	var	áhersla	lögð	á	hlutverk	starfsfólks,	bæði	í	formlegri	athöfn,	þegar	flutningur	
ætti	sér	stað,	sem	og	í	aðlögun	að	nýrri	deild.	Þemað	var	í	raun	þríþætt:	hlutverk	
starfsfólks	gagnvart	börnunum,	hlutverk	þess	gagnvart	öðru	starfsfólki	og	að	lokum	
gagnvart	foreldrum.	Hér	verður	þáttunum	þremur	gerð	skil.		

Allir	viðmælendur	voru	á	sama	máli	um	að	starfsfólk	gegndi	mikilvægu	og	
áhrifamiklu	hlutverki	í	flutningi	milli	deilda	og	minntust	sérstaklega	á	það	starfsfólk	sem	
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fylgdi	börnunum	í	aðlögun	á	nýju	deildina.	Á	Sunnutúni	og	Runnalundi	var	hefð	fyrir	því	
að	starfsfólk	af	yngri	deild	fylgdi	barnahópnum,	sem	fluttist	á	eldri	deild	yfir	á	nýju	
deildina,	og	væri	með	börnunum	á	henni	fram	að	sumarfríi	eða	í	allt	að	fimm	vikur.	Í	
leikskólunum	tveimur	fóru	flutningar	milli	deilda	iðulega	fram	í	byrjun	júní	og	var	það	
mögulegt	vegna	þess	að	elsti	barnahópurinn	dvaldi	utan	leikskóla	megnið	af	sumrinu.	Í	
starfsáætlun	Runnalundar	kom	fram	að	flutningsferlið	milli	deilda	hefði	verið	
endurskipulagt	þannig	að	flutningur	færi	fram	í	júní	frekar	en	í	ágúst.	Þar	sagði	að	
breytingarnar	hefðu	skilað	betri	líðan	hjá	börnum	og	kennurum	og	að	áætlað	væri	að	
vinna	áfram	með	þær	breytingar.	Á	Skýjabakka	og	Klettakoti	var	starfsfólk	af	yngri	deild	
mislengi	með	yngri	börnunum	á	nýju	deildinni,	yfirleitt	í	hálfan	til	þrjá	daga	nema	þörf	
væri	á	að	það	staldraði	lengur	við.	Á	Skýjabakka,	Klettakoti	og	Runnalundi	var	
aðlögunarferlið	svipað,	það	hófst	iðulega	á	mánudegi	með	heimsókn	og	lengdist	síðan	
fram	á	þriðja	eða	fjórða	dag	þegar	formlegur	flutningur	átti	sér	stað	og	börnin	færðu	
útiföt	sín	og	aðrar	eigur	á	nýju	deildina	með	aðstoð	starfsfólks	eða	foreldra.	Á	
Sunnutúni	völdu	börnin	sér	hólf	fyrir	fötin	sín	á	föstudegi	og	mættu	síðan	á	nýju	
deildina	á	mánudegi	án	þess	að	snúa	aftur	á	þá	gömlu.	Allir	viðmælendur	lýstu	
flutningnum	sem	ákveðinni	athöfn	þar	sem	börnin	fluttu	eigur	sínar	á	nýju	deildina.	Á	
Skýjabakka,	Runnalundi	og	Klettakoti	fór	sú	athöfn	fram	þegar	formlegri	aðlögun	lauk	
en	á	Sunnutúni,	þar	börnin	fluttust	beint	á	nýju	deildina,	færðu	þau	eigur	sínar	á	
föstudegi	þegar	þau	völdu	sér	hólf.		

Hlutverki	starfsfólks	gagnvart	börnunum	var	lýst	með	sambærilegum	hætti	í	
viðtölunum.	Nefnt	var	að	hlutverk	starfsfólks,	einkum	þess	sem	fylgdi	börnunum	á	nýju	
deildina	fæli	í	sér	að	vera	til	staðar	fyrir	börnin	í	þeim	tilgangi	að	auðvelda	þeim	
flutninginn	og	aðstoða	þau	við	að	aðlagast	nýju	deildinni.	Varðandi	hlutverk	
starfsfólksins	á	nýju	deildinni	var	nefnt	að	mikilvægt	væri	að	það	ynni	kerfisbundið	að	
því	að	vinna	traust	barnanna	og	mynda	við	þau	tengsl,	að	það	væri	tilbúið	til	að	taka	á	
móti	börnunum,	fylgjast	vel	með	þeim	og	kynna	þeim	fyrir	reglum	og	venjum	
deildarinnar.	Nefndu	viðmælendur	þá	mikilvægi	þess	að	skipuleggja	aðlögunarferlið	vel,	
stuðla	að	því	að	börnin	upplifðu	flutninginn	á	jákvæðan	hátt,	nytu	sín	og	að	huga	þyrfti	
að	þörfum	þeirra.	

Ólík	sjónarmið	leikskólakennara	komu	fram	varðandi	það	hve	lengi	starfsfólk	ætti	að	
dvelja	með	börnunum	á	nýju	deildinni.	Eva	og	Katrín	á	Skýjabakka	og	Berglind	og	
Kolbrún	á	Klettakoti	nefndu	að	vegna	mikillar	samvinnu	og	samgangs	milli	deilda	í	
leikskólanum	þekktu	börnin	nýju	deildina	og	starfsfólk	hennar	vel	og	því	væri	ekki	þörf	á	
því	að	starfsfólk	yngri	deildarinnar	yrði	lengur	en	einn	dag	með	börnunum	á	nýju	
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deildinni.	Töldu	þær	mikilvægt	að	börnin	fengju	tækifæri	til	að	kynnast	starfsfólki	nýju	
deildarinnar	almennilega	sem	fyrst.	Deildarstjórar	Sunnutúns	lýstu	hins	vegar	góðri	
reynslu	af	því	að	hafa	starfsfólk	yngri	deilda	í	langan	tíma.	Lára,	deildarstjóri	á	eldri	
deild,	nefndi	að	henni	þætti	afar	hjálplegt	að	hafa	einhvern	á	staðnum	sem	þekkti	
börnin	og	þarfir	þeirra	vel.	Sigrún,	deildarstjóri	á	yngri	deild	á	Runnalundi,	greindi	frá	
því	að	henni	þætti	óþarft	að	hafa	starfsfólk	af	yngri	deild	í	svona	langan	tíma	á	nýju	
deildinni,	sagði	börnin	eiga	það	til	að	leita	aðeins	til	starfsfólksins,	sem	það	þekkti,	og	
kynntist	þar	af	leiðandi	nýja	starfsfólkinu	ekki	nægilega	vel.	Nefndi	hún	jafnframt	að	af	
þeim	sökum	ættu	börnin	í	sumum	tilfellum	erfitt	með	að	aðlagast	þegar	starfsfólkið	
færi	aftur	á	yngri	deild	eftir	sumarfrí.	

Deildarstjórar	allra	leikskólanna	bentu	jafnframt	á	mikilvægi	þátttöku	barnanna	og	
að	það	væri	í	höndum	starfsfólks	að	stuðla	að	því	að	þau	tækju	þátt	í	þeirri	athöfn	sem	
fælist	í	að	flytjast	á	milli	deilda.	Áhersla	var	lögð	á	að	börnin	fengju	að	hjálpa	til	við	að	
bera	eigur	sínar,	útiföt,	aukaföt	og	annað	sem	þeim	fylgdi	á	milli	deilda.	Töldu	
viðmælendur	að	það	ýtti	undir	þá	upplifun	að	þau	væru	í	raun	og	veru	formlega	flutt	á	
nýja	deild.	Eva	orðaði	þetta	á	eftirfarandi	hátt:	

..	þau	taka	saman	dótið	sitt	og	taka	þátt	í	því	að	taka	hólfið,	allt	sem	tilheyrir	
þeim,	fötin	og	bækurnar.	Þessi	athöfn	að	flytja	er	svo	mikilvæg.	Þau	eru	
alveg	með	í	þeirri	athöfn,	sko.	Við	tökum	ekki	bara	dótið	þeirra.	Þau	taka	
þátt.	

Rætt	var	um	hlutverk	starfsfólks	gagnvart	öðru	starfsfólki	í	framkvæmd	flutnings	og	
aðlögun	og	voru	skoðanir	viðmælenda	svipaðar.	Talað	var	um	að	meginhlutverk	
starfsfólks	á	yngri	deild	gagnvart	starfsfólki	eldri	deildar	væri	að	kynna	börnin,	eiginleika	
þeirra	og	þarfir	fyrir	því.	Mest	var	rætt	um	þetta	í	viðtölum	við	deildarstjóra	
Runnalundar	og	Sunnutúns,	þar	sem	starfsfólk	yngri	deildar	dvaldi	á	eldri	deild	með	
börnunum	í	lengri	tíma	en	á	Klettakoti	og	Skýjabakka.	Nefndi	Sigrún,	deildarstjóri	á	
yngri	deild	á	Runnalundi,	að	það	væri	jafnframt	hlutverk	starfsfólks	yngri	deilda	að	fá	
börnin	til	að	tengjast	starfsfólki	eldri	deildar.		

Minntust	deildarstjórar	Runnalundar	og	Sunnutúns	einnig	á	að	nauðsynlegt	væri	að	
starfsfólk	væri	vel	undirbúið	áður	en	aðlögun	hæfist	og	að	mikilvægt	væri	að	hafa	gott	
skipulag	fyrir	starfsfólk	yngri	deilda	í	aðlöguninni	svo	það	upplifði	sig	sem	hluta	af	
starfsmannahópnum	og	fyndi	til	öryggi.	Sigrún	og	Kristín	á	Runnalundi	lýstu	reynslu	
sinni	af	skipulagsleysi	varðandi	hlutverkaskipan	starfsfólks	í	aðlögun.	Sigrún	sagði	
starfsfólk	sitt,	sem	vant	væri	að	hafa	skipulag	á	yngri	deildum,	hefði	upplifað	að	það	
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væri	komið	í	nýjan	leikskóla	þegar	það	fór	yfir	í	eldra	húsið.	Starfsfólkið	var	í	nýjum	
aðstæðum,	óvisst	um	hlutverk	sitt	og	fann	því	fyrir	óöryggi.	Sigrún	nefndi	að	eftir	þessa	
reynslu	hefðu	deildarstjórar	fundað	sín	á	milli	og	verið	sammála	um	að	skipuleggja	
aðlögunina	betur	næst,	sem	var	gert.		

Ræddu	viðmælendur	einnig	um	hlutverk	starfsfólks	gagnvart	foreldrum	barnanna.	
Nefnt	var	að	hlutverk	starfsfólks	yngri	deilda	væri	að	upplýsa	foreldra	um	fyrirkomulag	
flutnings	og	aðlögunar	og	að	hlutverk	starfsfólks	á	eldri	deild	fæli	í	sér	að	kynna	sig	fyrir	
foreldrum	og	sýna	þeim	nýju	deildina	í	samvinnu	við	börnin.	Jafnframt	var	bent	á	
nauðsyn	þess	að	gera	foreldra	meðvitaða	um	að	þeir	gætu	ávallt	haft	samband	við	
deildarstjóra	eða	annað	starfsfólk	deildarinnar	ef	einhverjar	spurningar	vöknuðu.	Í	
námskrá	Skýjabakka	og	í	drögum	að	námskrá	Sunnutúns	kom	fram	að	foreldrum	væri	
frjálst	að	óska	eftir	foreldraviðtali	við	deildarstjóra	nýju	deildarinnar	stuttu	eftir	
flutninginn.	

3.2.2 Hugarfar	starfsfólks	

Auk	umræðu	um	hlutverk	kom	fram	áhersla	á	hugarfar	starfsfólks.	Allir	
leikskólakennararnir	minntust	með	einum	eða	öðrum	hætti	á	mikilvægi	þess	í	tengslum	
við	flutningsferlið	milli	deilda,	að	hugarfar	kennara	kynni	að	hafa	áhrif	á	framvindu	
flutningsins.	Soffía	og	Lára	á	Sunnutúni	nefndu	báðar	hugarfar	kennara	á	meðan	á	
aðlögun	stæði.	Soffía	hafði	orð	á	mikilvægi	þess	að	starfsmaður	væri	opinn	fyrir	því	að	
vera	til	staðar	og	að	hann	gerði	sér	grein	fyrir	því	að	þetta	gæti	verið	erfitt	fyrir	börnin	
og	að	þau	„komi	kannski	með	spurningar	sem	maður	veit	ekki	að	brenni	á	þeim“.	Lára	
benti	jafnframt	á	að	mikilvægt	væri	að	allt	starfsfólk	væri	tilbúið	undir	ferlið.		

Kolbrún	á	Klettakoti	sagði	viðhorf	og	jákvæðni	starfsfólks	einfaldlega	vera	það	sem	
stuðlaði	að	farsælum	flutningi:	

..	að	allir	séu	opnir,	allir	séu	tilbúnir,	það	hefur	allt	að	gera	með	okkur.	
Hvernig	við	setjum	þetta	fram,	hvernig	við	vinnum	með	þetta,	hvernig	við	
höldum	utan	um	þau.	Ef	við	erum	ekki	að	standa	okkur	þar	þá	kemur	þetta	
niður	á	þessu	[...]	þannig	ná	þau	að	upplifa	þetta	á	jákvæðan	hátt,	njóta	sín.	
Passa	að	þetta	sé	ekki	erfitt,	að	þetta	sé	bara	flæðandi,	eðlilegur	þáttur.		

Eva	á	Skýjabakka	hafði	einnig	orð	á	því	að	mikilvægt	væri	að	allt	starfsfólk	væri	tilbúið	til	
að	sinna	öllum	börnunum,	sýna	þeim	umhyggju	og	taka	vel	á	móti	þeim.	Hún	sagði	að	
það	yrði	að	vera	einhver	til	staðar	til	að	vera	með	þeim	og	sinna	þeim	og	að	mikilvægt	
væri	að	vinna	markvisst	að	því	að	gera	upplifun	þeirra	af	flutningnum	jákvæða.	Nefndi	
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hún	einnig	að	nauðsynlegt	væri	að	kennarar	væru	opnir	fyrir	og	tilbúnir	til	samvinnu.	
Katrín	á	Skýjabakka	nefndi	jafnframt	að	nauðsynlegt	væri	að	„reyna	að	hafa	gaman	og	
að	þetta	sé	skemmtilegt“.	Hún	tók	það	jafnframt	fram	að	„við	[starfsfólkið]	erum	hér	
þeirra	[barnanna]	vegna	ekki	þau	okkar	vegna“	og	að	áríðandi	væri	að	meta	og	virða	
hvert	barn.		

Sigrún	á	Runnalundi	nefndi	einnig	jákvæðni,	aðspurð	hvað	starfsfólk	þyrfti	að	hafa	í	
huga	meðan	á	aðlögun	stæði:	„...	fyrst	og	fremst	jákvæðni.	Án	djóks.	Taka	smá	
Pollýönnu	á	þetta.	Það	er	erfitt	að	fara	yfir	og	breyta	bara	öllu.“	Einnig	benti	hún	á	
nauðsyn	þess	að	líta	á	börn	sem	færa	og	hæfa	einstaklinga.	Kristín	á	Runnalundi	sagði	
starfsfólk	yrði	að	vera	sveigjanlegt	og	benti	einnig	á	að	starfsfólk	yrði	jafnframt	að	vera	
tilbúið	til	að	gefa	af	sér	og	vera	meðvitað	um	að	öll	börn	væru	skemmtileg	og	hefðu	
skoðanir	sem	bæri	að	virða.		

Soffía	á	Sunnutúni	benti	jafnframt	á	mikilvægi	þess	að	taka	sig	ekki	of	hátíðlega,	
vera	tilbúin(n)	að	viðurkenna	mistök	sín	og	vera	opin(n)	fyrir	því	að	endurskoða	eigin	
starfshætti:	

..	það	er	gott	að	skrifa	niður	hvað	mátti	betur	fara	og	fara	svo	aftur	yfir	það	
fyrir	næsta	flutning.	Það	er	svo	einfalt	að	laga	hlutina.	Auðvitað	gera	allir	
mistök	og	viðgetum	ekki	verið	með	puttana	á	púlsinum	alls	staðar	[...]	Eftir	
fyrsta	flutninginn	minn	sá	ég	alveg	nokkur	mistök	sem	ég	hafði	gert.	Maður	
lærir	af	mistökunum.	

Soffía	benti	jafnframt	á	að	börn	væru	afar	næm	og	að	þau	fyndu	auðveldlega	fyrir	
óöryggi	starfsfólks.	Hún	komst	svo	að	orði:	

Ef	þú	ferð	út	í	þetta	án	þess	að	undirbúa	nógu	vel	þá	náttúrlega	gefur	auga	
leið	að	þá	verða	börnin	óörugg.	Ef	þau	finna	óöryggi	hjá	okkur	og	
skipulagsleysi...	svo	þau	finni	fyrir	öryggi	þarf	að	vera	búið	að	skipuleggja	vel	
og	passa	að	þeim	finnist	þau	velkomin.	Það	skipir	rosalegu	máli	að	barn	finni	
ekki	fyrir	óöryggi	á	meðan	aðlögun	á	sér	stað.	Það	getur	haft	þau	áhrif	að	
barnið	neiti	að	koma	og	annað	ef	það	er	mjög	óöruggt.	Ef	þau	finna	fyrir	
óöryggi	hjá	einhverjum	sem	þau	eiga	að	treysta	þá	verða	þau	óörugg	sjálf.		

Kristín	á	Runnalundi	nefndi	einnig	þátt	starfsfólks	og	minntist	þar	á	ósveigjanleika	og	
skort	á	hæfni.	Taldi	hún	það	hafa	áhrif	á	allt	leikskólastarf	ef	starfsfólkið	væri	ekki	hæft	
og	að	gjörðir	starfsfólk	hefðu	áhrif	á	börnin,	ef	starfsfólkið	væri	til	dæmis	„ekki	
sveigjanlegt	þá	yrði	börnin	það	ekki	heldur.	Ef	starfsfólkinu	tekst	ekki	að	búa	til	samfellu	
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í	sínu	starfi	þá	er	engin	samfella.	Þá	verður	það	ekki.	Starfsfólkið	skiptir	mjög	miklu	
máli.“	Eva	á	Skýjabakka	nefndi	einnig	áhrif	starfsfólks,	sagði	að	ef	starfsfólk	tæki	ekki	
tillit	til	barnanna	eða	væri	neikvætt	gagnvart	flutningsferlinu	á	einhvern	hátt	byggi	það	
upp	kvíða	hjá	börnunum	sem	kæmi	í	veg	fyrir	að	flutningur	gengi	vel.	Nefndi	hún	þá	
hlutverk	starfsfólks	í	tengslum	við	skipulag	heimsókna	og	samgangs	á	milli	deilda,	að	ef	
slíkt	skipulag	væri	ekki	til	staðar	yrði	flutningurinn	börnunum	erfiðari:	„Ef	barnið	væri	
ekki	undirbúið	og	þekkti	ekki	húsnæðið.	Það	væri	meiri	vinna	og	erfiðara.“	

Viðmælendur	minntust	einnig	á	viðveru	starfsfólks,	að	það	væri	afar	mikilvægt	að	
starfsfólk	væri	á	staðnum	en	ekki	í	fríi	þegar	aðlögun	ætti	sér	stað.	Sigrún,	deildarstjóri	
á	yngri	deild	á	Runnalundi,	lýsti	upplifun	sinni	af	flutningi	milli	deilda	eftir	sameiningu	
leikskólanna	tveggja	sem	urðu	svo	að	Runnalundi.	Sú	upplifun	var	ekki	góð	og	taldi	hún	
skipulagsleysi	og	skort	á	samfellu	hefðu	spilað	þar	inn	í	sem	og	reynsluleysi	og	sumarfrí	
starfsfólks	sem	hefði	aukið	álag:	

..	þetta	er	búið	að	vera	erfið	sameining	í	leikskólanum.	Bara	algjört	djók,	
sko,	sumt	af	þessu.	Eftir	fyrsta	árið	sem	við	sendum	svona	yfir,	það	var	bara	
hörmung.	Það	gekk	ógeðslega	illa.	Það	var	sumarfrí	hjá	starfsfólki	og	lenti	
einhvern	veginn...	það	voru	allir	hlaupandi	um.	Ég	hugsaði	bara:	„Guð	minn	
góður,	það	verður	eitthvað	að	gerast	til	að	laga	þetta!“		

Hér	lýsti	Sigrún	upplifun	starfsfólks	af	flutningnum	en	hún	sagði	að	erfiðleikarnir	hefðu	
mögulega	haft	áhrif	á	börnin,	að	óöryggi	starfsfólks	hefði	óhjákvæmilega	einhver	áhrif	á	
þau.	Nefndi	Sigrún	þó	að	þetta	hefði	skánað	til	muna	og	að	það	hefði	tekið	um	þrjú	ár	
að	þróa	ferlið	og	að	nú,	með	auknu	skipulagi	væri	þetta	allt	á	réttri	leið.	Aðrir	
viðmælendur	nefndu	einnig	starfsþróun,	það	er	mikilvægi	þess	að	endurmeta	ferlið	
reglulega,	helst	ár	hvert	og	þróa	það	stöðugt	áfram	í	þeim	tilgangi	að	gera	það	betra	og	
farsælla	fyrir	alla;	börn,	starfsfólk	og	foreldra.	

3.2.3 Þarfir	barnanna	

Ferlið	sem	á	sér	stað	þegar	barn	flyst	milli	deilda	er	margþætt	og	misjafnt	hvaða	viðhorf	
og	sýn	einstaklingar	hafa	á	það.	Í	upphafi	viðtalanna	voru	viðmælendur	beðnir	um	að	
greina	frá	því	hvað	flutningur	milli	deilda	fæli	í	sér	að	þeirra	mati,	meðal	annars	til	að	fá	
fram	viðhorf	þeirra	til	viðfangsefnisins	og	voru	svörin	af	svipuðum	toga.	Ferlinu	var	
meðal	annars	lýst	út	frá	upplifun	barnanna	og	ljóst	var	að	viðmælendur	litu	á	flutning	
milli	deilda	sem	ákveðin	og	mikilvæg	tímamót	eða	þáttaskil	í	lífi	leikskólabarna:	„Svaka	
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stórt	skref“,	„svo	mikið	þroskastökk	fyrir	þau“	og	„þau	eru	orðin	stór..	þau	eru	bara	
komin	á	næsta	stig“.	

Viðmælendur	lýstu	flutningsferlinu	ávallt	sem	ánægjulegri	upplifun	af	hálfu	
barnanna.	Berglind	á	Klettakoti	sagðist	aldrei	hafa	upplifað	„að	þetta	sé	neikvætt	fyrir	
þau“	og	sagði	Katrín	á	Skýjabakka	iðulega	gleði	fylgja	flutningnum	þó	að	sum	börn	væru	
örlítið	lengur	að	aðlagast	en	önnur.	Viðmælendur	nefndu	að	börnunum	þætti	
flutningurinn	skemmtilegur,	spennandi	og	að	börnin	væru	stolt	af	sér,	að	flutningurinn	
tákni	að	þau	væru	orðin	stór	þar	sem	þau	upplifðu	að	þau	eru	að	fara	af	„litlu“	deildinni	
yfir	á	þá	„stóru“.	Soffía	á	Sunnutúni	komst	svo	að	orði	í	þessu	sambandi:	„Þau	
náttúrlega	stækka	um	40	sentimetra	við	að	fara	yfir.“	Katrín,	deildarstjóri	á	eldri	deild	á	
Skýjabakka.	nefndi	að	hún	hefði	upplifað	að	sum	börn	þyrftu	enga	aðlögun	á	nýju	
deildinni,	að	þau	„vilja	ekkert	vera	að	þessu	hangsi,	vilja	bara	koma	strax!“.	Í	þessu	
sambandi	kom	fram	skýr	áhersla	á	mikilvægi	þess	að	huga	að	þörfum	barnanna	í	
flutningnum	milli	deilda	og	stuðla	þannig	að	vellíðan	þeirra	og	öryggi	í	þáttaskilunum.	

Viðmælendur	voru	sammála	um,	að	þarfir	barnanna	þyrftu	ávallt	að	vera	í	forgangi,	
og	um	mikilvægi	þess	að	starfsfólk	væri	fært	um	að	takast	á	við	þau	vandamál	sem	
kynnu	að	koma	upp	í	framkvæmd	og	aðlögun.	Einnig	var	minnst	sérstaklega	á	börn	með	
sérþarfir,	til	að	mynda	börn	með	greiningar	og	börn	sem	glímdu	við	kvíða	eða	ættu	
erfitt	með	breytingar	af	öðrum	ástæðum.	Nefndu	viðmælendur	að	nauðsynlegt	væri	að	
ræða	flutninginn	mikið	við	þau	börn	og	fá	foreldra	með	sér	í	lið	til	að	ræða	hann	heima	
við	í	ró	og	næði	í	þeim	tilgangi	að	undirbúa	börnin	undir	flutninginn	sjálfan.	Nefndi	
Kristín	á	Runnalundi	þá	að	fara	þyrfti	blíðlega	að	þessum	börnum	í	aðlöguninni	sjálfri	og	
passa	sérstaklega	upp	á	þau	og	þeirra	þarfir.		

	Í	kaflanum	hér	á	undan	var	fjallað	um	hlutverk	starfsfólks	og	mikilvægi	þess	að	
börnin,	sem	byrja	á	nýrri	deild,	tengist	nýju	kennurunum	sínum	í	aðlögun.	Á	Runnalundi	
fóru	starfsmenn	yngri	deilda	með	börnunum	á	nýju	deildina	og	dvöldu	með	þeim	þar	í	
allt	að	fimm	vikur.	Sigrún,	deildarstjóri	á	yngri	deild	lýsti	nauðsyn	þess,	í	þeim	
aðstæðum	að	börn,	sem	ættu	erfitt,	fengju	færi	á	að	kynnast	starfsfólki	nýju	
deildarinnar	og	að	starfsfólkið	kynntist	þörfum	þeirra:	

Það	er	til	dæmis	mikilvægt	að	mitt	starfsfólk	reyni	aðeins	að	ýta	börnunum	
að	nýju	kennurunum	svo	þau	festist	ekki	við	þær.	Það	hefur	alveg	gerst	og	
mun	gerast,	sérstaklega	fyrir	þau	sem	eru	verst	stemmd	og	eiga	erfitt	
félagslega.	Mikilvægt	að	passa	það,	að	nýju	kennararnir	taki	við	þeim.		
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Katrín	og	Eva	á	Skýjabakka	nefndu	mikilvægi	þess	að	flutningur	færi	fram	á	forsendum	
barnanna,	að	fyrirkomulag	flutnings	væri	á	þeirra	hraða	og	ætti	sér	aðeins	stað	þegar	
börnin	væru	tilbúin.	Þær	sögðu	það	stuðla	að	jákvæðri	reynslu.	Katrín,	deildarstjóri	á	
eldri	deild,	greindi	til	dæmis	frá	því	að	börnunum	væri	ekki	gert	að	flytja	eigur	sínar	yfir	
á	nýju	deildina	fyrr	en	þau	hefðu	samþykkt	að	tími	væri	kominn	til	flutnings.	Sagði	hún	
nauðsynlegt	að	gera	það	svo	börnunum	liði	vel.	Leikskólakennararnir	minntust	á	að	
passa	þyrfti	upp	á	að	hugað	væri	að	þörfum	barnanna	og	að	flutningurinn	færi	fram	á	
forsendum	þeirra	en	ekki	væri	lögð	áhersla	á	að	leita	eftir	sjónarmiðum	þeirra,	hvorki	í	
skipulagningu	né	í	framkvæmd	flutnings.		

Í	drögum	að	námskrá	leikskólans	Sunnutúns	sagði	að	markmið	aðlögunar	milli	deilda	
í	leikskólanum	væri	að	efla	öryggiskennd	og	vellíðan	barnsins	og	að	mikilvægt	væri	að	
huga	að	því	að	börn	væru	eins	ólík	og	þau	væru	mörg.	Í	námskrá	Skýjaborgar	sagði	að	
aðlögun	milli	deilda	væri	ekki	síður	mikilvæg	en	sú	aðlögun	sem	börn	færu	í	gegnum	í	
upphafi	leikskólagöngu.	

3.3 Samfella	í	leikskólastarfi	
Hér	að	framan	hefur	verið	fjallað	um	reynslu	og	hugmyndir	viðmælenda	um	
aðdraganda	og	framkvæmd	flutnings	milli	deilda	og	það	sem	þeim	þykir	mikilvægt	að	
hafa	í	huga	í	því	skyni	að	flutningur	verði	farsæll.	Í	þessum	kafla	verða	tekin	saman	
þemu,	sem	upp	komu	í	viðtölunum	og	vettvangsathugunum	í	tengslum	við	samfellu	í	
leikskólastarfi,	og	möguleg	áhrif	hennar	á	flutningsferlið:	samfella	í	námi	og	
námsumhverfi	og	hugmyndafræðileg	samfella.	

3.3.1 Samfella	í	námi	og	námsumhverfi	

Viðmælendur	voru	spurðir	út	í	reynslu	og	upplifun	þeirra	af	samfellu	innan	leikskólans,	
sér	í	lagi	hvort	og	hvernig	deildirnar	ynnu	að	því	að	tengja	reynslu	barnsins	af	yngri	deild	
við	þá	eldri	í	flutningsferlinu.	Svörin	voru	af	svipuðum	toga	í	Klettakoti,	sem	var	í	
tveimur	byggingum	á	sömu	lóðinni,	og	á	Sunnutúni	og	Skýjabakka,	sem	báðir	voru	sex	
deilda	leikskólar	í	einni	byggingu,	en	þar	virtist	markvisst	stuðlað	að	því	að	
leikskólastarfið	væri	samfellt	meðal	annars	til	að	koma	í	veg	fyrir	að	flutningur	milli	
deilda	fæli	í	sér	of	miklar	breytingar	og	að	börnin	upplifðu	óöryggi.	

Viðmælendur	í	leikskólunum	þremur	lögðu	áherslu	á	að	litið	væri	á	leikskólann	sem	
eina	heild,	sögðu	það	vera	ríkjandi	viðhorf	starfsfólks	og	að	foreldrar	væru	upplýstir	um	
það	strax	í	upphafi.	Nefndu	viðmælendur	að	börnin	upplifðu	því	aldrei	að	þau	væru	að	
fara	á	ókunnar	slóðir	þegar	þau	flyttust	um	deild.	Kolbrún	og	Berglind	í	Klettakoti,	Soffía	
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og	Lára	á	Sunnutúni	og	Eva	og	Katrín	á	Skýjabakka	minntust	með	einum	eða	öðrum	
hætti	á	að	unnið	væri	kerfisbundið	að	því	að	byggja	á	fyrri	reynslu	barnanna	og	að	
vinnulag,	dagskipulag	og	umhverfi	deilda	væru	í	samræmi	þótt	auknar	kröfur	væru	
gerðar	til	barnanna	á	eldri	deild.	Kolbrún,	deildarstjóri	á	yngri	deild	á	Klettakoti,	sem	var	
í	tveimur	byggingum	á	sömu	lóðinni,	lýsti	því	með	eftirfarandi	hætti:	

Við	erum	að	vinna	með	það	sama.	Við	tökum	til	dæmis	málörvun,	erum	
með	grunninn	hér	og	svo	taka	þær	upp	í	hinu	húsinu	og	byggja	ofan	á	það	
sem	við	erum	að	gera	hér.	Við	byrjum	hér	með	sjálfshjálp,	þessi	litlu	eru	að	
skafa	af	diskunum	sínum	og	þetta	sjálfstæði	heldur	svo	áfram.	Allir	þessir	
þættir	sem	við	erum	að	vinna	með	hér,	við	reynum	að	samræma	
vinnubrögðin	í	kringum	það.	Það	er,	við	erum	að	vinna	að	því	sama	á	öllum	
þáttum,	bara	misjafnt	eftir	því	hvar	börnin	eru	stödd	og	eftir	aldri.	Það	er	
ekkert	ókunnugt,	eitthvað	nýtt	sem	þau	kannast	ekkert	við.	[...]	Við	erum	að	
byggja	ofan	á	þeirra	reynslu	hérna	...	og	alltaf	að	bæta	ofan	á.	Það	verður	að	
vera	samfella,	þessi	tröppugangur,	svo	það	sé	ekki	alltaf	verið	að	byrja	á	
nýjum	stað.		

Við	vettvangsathugun	mátti	sjá	þó	nokkra	samfellu	í	efnislegu	umhverfi	leikskólanna	
þriggja,	sambærilegar	merkingar	voru	í	fataklefum	leikskólanna,	deildirnar	voru	byggðar	
upp	með	svipuðum	hætti	og	sama	sjónræna	skipulagið	var	til	staðar	á	öllum	deildum	
leikskólanna	þriggja,	þó	mismunandi	uppsett	eftir	aldri.	Stafrófið	og	tölustafirnir	voru	til	
staðar	á	öllum	deildum	á	Skýjabakka	ásamt	því	að	hillur	og	herbergi	voru	merkt	með	
sambærilegum	hætti	og	myndir	með	táknum	var	að	finna	víðs	vegar	í	umhverfinu.	Á	
Sunnutúni	voru	eins	hringlaga	mottur	á	öllum	deildum	sem	notaðar	voru	í	
samverustund	sem	var	á	sama	tíma	dags	á	öllum	deildum.	Einnig	voru	á	veggjum	
sambærileg	mánaðardagatöl	þar	sem	merktir	voru	viðburðir	viðkomandi	mánaðar.	
Hugarkort,	sem	gerð	voru	í	samvinnu	við	börnin,	voru	á	veggjum	fimm	af	sex	deildum	
sem	benti	til	þess	að	notast	væri	við	sambærilegar	aðferðir	til	að	fá	fram	sjónarmið	
barnanna.	Soffía,	deildarstjóri	á	yngri	deild	á	Sunnutúni,	lýsti	upplifun	sinni	af	samfellu	
innan	leikskólans	og	bar	hana	saman	við	reynslu	sína	af	flutningi	milli	deilda	í	öðrum	
leikskóla	sem	hún	starfaði	í:	

..	í	hinum	leikskólanum	vissi	maður	í	raun	ekki	hvað	þau	voru	búin	að	gera	
þegar	þau	komu	yfir	[á	eldri	deild].	Það	er	akkúrat	ekki	hérna,	við	vitum	
alveg	að	hverju	við	göngum	og	við	getum	alveg	farið	og	leyst	af	alls	staðar.	
Samverustundirnar	eru	alls	staðar	á	sama	tíma.	Þetta	er	allt	rosalega	svipað	
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uppbyggt,	bara	eftir	aldri.	Ég	hef	reynslu	af	hinu	og	finnst	þetta	miklu,	miklu	
betra	og	mjög	mikilvægt.	Líka	að	starfsfólkið	sé	samstillt.		

Að	mati	hennar	og	annarra	viðmælenda	leiddi	samfella	í	efnis-	og	námslegu	umhverfi	til	
þess	að	flutningurinn	yfir	á	eldri	deild	yrði	ekki	of	stórt	stökk	og	einkenndist	ekki	af	of	
miklum	breytingum.	Nefndu	viðmælendur	einnig	reglur	í	þessu	sambandi	en	reglur	á	
yngri	og	eldri	deildum	voru	að	mati	þeirra	svipaðar,	til	að	mynda	í	matartímum,	
samverustundum	og	varðandi	tiltekt.	Það	var	álit	viðmælenda	að	slík	samfella	gerði	það	
að	verkum	að	stökkið	yrði	ekki	eins	stórt.	Samkvæmt	viðmælendum,	námskrám	og	
heimasíðum	leikskólanna	þriggja	var	jafnframt	minnst	á	sameiginlega	söngfundi	allra	
deilda	og	listaskála	sem	allur	leikskólinn	hefði	aðgang	að.	Töldu	viðmælendur	
söngfundinn	vera	þátt	í	samfelldu	leikskólastarfi	þar	sem	hann	gengi	út	á	að	öll	börn	og	
starfsfólk	hittist	og	syngi	saman.		

Þó	voru	ekki	allir	viðmælendur	með	sömu	reynslu	af	samfellu	í	leikskólanum.	Sigrún,	
deildarstjóri	á	Runnalundi,	sem	var	í	tveimur	byggingum	eins	og	Klettakot	en	þó	á	sinni	
hvorri	lóðinni,	lýsti	leikskólanum	ekki	sem	einni	heild	heldur	sem	tveimur	ólíkum	
leikskólum:	

Þetta	er	í	rauninni	annar	skóli	[eldra	húsið],	innan	gæsalappa.	Það	eru	ekki	
einu	sinni	sömu	reglur	hér	og	hinum	megin.	Við	náum	ekki	þessari	samfellu.	
Þær	[starfsfólk	sem	fara	með	börnunum	í	eldra	hús	í	aðlögun]	koma	bara	
sem	nýir	starfsmenn	í	nýjan	leikskóla.	En	með	gömlu	börnin	sín,	það	hjálpar	
aðeins	[...]	En	það	er	rosa	mikið	af	svona	atriðum	sem	gera	þetta	erfitt.	
Stundum	er	maður	bara:	„ég	gefst	upp,	við	erum	bara	hérna	megin!“.	Þú	
sérð	ekki	stjórnendur	í	þessari	byggingu	[...]	við	þekkjum	ekkert	alla	þarna	
hinum	megin	einu	sinni.	Stundum	líða	margar	vikur	áður	en	sumar	hér	hitta	
nýtt	starfsfólk.	

Aðspurð	nánar	út	í	samfellu	innan	leikskólans	sagði	hún	dagskipulag	og	reglur	ekki	vera	
eins	í	húsunum	tveimur	og	að	það	væri	í	raun	eins	og	að	börnin	væru	að	fara	í	nýjan	
leikskóla	þegar	þau	flyttust	um	deild.	Kristín,	deildarstjóri	á	eldri	deild,	var	með	svipaða	
reynslu	og	sagði	ástæðuna	líklega	liggja	í	aldursmun	barnanna	og	því	að	húsið	ætlað	
yngri	börnunum	væri	öðruvísi	uppbyggt.	Þær	nefndu	báðar	að	mikil	samfella	ríkti	þó	
innan	hvors	húss	fyrir	sig	og	það	virtist	vera	raunin	þegar	rannsakandi	kannaði	vettvang	
leikskólans.	Húsið	ætlað	eldri	börnunum	var	afar	opið	og	mikið	um	sameiginleg	leikrými	
á	meðan	deildir	hússins	fyrir	yngri	börnin	væru	afmarkaðar.	Húsin	væru	ólík	í	
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uppbyggingu	og	útliti	en	innan	hvors	húss	fyrir	sig	væru	mikil	líkindi	milli	deilda	og	
greinileg	samvinna	og	samgangur	milli	deilda,	börnin	færu	á	milli	deilda	og	svipuð	
viðfangsefni	voru	á	veggjum	deildanna.	

Viðmælendur	höfðu	allir	orð	á	því	að	samfella	væri	mikilvæg	í	leikskólastarfi	en	bent	
var	á	að	jafnframt	væri	nauðsynlegt	að	börnin	tækjust	ekki	á	við	nákvæmlega	það	sama	
á	eldri	og	yngri	deildum,	að	áskoranir	og	væntingar	yrðu	að	vera	meiri	á	eldri	deildum.	
Lára	á	Sunnutúni	nefndi	til	að	mynda	að	samfella	mætti	ekki	vera	of	mikil	því	það	gæti	
leitt	til	þess	að	starfið	yrði	of	stýrt.	Í	námskrá	Skýjaborgar	kom	fram	að	áhersla	væri	
lögð	á	að	starf	leikskólans	væri	merkingarbært	og	að	þar	viðgengist	þróun	en	ekki	
stöðnun.		

3.3.2 Hugmyndafræðileg	samfella		

Auk	samfellu	í	námi	og	námsumhverfi	leikskólanna	var	rætt	um	samfellu	í	
hugmyndafræði	í	leikskólanum	og	áhrif	þess	á	flutning	milli	deilda.	Viðmælendur	
Sunnutúns,	Klettakots	og	Skýjabakka	voru	sammála	um	að	samfella	væri	í	
hugmyndafræði	leikskólans	og	töldu	það	jafnframt	hafa	áhrif	á	flutninginn	milli	deilda,	
aðallega	út	frá	því	sjónarmiði	að	hvers	kyns	samfella	auðveldaði	flutning	og	kæmi	í	veg	
fyrir	að	flutningurinn	fæli	í	sér	miklar	breytingar.	Nefndu	viðmælendur	leikskólanna	
þriggja	að	lagt	væri	upp	með	að	hafa	hugmyndafræðina	þá	sömu	alls	staðar	og	að	
markvisst	væri	unnið	að	því	að	samræma	hana,	til	dæmis	á	skipulagsdögum	og	á	
starfsmannafundum.	Berglind	á	Klettakoti	og	Lára	á	Sunnutúni	nefndu	að	sama	stefna	
væri	til	staðar	í	leikskólanum	sem	og	einkunnarorð.	

Það	er	mikið	talað	um	hugmyndafræðina	á	öllum	fundum.	Alls	staðar.	Það	
þurfa	allir	að	halda	henni	uppi	og	eiga	að	vinna	á	sama	hátt.	Tónað	upp	og	
niður	eftir	aldri	[...]	Samverustundirnar	eru	allar	byggðar	eins	upp..	
grunnuppbyggingin	er	eins	á	milli	deilda	(Lára,	Sunnutún).		

Í	tengslum	við	hugmyndafræðilega	samfellu	var	einnig	rætt	um	vinnulag	starfsfólks	og	
nefndu	allir	viðmælendur	fyrrnefndu	leikskólanna	þriggja	að	markvisst	væri	unnið	að	
því	að	starfsfólk	leikskólanna	starfaði	með	sambærilegum	hætti.	Á	Sunnutúni	var	
starfað	eftir	hugmyndafræði	flæðis	og	því	var	það	í	verkahring	starfsfólks	að	stuðla	að	
sjálfræði	barnanna	í	öllu	leikskólastarfi.	Samkvæmt	Láru	og	Soffíu	var	lögð	áhersla	á	að	
vinnulag	starfsfólks	einkenndist	af	því.	Eins	sagði	í	drögum	að	námskrá	leikskólans	að	
mikið	samstarf	væri	milli	deilda	og	ríkt	væri	kveðið	á	um	að	samræma	áherslur,	
vinnubrögð,	til	dæmis	varðandi	aga,	og	dagskipulag	milli	deilda.	Á	Klettakoti	var	áætlað	
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að	innleiða	nýja	uppeldisstefnu	sem,	að	sögn	Berglindar,	átti	að	samræma	áherslur	
húsanna	og	vinnulag	starfsfólks	enn	frekar.		

Deildarstjórar	bæði	yngri	og	eldri	deildar	á	Runnalundi	nefndu	að	þær	upplifðu	litla	
samfellu	milli	húsa	en	að	nokkuð	samræmi	væri	í	vinnulagi	og	hugmyndafræði	í	hvoru	
húsi	fyrir	sig.	Kristín	og	Sigrún	greindu	frá	því	að	í	húsi	eldri	barnanna	væri	starfað	eftir	
hugmyndafræði	flæðis	en	að	svo	væri	ekki	gert	í	húsi	yngri	barnanna.	Nefndi	Kristín	þá	
að	hún	væri	nokkuð	óviss	um	starfið	í	fyrrnefnda	húsinu	og	Sigrún	taldi	að	ólík	menning	
væri	við	líði	í	húsunum,	til	dæmis	væru	óskrifaðar	reglur	í	hvoru	húsi	fyrir	sig	en	
starfsfólk	í	öðru	húsinu	þekkti	ekki	reglur	hins	hússins.	Í	starfsáætlun	leikskólans	kom	í	
þessu	sambandi	ekkert	fram	um	samræmingu	vinnubragða	eða	samfellu	í	leikskólanum.		

3.4 Samantekt	
Í	niðurstöðum	kom	skýrt	fram	að	viðmælendur	litu	á	flutningsferlið	sem	mikilvægt	og	
stórt	skref	í	lífi	barna	og	foreldra.	Þeir	voru	auk	þess	sammála	um	mikilvægi	þess	að	
skipuleggja	flutningsferlið	vel	í	samvinnu	við	starfsfólk	og	foreldra	barnanna.	Í	þremur	
leikskólanna	þurfti	að	skipta	börnunum	niður	á	nokkrar	mismunandi	eldri	deildir	og	
voru	viðmælendur	úr	þessum	leikskólum	á	sömu	skoðun	varðandi	mikilvægi	vinatengsla	
barnanna	þegar	flutningur	væri	skipulagður.	Lögðu	þeir	áherslu	á	gildi	vináttu	og	þann	
stuðning	sem	börn	upplifðu	í	gegnum	hana.	Í	tengslum	við	undirbúning	barnanna	bar	
hæst	á	umræðu	um	heimsóknir	en	viðmælendur	voru	sammála	um	að	heimsóknir,	
bæði	barnanna	á	eldri	deildir	og	starfsfólks	eldri	deilda	á	yngri	deildir,	væru	vænlegasta	
leiðin	til	að	undirbúa	börnin	undir	það	að	byrja	á	nýrri	deild.	Minnst	var	bæði	á	
formlegar	heimsóknir	í	þeim	tilgangi	að	undirbúa	börnin	og	heimsóknir	sem	eiga	sér	
stað	í	gegnum	leikskólastarfið,	svo	sem	í	val-	og	flæðisstundir.	Viðmælendur	voru	
sannfærðir	um	að	með	því	að	kynna	umhverfið	og	starfsfólk	nýju	deildarinnar	fyrir	
börnunum	með	góðum	fyrirvara	yrði	flutningurinn	auðveldari.	

Í	niðurstöðum	um	framkvæmd	flutnings	var	áhersla	lögð	á	hlutverk	og	hugarfar	
starfsfólks	og	sjónum	beint	að	þörfum	barnanna.	Viðmælendur	voru	á	þeirri	skoðun	að	
starfsfólk	gegndi	afar	mikilvægu	hlutverki	sem	beindist	að	mestu	leyti	að	því	að	styðja	
börnin	og	aðstoða	þau	við	að	aðlagast	venjum,	væntingum	og	kröfum	nýrrar	deildar.	
Voru	viðmælendur	einnig	sammála	um	að	þarfir	barnanna	þyrfti	ávallt	að	hafa	að	
leiðarljósi	og	til	að	flutningurinn	gengi	vel	yrði	aðlögunarferlið	að	vera	vel	skipulagt.	Þó	
að	sjónum	hefði	verið	beint	að	þörfum	barnanna	hefði	áhersla	ekki	verið	lögð	á	að	leita	
sérstaklega	eftir	röddum	og	sjónarmiðum	þeirra	varðandi	flutningsferlið.	Nefndu	
viðmælendur	jafnframt	áhrif	starfsfólks	og	nauðsyn	þess	að	flutningsferlið	færi	fram	
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með	jákvæðu	og	opnu	hugarfari.	Fram	komu	ólík	viðhorf	varðandi	viðveru	starfsfólks	
yngri	deilda	í	tengslum	við	aðlögun	barnanna	á	eldri	deildum	en	greint	var	frá	því	að	
starfsfólkið	væri	ýmist	í	nokkra	daga	eða	allt	upp	í	fimm	vikur	með	börnunum	í	aðlögun.	

Niðurstöður	beindust	einnig	að	áhrifum	samfellu	í	leikskólastarfi	á	farsælan	flutning.	
Viðmælendur	þriggja	leikskóla	sögðu	markvisst	unnið	að	því	að	byggja	á	reynslu	
barnanna	á	yngri	deild	þegar	starf	á	eldri	deild	væri	skipulagt.	Voru	viðmælendur	
leikskólanna	þriggja	jafnframt	meðvitaðir	um	starf	allra	deilda	og	greindu	frá	því	að	
mikil	samvinna	væri	almennt	ríkjandi	innan	leikskólanna.	Fjórða	leikskólanum,	
Runnalundi,	sem	er	í	tveimur	byggingum,	var	hins	vegar	lýst	sem	tveimur	ólíkum	
leikskólum	og	í	leikskólanum	virtist	skortur	vera	á	samvinnu	milli	bygginga.	Hér	á	eftir	
verða	niðurstöður	rannsóknarinnar	ræddar	í	fræðilegu	samhengi.	
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4 Umræða	

Í	þessum	kafla	verða	niðurstöður	ræddar	í	samhengi	við	fræðilegan	ramma	
rannsóknarinnar.	Meginmarkmið	rannsóknarinnar	var	að	varpa	ljósi	á	og	fá	innsýn	í	
reynslu	leikskólakennara	af	flutningi	barna	milli	deilda	og	hugmyndir	þeirra	um	hvernig	
hægt	er	að	stuðla	að	því	að	flutningurinn	verði	farsæl	þáttaskil.	Tilgangur	
rannsóknarinnar	var	að	fá	fram	reynslu	leikskólakennara	úr	ólíkum	leikskólum	í	því	skyni	
að	fá	sem	viðtækasta	sýn	á	viðfangsefnið.	Rannsóknarspurningarnar,	sem	lagt	var	upp	
með	að	svara,	voru	eftirfarandi:	Hvað	telja	leikskólakennarar	mikilvægt	í	því	skyni	að	
stuðla	að	farsælum	flutningi	barna	milli	deilda	innan	leikskólans?	Undirspurningar	voru	
tvær:	Hvert	er	hlutverk	leikskólakennara	í	ferlinu?	Hver	er	aðkoma	foreldra	og	barna	að	
ferlinu?	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	gefa	góða	mynd	af	reynslu	átta	leikskólakennara	af	
flutningi	milli	deilda	í	leikskóla,	hlutverki	þeirra	í	ferlinu	og	þáttum	sem	kunna	að	hafa	
áhrif	á	og	stuðla	að	farsælum	þáttaskilum.	Viðmælendur	lýstu	almennt	góðri	og	
jákvæðri	upplifun	af	flutningsferlinu	og	í	gegnum	viðtölin	greindu	viðmælendur	frá	því	
hvað,	að	þeirra	mati	stuðli	að	því	að	flutningur	verði	farsæll	og	að	jákvæðri	og	góðri	
upplifun	fyrir	starfsfólk,	börn	og	foreldra.	Tveir	þátttakendur	lýstu	þó	neikvæðri	reynslu,	
ræddu	um	mögulegar	ástæður	þess	og	lýstu	með	hvaða	hætti	ferlið	hafði	tekið	
breytingum	til	hins	betra.	Með	þetta	í	huga	má	ætla	að	reynsla,	sýn	og	hugmyndir	
viðmælenda	gefi	ákveðin	merki	um	þætti	sem	gera	flutning	milli	deilda	að	farsælum	
þáttaskilum	í	lífi	leikskólabarna,	foreldra	þeirra	og	starfsfólks	leikskólans.		

Í	þeim	tilgangi	að	svara	rannsóknarspurningunum,	hvað	leikskólakennarar	telja	
mikilvægt	í	því	skyni	að	stuðla	að	farsælum	flutningi	barna	milli	deilda	innan	leikskólans	
og	hvert	hlutverk	þeirra,	foreldra	og	barna	er	í	ferlinu,	verða	dregnir	fram	þeir	þættir	
sem	reyndust	mikilvægir	í	starfi	leikskólakennara	í	skipulagningu	og	framkvæmd	
flutnings	sem	og	í	aðlögun	barnanna	að	nýrri	deild	í	leikskólanum.	Í	þessum	
umræðukafla	er	sjónum	beint	að	sameiginlegri	og	jafnframt	ólíkri	sýn	viðmælenda.	
Niðurstöður	sýna	að	leikskólakennarar	gegna	lykilhlutverki	í	flutningsferlinu	og	að	til	að	
flutningur	verði	farsæll	sé	mikilvægt	að	þeir	skipuleggi	flutningsferlið	vel	og	með	góðum	
fyrirvara	í	samvinnu	við	aðra	sem	að	flutningnum	koma,	undirbúi	börnin	undir	flutning	á	
nýja	deild,	styðji	þau	í	aðlögun	og	stuðli	að	því	að	foreldrar	séu	bæði	upplýstir	og	virkir	
þátttakendur	í	ferlinu.	Jafnframt	gegna	leikskólakennarar	því	mikilvæga	hlutverki	að	sjá	
til	þess	að	leikskólastarf	sé	samfellt	í	því	skyni	að	flutningur	verði	farsæll	og	koma	í	veg	
fyrir	að	hann	feli	í	sér	of	miklar	breytingar.		
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4.1 Hlutverk	leikskólakennara	
Í	niðurstöðum	rannsóknarinnar	var	megináhersla	lögð	á	hlutverk	leikskólakennara	eða	
starfsfólks	í	flutningsferlinu,	í	aðdraganda	og	framkvæmd	flutnings,	eftir	flutning	og	
jafnframt	almennt	hlutverk	þeirra	í	leikskólastarfi	og	áhrif	þess	á	flutningsferlið,	til	
dæmis	varðandi	foreldrasamstarf	og	samfellu	í	leikskólastarfi.	Í	þessum	kafla	verður	
fjallað	um	niðurstöður	rannsóknarinnar	sem	snúa	að	hlutverki	leikskólakennara	í	
flutningsferlinu	og	þær	settar	í	fræðilegt	samhengi.		

4.1.1 Viðhorf,	skipulag	og	samvinna			

Viðmælendur	voru	sammála	um	mikilvægi	flutnings	milli	deilda	og	litu	allir	á	
flutningsferlið	sem	merkileg	þáttaskil,	sérstaklega	í	augum	barnanna.	Sú	skoðun	var	
ríkjandi	að	börnin	séu	iðulega	bæði	stolt	og	spennt	þegar	flutningurinn	af	„litlu“	
deildinni	yfir	á	„stóru“	deildina	er	í	vændum.	Börnin	fari	inn	í	nýjar	aðstæður	þar	sem	
auknar	kröfur	eru	gerðar	til	þeirra	og	nýtt	starfsfólk	tekur	á	móti	þeim.	Þetta	er	í	
samræmi	við	rannsóknir	Dockett	og	Perry	(2007)	á	flutningi	barna	milli	leik-	og	
grunnskóla	þar	sem	fram	kemur	að	hann	sé	merkilegur	viðburður,	bæði	í	augum	barna	
og	foreldra.	Þau	segja	flutninginn	fela	í	sér	töluverðar	breytingar,	til	dæmis	á	
hlutverkum	og	væntingum	barnanna	en	að	börnin	líti	flutninginn	þó	jákvæðum	augum	
og	séu	yfirleitt	spennt	fyrir	honum.	Þó	að	þetta	eigi	við	um	flutning	milli	skólastiga	er	
ljóst	að	flutningur	milli	deilda	felur	í	sér	ákveðnar	breytingar	og	að	þær	breytingar	hafa	
óhjákvæmilega	áhrif	á	börn	sem	og	foreldra	þeirra.	Má	ætla	að	mikilvægt	sé	að	allir	
sem	að	flutningnum	koma	séu	meðvitaðir	um	möguleg	áhrif	flutnings	milli	deilda	á	börn	
og	um	sýn	barnanna	á	ferlið	þegar	flutningur	er	skipulagður.	Viðmælendur	voru	á	sama	
máli	um	að	auk	spennu	upplifi	börnin	jafnframt	að	þau	séu	ekki	lengur	lítil	heldur	orðin	
stór	þegar	þau	flytjast	af	yngri	deild	yfir	á	eldri	deild.	Í	niðurstöðum	rannsóknar	Merry	
(2007)	á	flutningi	tveggja	ára	barna	innan	leikskóla	kom	fram	að	börn	byggðu	upp	
sjálfsvitund	sína	með	því	að	fara	úr	einu	félagslegu	umhverfi	í	annað	og	að	á	nýja	
staðnum	þurftu	börn	að	læra	nýjar	félagslegar	reglur	og	merki	og	komast	að	því	hvernig	
nýir	kennarar	skynja	þau	sjálf	í	nýjum	aðstæðum.		

Með	þetta	í	huga	er	ljóst	að	það	er	að	mörgu	að	hyggja	þegar	flutningur	milli	deilda	
er	væntanlegur	og	voru	viðmælendur	sammála	um	að	eitt	meginhlutverk	starfsfólks	í	
ferlinu	sé	að	stuðla	að	því	að	flutningur	milli	deilda	gangi	vel	og	að	slíkt	sé	raunin	ef	
börn,	foreldrar	og	starfsfólk	upplifi	vellíðan	og	öryggi	í	gegnum	ferlið	og	að	ferli	loknu.	
Þessar	niðurstöður	eru	í	samræmi	við	rannsóknir	Margetts	(2014)	en	þar	kemur	fram	að	
flutnings-og	aðlögunarferlinu	sé	ekki	lokið	fyrr	en	barninu	líði	vel,	upplifi	að	það	tilheyri	
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hópi,	finni	til	öryggis,	er	áhyggjulaust	og	með	jákvætt	viðhorf	gagnvart	nýju	umhverfi.	Í	
viðmiðum	Queensland	Curriculum	&	Assessment	(2015)	kemur	einnig	fram	að	
flutningur	sé	farsæll	ef	börn	upplifa	öryggi,	stuðning	og	að	þau	tilheyri	hópi.	Til	að	þetta	
sé	mögulegt	má	ætla	að	mikilvægt	sé	að	skipuleggja	ferlið	vel	frá	upphafi	til	enda	líkt	og	
niðurstöður	þessarar	rannsóknar	benda	til.	Það	er	í	samræmi	við	rannsóknir	Margetts	
(2002)	sem	benda	til	þess	að	mikilvægt	sé	að	flutningur	sé	vandlega	skipulagður	því	að	
sú	reynsla,	sem	börn	öðlast	við	flutninginn,	getur	haft	áhrif	á	þroska	þeirra	og	
framtíðargengi	í	námi	og	starfi.	

Í	tengslum	við	skipulagningu	flutnings	milli	deilda	lögðu	viðmælendur	áherslu	á	
samvinnu	leikskólakennara,	sér	í	lagi	deildarstjóra	deildanna	sem	að	flutningnum	koma.	
Nefnt	var	að	ef	samvinna	ríki	innan	leikskólans,	m.a.	við	foreldra	sé	fátt	sem	geti	komið	
í	veg	fyrir	að	flutningurinn	verði	jákvæður,	að	börn	og	foreldrar	upplifi	öryggi	og	
vellíðan.	Rætt	var	um	að	samvinna	feli	meðal	annars	í	sér	að	koma	nauðsynlegum	
upplýsingum	um	börnin	til	skila	af	yngri	deild	yfir	á	þá	eldri,	til	dæmis	um	þarfir	þeirra,	
styrkleika	og	veikleika,	skapgerð	og	áhugasvið.	Þetta	er	í	samræmi	við	rannsóknir	Niesel	
og	Griebels	(2007)	sem	leggja	áherslu	á	mikilvægi	samvinnu	og	upplýsingastreymis	í	
skipulagningu	flutnings	barna	úr	leikskóla	í	grunnskóla.	Þau	telja	mikilvægt	að	allar	
nauðsynlegar	upplýsingar	komist	til	skila	um	börnin	og	að	það	sé	einungis	möguleiki	ef	
leik-	og	grunnskólakennarar	vinni	saman	og	samstarf	við	foreldra	sé	gott.	Broström	og	
Wagner	(2003)	telja	jafnframt	viðleitni	og	vilja	kennara	til	samvinnu	vera	þann	þátt	sem	
ákvarðar	hvort	flutningur	milli	stiga	verði	farsæll	eða	ekki.	Ef	marka	má	orð	Niesel	og	
Griebel	um	upplýsingaflæði	í	skipulagningu	flutnings	milli	skólastiga	en	yfirfæra	hlutverk	
leikskólakennara	á	deildarstjóra	yngri	deilda	og	hlutverk	grunnskólakennara	á	
deildarstjóra	eldri	deilda	má	álykta	að	samvinna	og	upplýsingastreymi	þeirra	á	milli	
innan	leikskólans	sé	mikilvægt	skref	í	átt	að	farsælum	þáttaskilum.		

Athygli	vekur	að	deildarstjórar	leikskólans,	sem	er	í	tveimur	byggingum	á	hvorri	á	
sinni	lóð,	lýstu	reynslu	sinni	af	flutningi	milli	húsa	eftir	sameiningu	leikskólanna,	sem	
gekk	að	þeirra	sögn	heldur	illa.	Nefndi	deildarstjóri	yngri	deildar	að	starfsfólk	hefði	
upplifað	að	það	væri	komið	í	nýjan	leikskóla	þegar	það	fór	með	börnunum	af	yngri	deild	
í	aðlögun	yfir	á	eldri	deild.	Svo	ólíkt	var	starfið.	Nefndi	hún	einnig	að	lítið	væri	um	
samskipti	og	samvinnu	milli	húsa.	Sem	dæmi	sagði	hún	starfsfólkið	á	yngstu	deildunum	
tveimur	ekki	þekkja	alla	sem	starfa	í	hinu	húsinu	með	nafni	og	að	það	líði	stundum	
mánuður	áður	en	starfsfólkið	á	yngstu	deildunum	fái	tækifæri	til	að	heilsa	starfsfólki	
sem	hefur	störf	í	hinu	húsinu.	Nefndu	báðir	deildarstjórar	einnig	að	skipulagsleysi	hafi	
haft	áhrif	á	gang	flutningsins	en	starfsfólkið,	sem	kom	með	yngri	börnin	í	aðlögun,	var	
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óöruggt	með	eigið	hlutverk	og	óvisst	um	hvað	ætlast	var	til	af	þeim.	Nefndu	
deildarstjórarnir	að	með	bættu	skipulagi	hafi	aðlögun	milli	húsa	gengið	mun	betur	sem	
bendir	til	þess	að	nauðsynlegt	sé	að	skipuleggja	flutningsferlið	vandlega,	eins	og	
Margetts	(2002)	ályktar.		

	Áhugavert	er	að	bera	reynslu	deildarstjóranna	tveggja	saman	við	reynslu	hinna	sex	
sem	lýstu	allir	leikskólum	sínum	sem	einni	heild,	einnig	deildarstjórarnir	í	leikskólanum	
sem	er	í	tveimur	byggingum	á	sömu	lóðinni.	Þeir	greindu	frá	mikilli	samvinnu	og	nefndu	
að	vegna	hennar	viti	starfsfólk	alltaf	að	hverju	það	gengur	á	öllum	deildum	og	að	ætíð	
sé	auðvelt	að	leysa	af	ef	forföll	verða.	Með	þetta	að	leiðarljósi	má	ætla	að	samvinna	
hafi	góð	áhrif	og	sé	mikilvægur	þáttur	í	að	stuðla	að	farsælum	flutningi	milli	deilda.	
Einnig	benda	niðurstöður	rannsóknarinnar	til	mikilvægis	þess	að	fjallað	sé	um	flutning	
milli	deilda	i	námskrám	leikskólanna	og	að	hann	sé	hluti	af	samfelldu	skólastarfi.			

4.1.2 Að	huga	að	vinatengslum	

Í	niðurstöðum	má	sjá	að	lögð	var	áhersla	á	mikilvægi	þess	að	huga	að	vinatengslum	sem	
börnin	hafa	myndað	sín	á	milli	á	yngri	deildum	þegar	flutningur	er	skipulagður.	Töldu	
viðmælendur	að	með	því	að	flytjast	um	deild	með	vinum	sínum	upplifi	börnin	stuðning	
og	félagsskap	frá	hvert	öðru	og	í	kjölfarið	finni	þau	til	öryggis.	Jafnframt	töldu	
viðmælendur	mikilvægt	að	börnin	hafi	einhvern	til	að	deila	reynslu	sinni	með	og	ræða	
um	upplifun	sína.	Bronfenbrenner	(1979)	fjallar	um	mikilvægi	og	áhrifamátt	félagslegs	
umhverfis	eða	nærkerfa	í	lífi	barna.	Þar	gegna	vinirnir	mikilvægu	hlutverki	en	vinátta	
veitir	börnum	hlýju,	öryggi,	byggir	upp	sjálfsmynd	þeirra	og	upplifa	sig	sem	hluta	af	
hópi.	Í	gegnum	vináttu	fá	börn	jafnframt	færi	á	og	læra	að	deila	hugmyndum	sínum,	
tilfinningum	og	áhyggjum	og	sýna	væntumþykju.	Þetta	rímar	við	rannsókn	Jóhönnu	
Einarsdóttur	(2007)	þar	sem	fram	kemur	að	það	að	hefja	grunnskólagöngu	með	vinum	
sínum	eða	þekkja	einhvern	þar	fyrir	skipti	máli	fyrir	félags-	og	tilfinningalega	vellíðan	
barna,	að	vinirnir	veiti	stuðning,	geri	flutningsferlið	minna	ógnvekjandi	og	breytingarnar	
bærilegri.	Undirskrika	má	orð	þessara	tveggja	fræðimanna	með	því	að	vitna	í	rannsókn	
Recchia	og	Dvarakova	(2012)	þar	sem	meðal	annars	var	leitast	við	að	athuga	hvernig	og	
hvort	félagstengsl	barna	þróast	í	gegnum	aðlögun	milli	deilda	og	hvort	þau	hafi	áhrif	á	
framvindu	aðlögunarinnar.	Samkvæmt	niðurstöðum	hafði	það	bersýnilega	góð	áhrif	á	
flutningsferlið	ef	barn	fór	í	gegnum	það	með	vini	sínum.	Með	þetta	að	leiðarljósi	má	
álykta	að	það	geti	haft	mikið	að	segja	að	börn	fari	með	einhverjum	sem	þau	hafa	
myndað	tengsl	við	og	að	þau	hafi	mikilvægu	hlutverki	að	gegna	gagnvart	hvert	öðru,	því	
hlutverki	að	veita	hvert	öðru	stuðning	og	öryggi	í	flutningnum	milli	deilda.	
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4.1.3 Að	undirbúa	börnin	

Ríkjandi	áhersla	kom	fram	í	niðurstöðum	um	nauðsyn	þess	að	undirbúa	börnin	undir	
flutninginn	og	töldu	viðmælendur	það	auka	öryggi	þeirra	og	gera	flutninginn	auðveldari.	
Heimsóknir	voru	mikilvægar	í	hugum	viðmælenda	í	tengslum	við	undirbúning	barnanna,	
bæði	heimsóknir	barnanna	á	eldri	deildir	og	heimsóknir	starfsfólks	eldri	deilda	á	yngri	
deildir.	Nefndu	viðmælendur	að	heimsóknir	séu	sú	leið	sem	ber	mestan	árangur	og	
undirbúi	börnin	best	undir	flutninginn.	Rætt	var	um	bæði	formlegar	heimsóknir	í	þeim	
tilgangi	að	kynna	börnin	fyrir	nýju	deildinni	og	starfsfólki	hennar	og	almennan	samgang	
milli	deilda,	til	dæmis	valstundir	og	flæði.	Þessar	niðurstöður	eru	í	samræmi	við	Dunlop	
(2015)	sem	leggur	áherslu	á	flutning	milli	stiga	sem	ferli	en	ekki	ákveðinn	afmarkaðan	
atburð.	Telur	hún	ferlið	hefjast	löngu	áður	en	sjálfur	flutningurinn	á	sér	stað	og	Ramey	
og	Ramey	(2010)	lýsa	flutningi	sem	viðamiklu	ferli	sem	hefst	þegar	fjölskyldur,	kennarar	
og	samfélagið	byrja	að	undirbúa	börnin	undir	flutninginn.	Margetts	(2002)	nefnir	að	í	
flutningsferlinu	kynnist	börn	nýju	umhverfi,	skipulagi,	nýjum	reglum	og	læri	hvaða	
hegðun	er	viðeigandi	í	nýjum	aðstæðum.	Nefnir	hún	í	því	sambandi	að	því	kunnuglegra	
sem	umhverfið	er	því	auðveldari	verður	flutningurinn	og	börnin	jafnframt	líklegri	til	að	
aðlagast	nýjum	kröfum	og	væntingum.	Af	þeim	ástæðum	telur	hún	mikilvægt	að	börnin	
fái	sem	flest	tækifæri	til	að	heimsækja	nýjar	aðstæður	áður	en	flutningurinn	á	sér	stað.		

Einn	viðmælenda	lýsti	reynslu	sinni	af	skorti	á	heimsóknum	í	aðdraganda	flutnings,	
sagði	börnin	hafa	átt	erfiðara	með	aðlögun	og	að	gengið	hafi	betur	í	flutningi	sem	á	eftir	
kom	en	þá	var	aukin	áhersla	lögð	á	heimsóknir	á	nýju	deildina.	Fabian	og	Dunlop	(2002)	
telja	að	þegar	börn	eru	vel	undirbúin	og	í	kjölfarið	meðvituð	um	flutninginn	öðlist	þau	
sjálfstraust,	upplifi	síður	óöryggi	og	eru	líklegri	til	að	aðlagast	með	farsælum	hætti.	Með	
heimsóknum	á	nýju	deildina	kynnast	börnin	nýja	umhverfinu	og	með	því	að	dvelja	þar	
með	starfsfólkinu	sem	kemur	til	með	að	taka	á	móti	þeim,	til	dæmis	í	valstund	eða	flæði	
kynnast	börnin	smám	saman	starfsfólkinu	sem	og	nýjum	gildum	og	viðmiðum.	Ljóst	er	
að	því	oftar	sem	börnin	fara	í	heimsóknir	því	kunnugri	verða	þau	hinu	nýja	umhverfi	og	í	
kjölfarið	betur	undirbúin	undir	flutninginn.	

4.1.4 Að	styðja	börnin	í	aðlögun	

Í	niðurstöðum	kom	fram	áhersla	á	mikilvægi	þess	að	starfsfólk	yngri	deilda	fylgi	
börnunum	á	eldri	deild	og	rætt	var	um	hlutverk	starfsfólks	í	þeim	kringumstæðum.	
Viðhorf	viðmælenda	voru	ólík	varðandi	það	hve	lengi	starfsfólk	yngri	deilda	eigi	að	
staldra	við	á	eldri	deildum.	Í	tveimur	leikskólanna	dvelur	starfsfólk	með	börnunum	í	
lengri	tíma	eða	allt	upp	í	5	vikur.	Deildarstjóri	yngri	deildar	á	öðrum	leikskólanum	taldi	
óþarft	að	hafa	starfsfólk	svo	lengi	á	staðnum,	sagði	það	koma	í	veg	fyrir	að	börnin	
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kynnist	starfsfólki	nýju	deildarinnar	og	að	þau	geti	átt	erfitt	með	að	venjast	því	þegar	
starfsfólkið	fer	svo	aftur	á	yngri	deild	að	aðlögun	lokinni.	Deildarstjóri	eldri	deildar	í	
hinum	leikskólanum	lýsti	hins	vegar	ánægju	með	að	hafa	starfsfólk	til	staðar	sem	þekkir	
nýju	börnin	vel	og	er	fært	um	að	kynna	þau	og	þeirra	þarfir	og	eiginleika	fyrir	nýja	
starfsfólkinu.	Vert	er	þó	að	hafa	það	hugfast	að	leikskólarnir	eru	ólíkir	og	getur	það	haft	
áhrif	á	skoðanir	deildarstjóranna.	Í	fyrri	leikskólanum	flytjast	börnin	á	yngri	deildum	yfir	
á	nokkrar	mismunandi	eldri	deildir	en	á	þeim	seinni	fer	iðulega	heil	deild	yfir	á	einu	og	
sömu	deildina.	Í	hinum	leikskólunum	tveimur	dvelur	starfsfólk	aðeins	í	nokkra	daga	með	
börnunum,	allt	eftir	þörfum.	Fannst	deildarstjórum	þeirra	leikskóla	það	vera	nægur	tími	
þar	sem	mikil	samvinna	sé	almennt	í	leikskólunum	báðum	og	börnin	þar	með	vel	
kunnug	deildunum	áður	en	þau	byrja.	

Þrátt	fyrir	ólíkar	skoðanir	voru	viðmælendur	sammála	um	að	hlutverk	þess	
starfsfólks,	sem	fylgir	börnunum	á	nýja	deild,	sé	mikilvægt.	Nefnt	var,	líkt	og	varðandi	
skipulagningu	flutnings,	að	nauðsynlegt	sé	að	huga	að	þörfum	barnanna	í	aðlögun,	
styðja	þau	og	stuðla	að	því	að	þau	upplifi	vellíðan	og	öryggi,	að	flutningur	og	aðlögun	
fari	fram	á	þeirra	forsendum	og	að	þau	séu	virkir	þátttakendur	í	ferlinu.	Bronfenbrenner	
(1979)	fjallar	um	umhverfislega	yfirfærslu	sem	á	sér	stað	þegar	barn	kemur	inn	í	nýtt	
umhverfi,	til	dæmis	þegar	það	flyst	á	nýja	deild.	Hann	fjallar	um	mikilvægi	þess	að	
barnið	gangi	ekki	í	gegnum	þær	miklu	breytingar	einsamalt.	Ef	stuðla	á	að	því	að	
aðlögun	gangi	vel	og	að	barnið	þroskist	í	framhaldinu	á	eðlilegan	hátt	er	nauðsynlegt	að	
manneskja,	sem	þekkir	barnið	og	fyrri	aðstæður	þess,	fylgi	því	í	nýja	umhverfið.	Í	
upphafi	leikskólagöngu	er	það	alla	jafnan	foreldrarnir	sem	fylgja	barninu	í	gegnum	
aðlögun	að	nýjum	leikskóla.	Í	flutningi	milli	deilda	innan	leikskóla	má	ætla	að	starfsfólk	
yngri	deilda	gegni	því	hlutverki	því	að	það	þekkir	barnið	og	aðstæður	á	deildinni	sem	
barnið	flyst	af.	Kienig	(2002)	fjallar	um	kenningar	Bronfenbrenners	og	telur	út	frá	þeim	
að	mikilvægt	sé	að	sá	aðili,	sem	fer	í	gegnum	aðlögun	með	börnunum,	veiti	þeim	
tilfinningalegan	stuðning	ef	stuðla	á	að	því	að	þau	öðlist	jákvæða	reynsla	af	nýjum	
aðstæðum.	Kienig	(2002)	bendir	á	að	ef	starfsfólk	þekkir	börnin	vel	og	er	meðvitað	um	
þarfir	þeirra	sé	það	fært	um	að	styðja	barnið	og	gæta	þess	að	það	takist	aðeins	á	við	
viðfangsefni	sem	hentar	þroska	þeirra	og	getu.	Í	rannsókn	Recchia	og	Dvarakova	(2012)	
sýna	niðurstöður	að	kennarar	eru	stór	áhrifaþáttur	í	aðlöguninni,	að	þeir	þjóni	hlutverki	
stuðningsaðila	og	stuðli	jafnframt	að	öryggi	og	stöðugleika	hjá	börnunum.	
Rannsakendur	telja	niðurstöður	jafnframt	benda	til	þess	að	mikilvægt	sé	að	
leikskólakennararnir,	sem	taka	þátt	í	flutningsferlinu,	þekki	börnin	vel	og	séu	færir	um	
að	styðja	þau	út	frá	þörfum	hvers	og	eins.	Einnig	sé	mikilvægt	að	leikskólakennarar	
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leiðbeini	börnunum	og	stuðli	að	því	að	þau	geti	tekist	á	við	þær	breytingar,	sem	ferlið	
felur	í	sér,	á	eigin	hraða.	Niðurstöður	rannsóknar	Cryer	og	fleiri	(2005)	undirstrika	auk	
þess	mikilvægi	starfsfólks	í	aðlögun	en	í	rannsókninni	var	sjónum	beint	að	líðan	og	
hegðun	barna	sem	fluttust	milli	deilda	án	þess	að	hafa	með	sér	kennara	sem	þau	
þekktu.	Um	40%	barnanna	sýndu	merki	um	vanlíðan	í	flutningnum	og	töldu	
rannsakendur	aðskilnað	barnanna	við	kennara	sína	valda	því.		

Viðmælendur	þessarar	rannsóknar	lögðu	einnig	áherslu	á	undirbúning	starfsfólks,	á	
mikilvægi	þess	að	starfsfólk	sé	vel	undirbúið	áður	en	það	fylgir	börnunum	á	nýja	deild	
svo	að	það	sé	fært	um	að	styðja	börnin	af	öryggi.	Einnig	kom	fram	hjá	viðmælendum	
þeirra	leikskóla,	þar	sem	starfsfólk	dvelur	lengur	en	nokkra	daga	í	aðlögun	að	
nauðsynlegt	sé	að	hafa	gott	skipulag	fyrir	starfsfólkið,	að	það	leiði	til	þess	að	það	viti	
hvað	ætlast	er	til	af	þeim	og	auki	öryggiskennd	þeirra.	Deildarstjórar	leikskólans,	sem	er	
í	tveimur	byggingum	hvorri	á	sinni	lóð,	greindu	frá	því,	líkt	og	kom	fram	hér	að	framan,	
að	skortur	á	skipulagi	hafi	orðið	til	þess	að	aðlögun	milli	húsa	hafi	ekki	gengið	vel	fyrst	
eftir	sameiningu.	Starfsfólkið,	sem	fór	með	yngri	börnunum	í	aðlögun,	líkti	upplifun	
sinni	við	það	að	vera	komin	í	nýjan	leikskóla,	þar	sem	giltu	aðrar	reglur	og	dagskipulag	
var	ólíkt	því	sem	það	hafði	vanist.	Óhætt	er	því	að	fullyrða	að	starfsfólk	gegni	
ábyrgðarfullu	og	mikilvægu	hlutverki	og	að	nauðsynlegt	sé	að	starfsfólk	sé	meðvitað	um	
það	og	þau	áhrif	sem	það	getur	haft	á	framvindu	flutnings.		

4.2 Aðkoma	foreldra	og	barna	
Í	þessum	kafla	er	fjallað	um	sýn	og	reynslu	viðmælenda	á	aðkomu	og	hlutverk	foreldra	
svo	og	barna	að	flutningsferlinu	og	þær	settar	í	samhengi	við	fræðilegan	grunn	
rannsóknarinnar.	Allir	viðmælendur	nefndu	mikilvægi	þess	að	foreldrar	séu	ávallt	
meðvitaðir	um	allt	sem	varðar	flutning	barna	þeirra	milli	deilda	og	að	upplýsingaflæði	til	
foreldra	sé	ætíð	gott.	Töldu	viðmælendur	að	ef	foreldrar	eru	vel	undirbúnir	verði	þeir	
öruggari	og	geti	í	kjölfarið	stuðlað	að	öryggi	barna	sinna	með	því	að	undirbúa	þau	
heima	undir	flutninginn.	Auk	þess	var	minnst	á	nauðsyn	þess	að	hlustað	sé	á	óskir	og	
athugasemdir	foreldra	varðandi	skiptingu	barnanna	á	deildir.	Það	er	í	samræmi	við	það	
sem	fram	kemur	í	Aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	en	þar	segir	að	foreldrar	séu	þeir	sem	
þekkja	börn	sín	best	og	að	leikskólum	beri	skylda	til	að	hlusta	á	sjónarmið	þeirra	og	nýta	
upplýsingar,	sem	foreldrar	miðla,	til	að	leggja	grunn	að	námi	barnsins.	Þessu	til	
stuðnings	benda	ótal	rannsóknir	til	þess	að	ef	gott	samstarf	ríki	milli	heimilis	og	skóla	
hafi	það	góð	áhrif	á	vellíðan	og	námsárangur	barna	(Dockett	og	Perry,	2013).	Í	þessu	
sambandi	telur	Bronfenbrenner	(1979)	enn	fremur	að	stöðugt	upplýsingastreymi	milli	
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nærkerfa	stuðli	að	þroska	barnsins.	Í	viðmiðum	Queensland	Curriculum	&	Assessment	
(2015)	varðandi	farsælan	flutning	er	flutningur	farsæll	í	augum	foreldra	ef	þeir	hafa	
aðgang	að	öllum	upplýsingum	er	varða	flutninginn,	ef	þeir	eru	virkir	þátttakendur	í	
skólastarfi	barna	sinn	og	eiga	gott	samband	við	starfsfólk	skólans.	Með	þetta	í	huga	og	
þá	staðreynd	að	foreldrar	hafi	mótandi	áhrif	á	reynslu	barna	sinna	(Dockett	og	Perry,	
2013)	má	álykta	að	gott	samstarf	heimilis	og	leikskóla,	sem	einkennist	af	gagnkvæmri	
virðingu,	hafi	jákvæð	áhrif	á	upplifun	barna	og	foreldra	af	flutningi	milli	deilda.	Auk	
upplýsingaflæðis	og	góðs	samstarfs	fyrir	flutning	lögðu	viðmælendur	einnig	áherslu	á	
þátttöku	foreldra	í	framkvæmd	hans.	Talað	var	um	að	þátttaka	foreldra	felist	í	því	að	
foreldrar	fylgi	börnum	sínum	á	nýju	deildina	og	auki	með	því	öryggi	barna	sinna	og	
jafnframt	sitt	eigið.		

Í	viðtölunum	var	rætt	um	aðkomu	og	hlutverk	barnanna	í	flutningnum	og	töldu	
viðmælendur	börnin	einungis	koma	að	flutningnum	í	framkvæmd	hans	og	að	þeirra	
hlutverk	feli	eingöngu	í	sér	að	flytja	eigur	sínar	á	nýju	deildina	í	eins	konar	athöfn.	
Minnst	var	á	mikilvægi	þess	að	huga	að	þörfum	barnanna	í	flutningsferlinu	og	nauðsyn	
þess	að	flutningurinn	fari	fram	á	þeirra	forsendum	og	hraða.	Ekki	var	minnst	á	viðleitni	
leikskólakennara	til	að	leita	eftir	hugmyndum	þeirra	og	skoðunum	varðandi	flutninginn	
á	nýja	deild.	Í	Barnasáttmála	Sameinuðu	þjóðanna	(1989)	var	réttur	barna	til	að	tjá	eigin	
skoðanir	og	hafa	áhrif	á	umhverfi	sitt	staðfestur	og	segir	þar	að	tryggja	skuli	barni,	sem	
myndað	getur	eigin	skoðanir,	rétt	á	að	láta	þær	í	ljós	í	öllum	málum	sem	það	varðar	og	
að	það	sé	réttmætt	tekið	tillit	til	skoðana	þess.	Í	Aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	kemur	
auk	þess	fram	að	virða	skuli	innsæi,	reynslu	og	skoðanir	barna	og	taka	mið	af	
sjónarmiðum	þeirra	við	skipulagningu	leikskólastarfs.	Flutningur	milli	deilda	í	leikskóla	
er	ferli	sem	nær	öll	íslensk	leikskólabörn	ganga	í	gegnum	á	leikskólagöngu	sinni.	
Flutningurinn	er	því	hluti	af	skipulögðu	leikskólastarfi	og	ef	unnið	er	eftir	Aðalnámskrá	
leikskóla,	eins	og	leikskólum	ber	að	gera,	eigi	að	taka	mið	af	sjónarmiðum	barna	og	
virða	reynslu	þeirra	og	skoðanir	við	skipulagningu	leikskólastarfsins.	Með	það	að	
leiðarljósi	má	fullyrða	að	leggja	þurfi	aukna	áherslu	á	og	stuðla	að	því	að	fá	fram	
sjónarmið	barna	varðandi	fyrirkomulag	flutnings,	til	dæmis	skoðanir	barnanna	á	því	á	
hvaða	deild	þau	fara	og	á	framkvæmd	flutnings	og	aðlögunar	á	nýrri	deild.	Jóhanna	
Einarsdóttir	(2008)	nefnir	að	með	þátttöku	og	áhrifum	barna	á	málefni,	sem	þau	varða,	
sé	þeim	gefin	völd.	Með	því	að	hlusta	á	raddir	þeirra	gefa	fullorðnir	það	jafnframt	til	
kynna	að	þeir	beri	virðingu	fyrir	börnunum	og	líti	á	þau	sem	jafningja.		
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4.3 Samfella	í	leikskólastarfi		
Þegar	fjallað	er	um	yfirfærslu	eða	flutning	milli	stiga	er	nær	óhjákvæmilegt	að	
umfjöllunin	beinist	að	samfellu.	Í	þessum	kafla	er	fjallað	um	niðurstöður	
rannsóknarinnar	sem	snúa	að	samfellu	í	leikskólastarfi	og	áhrif	hennar	á	flutningsferlið.	
Viðmælendur	í	þessari	rannsókn	greindu	frá	reynslu	sinni	af	samfellu	innan	leikskólans	
og	höfðu	flestir	svipaða	reynslu.	Þeir	voru	sammála	um	að	samfella	í	leikskólastarfi	sé	
mikilvæg,	að	hún	auðveldi	börnum	flutning	milli	deilda,	veiti	þeim	aukið	öryggi	og	að	
hún	sé	ógerleg	án	samvinnu	starfsfólks.	Viðmælendur	greindu	frá	og	ræddu	samfellu	í	
námi	og	námsumhverfi	sem	og	hugmyndafræði.		

Leikskólarnir	fjórir,	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni,	eru	ólíkir	að	uppbyggingu,	tveir	eru	
í	tveimur	byggingum,	tveir	í	einni	byggingu	og	deildir	leikskólanna	eru	einnig	
skipulagðar	á	mismunandi	hátt.	Þegar	niðurstöður	varðandi	leikskólana,	sem	eru	í	
tveimur	byggingum,	eru	bornar	saman	er	nokkur	munur	á.	Samkvæmt	viðtölum	við	
deildarstjóra	leikskólans,	sem	er	á	sömu	lóðinni,	ríkir	mikil	samvinna	milli	húsa,	þ.e.	
hússins	fyrir	yngri	börnin	og	hússins	fyrir	eldri.	Vettvangsathugun	studdi	þá	staðhæfingu	
og	einnig	sú	staðreynd	að	mikið	samræmi	var	í	svörum	deildarstjóranna	tveggja.	Báðir	
deildarstjórarnir	greindu	frá	því	að	unnið	sé	markvisst	að	því	á	eldri	deildum	að	byggja	á	
þeirri	reynslu	sem	börnin	öðlast	á	yngri	deildum.	Í	leikskólanum,	þar	sem	nokkur	
fjarlægð	er	milli	húsa,	töldu	deildarstjórar	aftur	á	móti	litla	samvinnu	ríkja	milli	húsanna	
og	voru	þeir	jafnframt	nokkuð	óvissir	um	það	starf	sem	fram	fer	í	húsinu	sem	þeir	starfa	
ekki	í,	sem	styrkir	þá	ályktun.	Enga	greinilega	samfellu	né	augljós	líkindi	í	efnislegu	
umhverfi	húsanna	tveggja	var	að	finna	við	vettvangsathugun	sem	bendir	til	þess	að	lítið	
sé	um	samvinnu	starfsfólks	yngri	deilda	og	starfsfólks	eldri	deilda	hvað	það	varðar.			

Deildarstjórar	leikskólanna	tveggja,	sem	eru	í	einni	og	sömu	byggingunni,	nefndu	
með	einum	eða	öðrum	hætti	að	markvisst	sé	unnið	að	því	að	byggja	á	þeirri	reynslu,	
sem	börnin	tileinka	sér	á	yngri	deild,	þegar	starf	á	eldri	deild	er	skipulagt.	Auk	þess	
töldu	deildarstjórar	leikskólanna	mikla	samvinnu	almennt	vera	innan	leikskólans	og	
bentu	vettvangsathuganir	og	samsvörun	í	viðtölum	við	deildarstjórana	til	þess	að	það	sé	
raunin.	Skilgreiningar	á	hugtakinu	samfella	fela	iðulega	í	sér	að	nýta	og	yfirfæra	reynslu	
einstaklings	úr	einu	stigi	yfir	í	annað	(Alatalo,	Meier	og	Frank,	2016).	Þegar	skipuleggja	á	
samfellt	nám	ungra	barna	telja	Allen	og	Kelly	(2015)	það	einungis	mögulegt	með	
samvinnu,	bæði	starfsfólks	skóla	sem	og	við	foreldra.	Benda	þær	í	því	sambandi	á	
mikilvægi	þess	að	kennarar	á	hverju	stigi	séu	meðvitaðir	um	það	sem	gerist	á	stiginu	á	
undan	sínu	sem	og	stiginu	sem	á	eftir	kemur.	Margetts	(2014)	bendir	enn	fremur	á	að	
ef	flutningsferlið	felur	í	sér	miklar	breytingar	séu	auknar	líkur	á	að	börnin	upplifi	



	

69	

vanlíðan.	Það	er	í	samræmi	við	niðurstöður	rannsóknar	Recchia	og	Dvarakova	(2012)	en	
þær	benda	til	þess	að	breytingar	milli	deilda	hafi	áhrif	á	hegðun	barna.	

	Með	þetta	að	leiðarljósi	má	álykta	að	mikilvægt	sé	að	starfsfólk	eldri	deilda	viti	
hvað	fram	fer	í	starfi	yngri	deilda	og	öfugt	og	að	með	samvinnu	sé	mögulegt	að	mynda	
samfellu	og	samræmi	milli	deilda.	Með	því	má	koma	í	veg	fyrir	að	flutningurinn	
einkennist	af	miklum	breytingum	og	þá	eiga	börnin	auðveldara	með	að	aðlagast	nýju	
umhverfi.	Auk	þess	styður	samfella	við	þroska	barna.	Allen	og	Kelly	(2015)	benda	á	að	
með	því	að	vinna	markvisst	að	því	að	nýta	fyrri	reynslu	ungra	barna	stuðli	kennarar	að	
auknum	þroska	þeirra.	Undirstrikar	það	enn	fremur	mikilvægi	þess	að	nám	ungra	barna	
sé	með	samfelldu	sniði.	Í	Aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	er	einnig	minnst	á	mikilvægi	
samfellu,	en	aðeins	í	tengslum	við	flutning	milli	skólastiga.	Þar	segir	að	miklar	breytingar	
felist	í	flutningnum	milli	leik-	og	grunnskóla,	bæði	fyrir	börn	og	fjölskyldur	þeirra,	en	
hvergi	er	minnst	á	þær	breytingar	sem	eiga	sér	stað	þegar	barn	flyst	milli	deilda	í	
leikskóla.	Fram	kemur	að	flutningurinn	úr	leikskóla	í	grunnskóla	feli	í	sér	breytingar	og	
sé	því	mikilvægt	að	nám	og	uppeldi	í	grunnskóla	byggi	á	fyrri	reynslu	barnanna	úr	
leikskóla,	að	það	veiti	börnum	öryggi	og	ný	námstækifæri.	Þar	kemur	jafnframt	fram	að	
kennarar	á	báðum	skólastigum	eigi	að	kynna	sér	nám	og	starfsaðferðir	hver	annars,	
leita	leiða	til	að	móta	samstarf	og	skapa	samfellu	með	það	að	markmiði	að	auka	
sjálfstraust	barna	og	styðja	við	nám	þeirra.	Það	er	í	takt	við	orð	Dewey	(2000)	en	hann	
telur	að	einstaklingur	noti	það	sem	hann	hefur	tileinkað	sér	af	þekkingu	á	ákveðnum	
aðstæðum	til	að	skilja	og	fást	við	aðstæður	sem	á	eftir	koma.		

Í	viðtölunum	við	deildarstjóra	leikskólanna	þriggja,	sem	töldu	samfellu	vera	til	
staðar,	var	leikskólanum	lýst	sem	einni	heild,	að	um	sé	að	ræða	sama	leikskólann	þrátt	
fyrir	að	börnin	séu	á	mörgum	deildum.	Viðmælendur	nefndu	dæmi	um	samfellu	í	námi,	
námsumhverfi	og	hugmyndafræði.	Annar	deildarstjóri	leikskólans,	þar	sem	lítil	merki	
voru	um	samfellu	milli	húsa,	lýsti	húsunum	hins	vegar	sem	tveimur	ólíkum	leikskólum	
og	hinn	deildarstjórinn	sagði	hugmyndafræði	og	námsumhverfi	leikskólanna	vera	með	
ólíku	sniði.	Miðað	við	þessi	orð	og	starfsáætlun	leikskólans	virðist	ekki	markvisst	unnið	
að	því	að	mynda	samfellu	milli	húsanna	tveggja	og	velta	má	vöngum	yfir	því	hvort	
flutningurinn	verði	farsælli	ef	svo	sé	gert.	Lýstu	deildarstjórarnir	báðir	starfi	og	umhverfi	
húsanna	sem	afar	ólíku	og	með	það	að	leiðarljósi	má	ætla	að	flutningurinn	feli	í	sér	
talsverðar	breytingar	fyrir	börnin.	Margetts	(2014)	bendir	á	að	börn	eigi	erfiðara	með	
að	aðlagast	nýjum	aðstæðum	ef	umhverfið,	sem	barnið	flyst	á,	er	ólíkt	því	sem	það	flyst	
úr.	Ef	horft	er	til	þeirrar	staðhæfingar	má	álykta	að	flutningurinn	verði	auðveldari	fyrir	
börn,	foreldra	og	starfsfólk	ef	komið	er	í	veg	fyrir	of	miklar	breytingar	með	aukinni	
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samfellu	milli	húsanna	tveggja.	Starfsfólk	yngri	deilda	mun	líkast	til	verða	öruggara	og	
þannig	betur	í	stakk	búið	til	að	styðja	börnin	og	stuðla	að	því	að	þau	aðlagist	nýrri	deild	
á	farsælan	hátt.	Börnin	verða	þá	jafnframt	að	öllum	líkindum	öruggari	og	upplifun	
þeirra	af	flutningnum	jákvæðari.		

Í	ljósi	niðurstaðna	rannsóknarinnar	og	tengingar	þeirra	við	fræðilegar	heimildir	er	
óhætt	að	halda	því	fram	að	mikilvægt	sé	að	flutningur	milli	deilda	í	leikskóla	fari	fram	
með	farsælum	og	samfelldum	hætti.	Með	það	að	leiðarljósi	má	fullyrða	að	nauðsynlegt	
sé	að	fjalla	um	þetta	merkilega	ferli,	sem	öll	íslensk	leikskólabörn	ganga	í	gegnum	á	
leikskólagöngu	sinni,	í	Aðalnámskrá	leikskóla,	reglugerð	sem	öllum	leikskólum	ber	að	
starfa	eftir.	Þar	er	þó	umfjöllun	einungis	einskorðuð	við	flutning	og	samfellu	milli	
skólastiga.	Í	framhaldi	af	því	má	álykta	að	jafnframt	sé	mikilvægt	að	í	námskrám	og	
starfsáætlunum	allra	leikskóla	sé	fjallað	með	skilmerkilegum	hætti	um	þáttaskilin,	
mikilvægi	samfellu	í	leikskólastarfi	og	hlutverk	og	aðkomu	stjórnenda,	leikskólakennara	
og	sérkennara	að	skipulagningu	og	framkvæmd	flutningsins.	Með	því	hafa	allir	sem	að	
flutningnum	koma	greiðan	aðgang	að	skýrum	upplýsingum	um	flutningsferlið,	mikilvægi	
þess	og	hvernig	stuðla	má	að	því	að	flutningurinn	verði	að	farsælum	þáttaskilum	fyrir	
alla.		
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5 Lokaorð	

Samkvæmt	niðurstöðum	rannsóknarinnar,	sem	hér	er	fjallað	um,	sem	og	niðurstöðum	
fyrri	rannsókna	er	flutningur	milli	deilda	talinn	merkileg	þáttaskil	í	lífi	bæði	
leikskólabarna	og	foreldra	þeirra	og	fela	í	sér	breytingar	sem	hver	og	einn	upplifir	á	sinn	
hátt.	Rannsóknir	á	annars	konar	flutningi	milli	stiga	í	skólastarfi	benda	jafnframt	til	þess	
að	erfiðleikar	í	flutningsferlinu	geti	haft	langvarandi	áhrif	á	líðan,	þroska	og	
námsárangur	barna.	Með	það	til	hliðsjónar	má	ætla	að	afar	mikilvægt	sé	að	áhersla	sé	
lögð	á	að	börn	öðlist	jákvæða	upplifun	af	flutningnum	milli	deilda	og	að	allir	aðilar,	sem	
koma	að	skipulagningu,	vinni	saman	og	séu	meðvitaðir	um	þær	afleiðingar,	sem	ferlið	
getur	haft	í	för	með	sér,	og	möguleg	áhrif	samfellu	í	leikskólastarfi	á	afdrif	flutningsins.		

Fyrri	rannsóknir	á	viðfangsefninu,	sem	allar	eru	erlendar,	beinast	eingöngu	að	
flutningi	mjög	ungra	barna,	á	þeim	aldri	sem	íslensk	börn	hefja	leikskólagöngu	sína.	
Vegna	ólíkra	kringumstæða	er	erfitt	að	yfirfæra	niðurstöður	þeirra	yfir	á	íslenskan	
veruleika.	Að	mínu	mati	er	því	rík	þörf	á	frekari	rannsóknum	á	þeim	þáttaskilum	sem	
hér	er	fjallað	um,	flutningi	milli	deilda	í	íslenskum	leikskólum.	Til	dæmis	yrði	sérlega	
áhugavert	að	fá	fram	reynslu	barna	og	foreldra	af	ferlinu	og	nýta	þá	þekkingu	til	að	
öðlast	enn	frekari	skilning	á	upplifun,	reynslu	og	öðru	sem	ferlið	felur	í	sér.		

Von	mín	er	fyrst	og	fremst	sú	að	niðurstöður	rannsóknar	minnar	auki	skilning	og	
varpi	ljósi	á	flutnings-	og	aðlögunarferlið,	á	þau	áhrif	sem	þáttaskilin	kunna	að	hafa	á	
börn,	foreldra	og	starfsfólk	sem	að	ferlinu	koma	og	mikilvægi	þess	að	ferlið	sé	vandlega	
skipulagt	með	hliðsjón	af	því		að	flutningurinn	verði	farsæll.	Jafnframt	vona	ég	að	
verkefnið	geti	gagnast	leikskólakennurum	og	öðrum	sem	vinna	að	skipulagningu	
flutnings	milli	deilda	í	leikskólum.		
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Viðauki	A:	Kynning	á	rannsókn	

Ég	heiti	Heiða	María	Angantýsdóttir	og	er	meistaranemi	í	leikskólakennarafræði	við	
kennaradeild	Menntavísindasviðs	Háskóla	Íslands.	Í	lokaverkefni	mínu	til	M.Ed.-prófs	
ætla	ég	að	rannsaka	reynslu	og	hugmyndir	leikskólakennara	á	flutningi	(e.	transition)	
barna	milli	deilda	innan	leikskóla	og	samfelldu	leikskólastarfi.	Leiðbeinandi	minn	er	
Hrönn	Pálmadóttir	lektor	við	Menntavísindasvið	(hropalm@hi.is).	

Markmið	rannsóknarinnar	er	að	afla	þekkingar	á	hvernig	flutningur	og	aðlögun	barna	
milli	deilda	fer	fram	í	fjórum	íslenskum	leikskólum	og	möguleg	áhrif	samfellu	í	
leikskólastarfi	á	farsæla	yfirfærslu.	Leitast	verður	eftir	að	skoða	viðfangsefnið	frá	
sjónarhorni	leikskólakennara	og	fá	fram	þeirra	sýn,	hugmyndir	og	væntingar	til	þátta	er	
varða	framkvæmd	og	skipulagningu	þess	ferlis	sem	flutningurinn	á	milli	deilda	felur	í	
sér.	Með	þessu	vil	ég	varpa	ljósi	á	þá	þætti	sem	skipta	mestu	máli	í	ferlinu,	hvaða	þættir	
það	eru	sem	stuðla	að	sem	farsælustum	flutningi,	fyrir	börn,	leikskólakennara	og	
foreldra.	

Í	rannsókninni	verður	aflað	gagna	í	fjórum	leikskólum	með	viðtölum	við	
leikskólakennara	sem	koma	að	flutningi	milli	deilda,	tvo	leikskólakennara	af	hverjum	
leikskóla.	Viðtölin	verða	hljóðrituð	og	afrituð	orðrétt	að	þeim	loknum.	Þar	að	auki	óska	
ég	eftir	því	að	skoða	námsumhverfi	í	leikskólanum	og	fyrirliggjandi	gögn	sem	snúa	að	
viðfangsefninu.	Fyllsta	trúnaðar	verður	gætt	í	allri	rannsóknarvinnu	og	hvorki	verður	
greint	frá	nafni	leikskóla	né	þátttakenda	við	úrvinnslu.	Að	úrvinnslu	lokinni	verður	öllum	
viðtölum	eytt.	Þátttakendur	geta	jafnframt	hætt	þátttöku	hvenær	sem	er	í	
rannsóknarferlinu.	

Rannsóknin	verður	tilkynnt	til	Persónuverndar.	

	

Með	fyrirfram	þakklæti,	

Heiða	María	Angantýsdóttir,		

sími:	661-1901	

netfang:	hma10@hi.is	
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Viðauki	Á:	Upplýst	samþykki	

	

Upplýst	samþykki:	

		

Ég	undirrituð	hef	lesið	kynningu	á	rannsókn	þeirri	sem	greint	er	frá	hér	að	ofan	og	
samþykki	hér	með	að	taka	þátt	í	rannsókninni	eins	og	henni	er	lýst.	

		

		

		

______________________________________________________	

Undirskrift,	staður	og	dagsetning	
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Viðauki	B:	Viðtalsrammi	

Bakgrunnsupplýsingar	

Aldur?	

Menntun?	

Starfsreynsla?	

Almennt	um	flutning	(e.	transition)	

Hvernig	deildarskipting	er	í	leikskólanum?	(aldur,	fjöldi).		

Hversu	oft	flytja	börnin	um	deild	á	leikskólagöngu	sinni?	

Hvað	telur	þú	flutning	milli	deilda	fela	í	sér?	

Skipulag/undirbúningur	

Hverjir	koma	að	skipulagningu	flutnings	milli	deilda	í	leikskólanum?		

Hvenrig	er	ferlið	skipulagt?			

Hvernig	er	ákveiðið	hvaða	börn	flytjast	á	nýju	deild?	

Hvað	ákvarðar	hvenær	flutningur	á	sér	stað?	

Fylgja	skrifleg	gögn/upplýsingar	barninu	á	nýja	deild?	Hvaða	gögn?	

Hvaða	gögn/upplýsingar	myndir	þú	vilja	fá/senda	með?	

Hvað	þarf	að	leggja	áherslu	á	þegar	flutningsferlið	milli	deilda	er	skipulagt?	

Hvaða	aðferðir	hafa	reynst	vel	við	skipulagningu	flutnings?		

Hvaða	aðferðir	hafa	reynst	illa?	

Hvert	er	hlutverk	foreldra	í	ferlinu?	

	 Hvernig	eru	foreldrar	undirbúnir?	

Hvert	er	hlutverk	barnanna?	

	 Hvaða	leiðum	er	beitt	til	að	undirbúa	börnin	undir	flutninginn?	

Framkvæmd	flutnings	og	aðlögun	

Hvernig	fer	flutningurinn	sjálfur	fram?	

Hvað	felur	aðlögun	á	nýju	deildinni	í	sér?	 	

Hvert	er	hlutverk	starfsmanna	í	aðlöguninni?	Á	hvorri	deild	fyrir	sig.	

Hvað	þarf	að	hafa	í	huga	þegar	aðlögun	á	sér	stað?	

Er	eitthvað	sem	þarf	að	varast	í	flutnings-	eða	alögunarferlinu?	Hvað?	

Samfella	

Hvað	telur	þú	samfellu	innan	leikskóla	fela	í	sér?	

Er	markvisst	stuðlað	að	því	að	leikskólastarfið	sé	samfellt	innan	leikskólans?		
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Hvernig	er	það	gert?	

Er	mikilvægt	að	leikskólastarf	sé	samfellt?	Afhverju,	afhverju	ekki?	

Að	lokum	

Hvað	stuðlar	að	farsælum	flutning	milli	deilda	að	þínu	mati?	

Hvað	kemur	í	veg	fyrir	farsælan	flutning	að	þínu	mati?	

Er	eitthvað	sem	þú	myndir	vilja	breyta	við	flutnings-	og	aðlögunarferlið	í	þínum	
leikskóla?	

Viltu	bæta	einhverju	við?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


