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Ágrip 

Þau þáttaskil, sem eiga sér stað þegar börn flytjast úr leikskóla í grunnskóla, marka tímamót í 

lífi hvers barns. Tilhlökkunin og eftirvæntingin er oft og tíðum áþreifanleg og reyna allir 

hlutaðeigandi aðilar að gera yfirfærsluna á milli skólastiga sem farsælasta. Til að svo megi 

verða er mikilvægt að byggja á fyrri reynslu og þekkingu nemenda og mynda samfellu í námi 

til þess að efla jákvætt viðhorf leikskólabarna til grunnskólans (Anna Elísa Hreiðarsdóttir og 

Eygló Björnsdóttir, 2011; Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Tilgangur þessarar rannsóknar er að 

kanna og bera saman viðhorf kennara í dreifbýli til þess að hafa leik- og grunnskóla undir 

sama þaki. Eru þá svör þeirra kennara, sem starfa þar sem skólastigin eru sitt á hvorum 

staðnum, borin saman við svör þeirra kennara sem starfa þar sem leik- og grunnskóli er undir 

sama þaki. Er þá sjónum beint sérstaklega að því hvernig samfella myndast við yfirfærslu 

barna úr leikskóla yfir í grunnskóla og hvaða kosti og galla kennarar telja að það hafi í för 

með sér að hafa skólastigin undir sama þaki. Fjallað er um rannsóknir, sem hafa verið gerðar 

á þessu sviði, og rýnt í lög og aðalnámskrár leik- og grunnskóla. Í rannsókninni er notast við 

blandaða aðferð þar sem gagnaöflun fer fram bæði með spurningakönnun og 

einstaklingsviðtölum. Spurningakönnun var send til tíu leik- og grunnskóla í dreifbýli þar sem 

skólastigin eru ekki í göngufæri hvort við annað og tíu leik- og grunnskóla í dreifbýli sem 

starfa undir sama þaki. Kennari elstu barna í leikskóla og kennari yngstu barna í grunnskóla 

voru beðnir um að svara könnuninni og svöruðu alls 31. Að auki voru tekin viðtöl við 16 

kennara og voru viðmælendur í hópi þeirra sem svöruðu spurningakönnuninni. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að meirihluti þátttakenda er þeirrar skoðunar að þáttaskilin séu 

auðveldari fyrir börn þar sem skólastigin eru í sameiginlegu húsnæði. Vill meirihluti kennara 

hafa leik- og grunnskóla undir sama þaki til þess að stuðla að aukinni samfellu. Nýtist 

rannsókn þessi sem gagnlegt innlegg í stefnumótandi vinnu varðandi skipulag leik- og 

grunnskóla. 
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Abstract 

„Equally exciting but less anxiety“: Teachers view on having kindergarten and primary 

school under the same roof.  

The transition that takes place when children move from kindergarten to primary school 

marks a turning point in the lives of each child. The excitement and anticipation are often 

tangible and all parties involved try to make the transfer the most successful. In order to 

promote successful transiton, it is important to build on previous experience and knowledge 

of pupils and to form continutity in learning in order to enhance childrens positive attitude 

towards primary school (Anna Elísa Hreiðarsdóttir and Eygló Björnsdóttir, 2011; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007). The purpose of this research is to explore and compare the views of 

teachers in rural areas on having kindergarten and primary school under the same roof. The 

answers from teachers that work at different places are compared to the answers of 

teachers where the kindergarten and the primary school are under the same roof. It is then 

focused especially on what kind of continuity is formed in the transfer from kindergarten to 

primary school and what teachers think are the pros and cons of having the schools under 

the same roof. The studies that have been carried out in this field are discussed and the law 

and the main curriculum of kindergarten and primay schools are scanned. This study uses a 

mixed method where data collection takes place with both questionnaire and individual 

interviews. A questionnaire was sent to ten kindergartens and primary schools in rural areas, 

where the schools are not in walking distance of each other and ten kindergartens and 

primay schools in rural areas that are under the same roof. Teachers of the oldest children in 

kindergarten and teachers of the youngest children in primary schools were asked to answer 

the survey and 31 responded. In addition, interviews were conducted with sixteen teachers 

and interviewees where in the group of people who answered the questionnaire. The results 

of the study show that the majority of participants are of the opinion that the transition is 

easier for children where those two levels of education are in the same house and most 

participants want to have kindergarten and primary school under the same roof to support 

continuity between the school levels. This study can be applied as a useful contribution to 

strategic work regarding the structure of kindergarten and primary schools. 
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1 Inngangur  

Skólaskylda ríkir á Íslandi og einkennist sjötta aldursár langflestra barna af spennu og 

tilhlökkun yfir þeim tímamótum að byrja í grunnskóla. Skólar gegna því mikilvæga hlutverki 

að efla alhliða þroska barna og í aðalnámskrám leik- og grunnskóla kemur fram að öll 

skólastig eigi að stuðla að fjölbreyttum starfsháttum. Þar kemur einnig fram að skýr skil þurfi 

að vera á milli skólastiga og gegna kennarar og foreldrar lykilhlutverki í því að barnið öðlist 

jákvæða upplifun við upphaf grunnskólagöngunnar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011a, 2011b).  

Það er stórt skref í lífi barns þegar það fer úr leikskóla og yfir í fyrsta bekk í grunnskóla. 

Þetta er töluvert stökk fyrir barnið og ekki síður mikil breyting fyrir foreldra og starfsfólk 

beggja skólastiga (Dockett og Perry, 2007). Að mörgu er að hyggja og það er mikilvægt að 

huga vel að því ferli sem á sér stað á þessum tímamótum.  

Sem foreldri hef ég upplifað sjálf hversu mikilvægt það er að samfella sé á milli skólastiga 

og að gott samstarf sé á milli heimilis og skóla hvort sem leikskóli eða grunnskóli á í hlut. Tel 

ég að samfella og gott samstarf stuðli að auknu trausti, betri árangri og jákvæðari upplifun 

barnsins af öllu skólastarfi. Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að kanna hvort betri 

samfella skapist á milli leik- og grunnskóla ef skólarnir eru starfræktir í sameiginlegu húsnæði 

eða óháðir hvor öðrum, sinn í hvoru húsnæðinu.  

1.1 Kveikja að rannsókn 

Áhugi minn á þessu viðfangsefni er fyrst og fremst byggður á persónulegri reynslu. Ég bý úti á 

landi þar sem er leikskólinn og grunnskólinn eru fámennir. Leikskólinn hefur verið í sama 

húsnæðinu í yfir 20 ár og er það gamalt íbúðarhúsnæði. Þar af leiðandi stenst hann ekki þær 

nútímakröfur sem nú eru gerðar til leikskólabygginga og vegna fjölgunar í sveitafélaginu 

rúmar leikskólahúsnæðið ekki lengur þann fjölda barna sem bíður eftir leikskólaplássi. Því er 

nú fyrirhugað að flytja leikskólann um 5 km, á sama svæði og grunnskólann. Í upphafi voru 

tveir valmöguleikar í boði, að færa leikskólann í húsnæði grunnskólans eða að gera upp 

núverandi leikskólahúsnæði. Fyrri valmöguleikinn varð fyrir valinu – meðal annars vegna þess 

að hentugt þótti að geta samnýtt mötuneyti leikskólans og grunnskólans og verður 

grunnskólabyggingin þar að auki stækkuð til þess að koma leikskólanum fyrir. Samræður hafa 

átt sér stað vegna fyrirhugaðs flutnings og hafa skólastjórnendur rætt við foreldra og 

starfsmenn beggja skólanna. Hef ég sem starfsmaður umrædds grunnskóla og foreldri barna 

á leik- og grunnskólaaldri tekið þátt í þeirri umræðu.  

Ég hef veitt því eftirtekt að skiptar skoðanir eru meðal bæði foreldra og kennara beggja 

skólastiga um kosti og galla þess að leikskóli og grunnskóli séu annars vegar undir sama þaki 
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og hins vegar í aðskildu húsnæði. Þeir sem virðast hlynntir þessum breytingum telja að 

nálægð stofnananna gefi kost á meiri samfellu á milli skólastiga en aðrir hafa gagnrýnt 

fyrirkomulagið og telja að betra sé að leikskólinn og grunnskólinn séu á aðskildum svæðum. 

Sú gagnrýni virðist aðallega beinast að tveimur þáttum: annars vegar að ekki sé gott fyrir 

börnin að vera í allt að 15 ár í sama húsnæðinu þar sem það geti leitt til aukins skólaleiða og 

hins vegar að skólastarfið verði fyrir of mikilli truflun ef stofnanirnar eru undir sama þaki.  

Sem þátttakandi í þessum umræðum skil ég bæði sjónarhornin, þeirra sem eru hlynntir 

sameiningu og þeirra sem eru andvígir henni. Það hljóta að vera bæði kostir og gallar við 

framkvæmdina og því þarf að kanna og taka tillit til margvíslegra þátta þegar staðsetning nýs 

leikskóla er ákveðin. Þótt áhugi minn á rannsóknarefninu hafi verið vakinn af persónulegri 

reynslu minni og samræðum í nærsamfélaginu þá hefur þetta einstaka tilvik víðari skírskotun 

því að þó nokkrir leik- og grunnskólar víðs vegar um landið hafa sameinast undir einu þaki.    

1.2 Markmið  

Markmið mitt með þessu verkefni er að kanna viðhorf leik- grunnskólakennara til þess hvort 

munur sé á því ferli, sem á sér stað þegar barn flyst úr leikskóla yfir í grunnskóla, eftir því 

hvort skólastigin eru í sama húsnæði eða í nokkurri fjarlægð hvort frá öðru.  

Töluvert hefur verið rannsakað og fjallað um þau þáttaskil sem verða þegar börn ljúka 

leikskólagöngu og hefja göngu í grunnskóla. Til eru þrjár meistararitgerðir sem fjalla um 

samrekstur leik- og grunnskóla hér á landi og viðhorf starfsmanna skólanna til þess 

samreksturs (Hilmar Björgvinsson, 2013; Katrín Pálsdóttir, 2018; María Pálmadóttir, 2015). 

Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi sem fjalla um samfellu á milli skólastiga og 

hvernig samstarfi á milli leik- og grunnskóla er háttað (Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Eygló 

Björnsdóttir, 2011). Að auki gerði Gerður G. Óskarsdóttir (2012) viðamikla rannsókn á Íslandi 

á tengslum skólastiga og þeirri samfellu sem myndast á milli leikskóla og grunnskóla. Hins 

vegar ekki verið gerðar rannsóknir – svo vitað sé – á því hérlendis hvort leik- og 

grunnskólakennurum finnist yfirfærslan á milli leikskóla og grunnskóla auðveldari ef 

skólastigin eru í sama húsnæðinu eða sitt á hvorum staðnum.  

Af þessum ástæðum langar mig að kanna það nánar hver eru viðhorf og sýn kennara á 

þeim stöðum þar sem leik- og grunnskóli eru í sama húsnæði og bera það saman við staði 

þar sem skólarnir eru sinn á hvorum staðnum. Með orðunum „sinn á hvorum staðnum“ eða 

„sitt á hvorum staðnum“ er í þessu verkefni átt við að leikskólinn og grunnskólinn eða 

skólastigin tvö séu hvorki á sömu lóð né í þeirri nálægð að auðvelt sé að ganga á milli þeirra, 

keyra þurfi með börnin á milli stofnananna ef því er að skipta. Ekki mun ég gera greinamun á 

því hvort stofnanir í sama húsnæði séu samreknar eður ei en þar sem vegalengdir og 
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samgöngur eru oft með öðrum hætti í dreifbýli en í þéttbýli var einungis tekið mið af 

leikskólum og grunnskólum í dreifbýli við gerð þessa verkefnis.   

Allmargar skólastofnanir í dreifbýli hafa nú sameinast undir einu þaki af ýmsum ástæðum 

þar sem mörg sveitarfélög sjá sér hag í að reka fámenna leik- og grunnskóla í sameiginlegu 

húsnæði en misjafnt er hvort stofnanirnar eru samreknar eða ekki. Með þessari rannsókn eru 

könnuð viðhorf kennara til þess að hafa leik- og grunnskóla í sama húsnæði með tilliti til 

þeirrar samfellu sem myndast á milli skólastigann. Þá geta niðurstöðurnar úr þessari 

rannsókn nýst fagaðilum, kennurum, skólastjórnendum og fræðslunefndum sveitarfélaga 

auk foreldra og annarra hagsmunaaðila þegar taka þarf afstöðu til þess hvort leik- og 

grunnskólar skuli vera undir sama þaki.     

1.3 Rannsóknarspurningar 

Í verkefninu er leitast við að svara einni meginrannsóknarspurningu og þremur 

undirspurningum. Þá tengjast spurningarnar því hvernig samfella á sér stað á milli leik- og 

grunnskóla, hver afstaða leikskólakennara og grunnskólakennara er til þess að hafa leik- og 

grunnskóla undir sama þaki og hvort kennarar séu almennt ánægðari með flutninginn á milli 

leik- og grunnskóla ef skólastofnanirnar eru í sameiginlegu húsnæði heldur en á sínum 

staðnum hvor. 

Rannsóknarspurning: 

• Telja leik- og grunnskólakennarar í dreifbýli að betra sé fyrir börn að vera undir sama 

þaki eða sitt á hvorum staðnum við yfirfærslu á milli skólastiga? 

Undirspurningar: 

• Hver er munurinn á samfellu í skólunum eftir því hvort skólarnir eru í sama húsnæði 

eða sinn í hvoru húsnæðinu? 

• Hverjir telja kennarar skólastiganna að séu kostirnir við það að vera í sama húsnæði 

við yfirfærslu á milli skólastiga? 

• Hverjir telja kennarar skólastiganna að gallarnir séu á því að vera í sama húsnæði við 

yfirfærslu á milli skólastiga? 

1.4 Skilgreining á lykilhugtökum 

Hugtakið samfella (e. continuity) er lykilhugtak í verkefninu og krefst því nánari 

skilgreiningar. Í Íslenskri samheitaorðabók er samfella skilgreind sem þráður eða heild sem er 

óslitin (Svavar Sigmundsson, 2012). Þannig er því með samfellu á milli skólastiga átt við að 

það ferli að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla ætti að vera líkt og óslitinn þráður fyrir barnið. 

Góð samfella gerir barninu kleift að nota áfram sömu þekkingu og hegðun í byrjun 

grunnskólans og eru þá kennsluhættir og skipulag með svipuðum hætti og í leikskólanum 
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(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Bendir Gerður G. Óskarsdóttir (2012) á að flestir séu 

sammála um mikilvægi samfellu og er talið að samfella stuðli að árangursríkara námi þar sem 

barnið öðlast færni í því að yfirfæra þekkingu frá einum aðstæðum yfir á aðrar.  

Annað hugtak, sem vert er að skilgreina, er þáttaskil (e. transition) eða skil á milli 

skólastiga. Þáttaskil eru skilgreind sem umskipti eða tímamót í Íslenskri samheitaorðabók 

(Svavar Sigmundsson, 2012) og eru áhrifameiri heldur en þær reglulegu breytingar sem eiga 

sér stað í lífi hvers og eins. Það eru því þáttaskil þegar atburður í persónulegu lífi einstaklings 

markar ákveðin tímamót, eins og þegar stofnuð er fjölskylda eða alvarleg veikindi eiga sér 

stað (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Með þáttaskilum er því verið að skipta úr einu tímabili 

yfir á annað, eins og þau umskipti sem eiga sér stað þegar barn fer úr leikskóla og yfir í 

grunnskóla.  

Yfirfærsla (e. transfer) er síðasta hugtakið sem þarfnast einhverrar útskýringar og er það 

hugtak einnig að finna í Íslenskri samheitaorðabók (Svavar Sigmundsson, 2012). Þar kemur 

fram að yfirfærsla sé einfaldlega flutningur og mun í þessari ritgerð vera fjallað um yfirfærslu 

á milli skólastiga þegar fjallað er um börn sem hafa lokið leikskólagöngu og eru þá að hefja 

göngu í grunnskóla.  

1.5 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt í sex kafla en auk þeirra eru formáli, ágrip, heimildaskrá og viðaukar. 

Fyrsti kaflinn er inngangur og er þar fjallað um kveikjuna að rannsókninni og ástæðuna 

sem liggur að baki ákvörðun höfundar um efnið. Einnig eru rannsóknarspurningar settar fram 

í inngangskafla, markmið verkefnisins er kynnt og þau lykilhugtök, sem notuð eru í 

verkefninu, eru skilgreind. Í öðrum kafla er lögð áhersla á fræðilega tengingu og er sjónum 

beint að samfellu leik- og grunnskóla, hlutverki kennara og farsælli yfirfærslu á milli 

skólastiga. Þar að auki er fjallað um þær rannsóknir sem tengjast verkefninu. 

Í þriðja kafla er lýsing á þeirri aðferðafræði sem var notuð. Þar má finna rökstuðning fyrir 

því af hverju valið var að styðjast við þær aðferðir, sem urðu fyrir valinu, og hvernig 

þátttakendur voru valdir. Rýnt er í spurningalistakannarnir og viðtöl, gerð þeirra og 

framkvæmd og fjallað um tölfræðilega úrvinnslu, réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. 

Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og svör kennara, sem starfa undir 

sama þaki, borin saman við svör kennara í skólum sem eru sinn í hvoru húsnæðinu.  

Fimmti kafli inniheldur umræðu þar sem dregnar eru ályktanir út frá þeim niðurstöðum 

sem settar eru fram í kaflanum á undan og í lok kaflans er stutt samantekt. Síðasti kafli 

geymir lokaorð. Ritgerðinni fylgja einnig viðaukar með bréfum og spurningalistum sem send 

voru til þátttakenda í rannsókninni auk viðtalsramma sem notaður var til viðmiðunar í 

viðtölunum. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Lög um leikskóla og grunnskóla og aðalnámskrár leik- og grunnskóla marka ákveðinn ramma 

utan um skólastarfið. Kennurum beggja skólastiga er gert að fylgja lögum og reglugerðum.  

Skólanámskrá er gerð í hverjum skóla fyrir sig og inniheldur hún lýsingu á framkvæmd þeirra 

þátta sem sett eru fram í aðalnámskrá. Í lögum og aðalnámskrá er fjallað um nám og 

samfellu og hvernig leikskóli, grunnskóli og heimili geti stuðlað að farsælum þáttaskilum. 

Fjallað verður um þau atriði hér á eftir og verða tengsl leikskóla, grunnskóla og heimilis 

gaumgæfilega skoðuð með rannsóknir á efninu til hliðsjónar. 

Rýnt verður í niðurstöður rannsókna um farsæla yfirfærslu á milli skólastiga og hvaða 

leiðir taldar eru heillavænlegastar í þeim þáttaskilum. Einnig verður sagt frá niðurstöðum 

rannsókna þar sem fengist er við tengsl leik- og grunnskóla. Að auki verður fjallað um 

niðurstöður fleiri rannsókna, sem tengjast samfellu og þáttaskilum leikskóla og grunnskóla, 

og hvernig stuðla megi að jákvæðri upplifun foreldra, kennara og barna við þessi skil.  

2.1 Kenningar um þroska og menntun 

2.1.1 Kenning Deweys um reynslu og menntun 

Menntafrömuðurinn og heimspekingurinn John Dewey (1938/2000) tengir saman reynslu og 

menntun og telur að umhverfið, bæði hið félagslega og efnislega, sé lykilatriði í auknum 

þroska. Kenning Deweys snýst um að aukinn þroski byggist á reynslu og telur hann að 

kennarinn beri hvað mesta ábyrgð á því að búa námsumhverfið þannig að það byggist á fyrri 

reynslu nemendanna. Kennarinn þarf því að átta sig á því hvernig best sé að haga 

umhverfinu þannig að börn öðlist sem mestan þroska og búi yfir þeim hlutlægu skilyrðum 

sem þarf til þess að geta haft bein áhrif á börnin. En með hlutlægum skilyrðum er átt við að 

kennarinn getur ákveðið hvers konar umhverfi sé heppilegast í samspili við þarfir nemenda 

og hæfileika þeirra.  

Samspil og samfella eru grundvallaratriði og frumreglur í kenningu Deweys og snýst 

samfellureglan um það þegar eitthvað flyst úr einum aðstæðum yfir í aðrar. Við flutning í 

aðrar aðstæður annað hvort víkkar umhverfi einstaklings eða það dregst saman. 

Einstaklingurinn notar þá færni og þekkingu, sem hann býr yfir, sem tæki til þess að skilja 

þær nýju aðstæður, sem hann er kominn í, og getur þá með árangursríkari hætti fengist við 

þær. Hlutverk kennara í nýjum aðstæðum nemenda er því að mynda samfellu í námsreynslu 

þeirra og skilja og styðja við hæfileika þeirra og þarfir (Dewey, 1938/2000). Þannig getur 

kennarinn ákveðið hvernig umhverfi sé hentugast til þess að móta mikilsverða reynslu fyrir 

börn. 
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2.1.2 Þroskasvæði Vygotskys 

Heimspekingurinn Vygotsky (1978) telur að nám barna hefjist löngu áður en kemur að  hinni 

eiginlegu skólagöngu. Hann segir að allt það sem börn etja við í skólanum hafi einhverja 

forsögu, því þau hafi einhverja reynslu eða þekkingu á efninu sem þau eru í þann mund að 

byrja að nema. Börn geta til að mynda séð og reiknað það út að ef tvö börn setja hvort sitt 

epli í skál þá eru í skálinni tvö epli og þau hafa þá þennan skilning áður en þau hafa hugmynd 

um hvernig slíkt dæmi er sett upp. Vygotsky telur að nám eigi að vera að einhverju leyti 

byggt á þeim þroska sem börnin hafa náð samanber kenningu hans um sérstakt þroskasvæði. 

Hann segir að þroskasvæðið sé það svæði þar sem barnið fáist við verkefni, sem það ræður 

við með aðstoð fullorðinna eða hæfari einstaklinga. Þegar barnið ræður á sjálfstæðan hátt 

við verkefnið er það komið út fyrir þroskasvæðið. Eftirfarandi mynd er fengið frá Ingibjörgu 

Ósk Sigurðardóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2012): 

 

Mynd 1. Þroskasvæði.  

Í þessu sérstaka þroskasvæði fara börnin því frá því að læra með aðstoð hæfari einstaklinga 

og í þann þroska að þau geti unnið viðfangsefnið með sjálfstæðum hætti (Vygotsky, 1978) 

líkt og sjá má á mynd 1. Nám eigi því að byggja á fyrri þekkingu og þroska barna og þarf 

kennarinn að vita hvar börnin eru stödd í þroska svo auðveldara sé fyrir hann að aðstoða þau 

við að auka þekkingu sína og færni og komast yfir þroskasvæðið.  

2.1.3 Yfirfærslu líkan Rimm-Kaufman og Pianta 

Rimm-Kaufman og Pianta (2000) nefna að í mörgum þjóðfélögum taka börn miklum 

breytingum í þroska á aldrinum fjögurra til sjö ára og öðlast þau þá aukið sjálfstæði og 

ábyrgð á því þroskaskeiði. Á þessum aldri hefja börn nám í grunnskóla sem er formlegra 

menntunarstig en leikskólinn og fylgja því auknar væntingar og kröfur og öðruvísi samskipti 

við fullorðna og börn. Leikskólaumhverfið er einnig ólíkt umhverfi grunnskólans og eru 

mismunandi áherslur og markmið á milli skólastiganna. Þau þáttaskil að fara frá leikskóla yfir 

í grunnskóla geta því verið krefjandi fyrir börnin og reynst þeim erfið.  
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Þau Rimm-Kaufman og Pianta (2000) settu upp líkan fyrir yfirfærsluna úr leikskóla í 

grunnskóla og skýra þau þannig með fjórum þrepum á myndrænan hátt hvernig samskipti og 

tengsl einstaklinga og umhverfis eru við þáttaskilin.  

 

Mynd 2. Fyrsta þrep í yfirfærslulíkani Rimm-Kaufman og Pianta (2000). 

Fyrsta þrep á yfirfærslulíkani Rimm-Kaufman og Pianta (2000) fjallar um barnið sjálft og 

hversu reiðubúið það er fyrir þessi þáttaskil að hefja grunnskólagöngu (e. child effects 

model). Á mynd 2 má sjá að fyrsta þrepið í yfirfærslulíkaninu er mjög einfalt og eru þar 

einungis skoðaðir eiginleikar barnsins en fjölmargir þættir í fari barnanna hafa áhrif á 

yfirfærsluna úr leikskóla í grunnskóla. Mikilvægir þættir í fari barna við yfirfærsluna eru til 

dæmis kyn, skapgerð, vitsmunaþroski og tungumálakunnátta. Þó að hið barnmiðaða 

sjónarhorn skipti umtalsverðu máli kanna Rimm-Kaufman og Pianta fleiri þætti í líkani sínu 

og skoða yfirfærslu á milli skólastiga í víðara samhengi.  

 

Mynd 3. Annað þrep í yfirfærslulíkani Rimm-Kaufman og Pianta (2000). 

Á mynd 3 má sjá að fleiri þættir hafa bæst við og tekur annað þrepið tillit til fleiri þátta 

heldur en eingöngu eiginleika barnsins. Þar hafa bæst inn í þættir sem hafa bein áhrif á 
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aðlögun barna í grunnskólabyrjun (e. the direct effects model) eins og nágrenni, skóli, félagar 

og fjölskylda. Það sem getur haft bein áhrif á yfirfærslu á milli leik- og grunnskóla eru til að 

mynda þættir eins og skólaumhverfi þar sem hópar eru ólíkir að stærð og gerð og aga- og 

kennslustefnur geta verið með mismunandi hætti. Það hefur einnig bein áhrif á árangur og 

viðhorf barna til skólabyrjunar hvernig uppeldi þau hafa fengið og hvernig fjölskyldumynstur 

þeirra er. Þannig eru börn, sem hafa búið við ofbeldi og vanrækslu, mun líklegri til þess að 

upplifa neikvæða yfirfærslu. Hins vegar eru börn, sem búið hafa við uppbyggilegt uppeldi og 

jákvæðan aga, líklegri til þess að upplifa yfirfærsluna með jákvæðum hætti. Síðan skiptir 

félagsskapurinn einnig miklu máli og hefur það bein áhrif á grunnskólabyrjun hvort barnið 

þekkir önnur börn og hefur stuðning frá félögum sínum.  

 

Mynd 4. Þriðja þrep í yfirfærslulíkani Rimm-Kaufman og Pianta (2000). 

Þegar litið er á mynd 4 má sjá að þriðja þrepið í yfirfærslulíkani Rimm-Kaufman og Pianta 

(2000) er orðið örlítið flóknara en það tekur tillit til bæði beinna og óbeinna áhrifa á aðlögun 

barna á þáttaskilunum (e. the indirect effects model). Þriðja þrepið skoðar þannig 

samtvinnuð áhrif þeirra þátta, sem hafa áhrif á yfirfærsluna, sem eru umhverfið, fjölskyldan, 

félagar og skólinn og hvernig allir þessir þættir hafa samverkandi áhrif á barnið og gæði 

yfirfærslunnar.  
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Mynd 5. Fjórða þrep í yfirfærslulíkani Rimm-Kaufman og Pianta (2000). 

Fjórða og síðasta þrepið í líkaninu tekur mið af öllum þeim þáttum sem hafa bein og óbein 

áhrif á barnið í einhvern tíma áður en yfirfærslan hefst (e. dynamic effects model). Á mynd 5 

sést hvernig tengslin á milli þessara þátta geta verið. Þetta síðasta þrep gerir ráð fyrir því að 

þáttaskilin verði í umhverfi sem hefur þróast með tímanum fyrir tilstilli fjölskyldu, skóla, 

félaga og nágrennis. Þá er átt við að allir þessir þættir hafa samverkandi áhrif og hafa breyst 

og þróast með ólíkum hætti eftir hverju barni. Tengsl þessara þátta hafa með tímanum búið 

til ákveðið mynstur sem hefur á endanum áhrif á gæði yfirfærslu. Þau Rimm-Kaufman og 

Pianta (2000) telja að það ferli að flytjast úr leikskóla í grunnskóla sé ekki einungis á meðan á 

því stendur heldur byrji það mun fyrr. Telja þau að yfirfærslutímabilið hefjist í raun á síðasta 

ári barna í leikskóla og ljúki ekki fyrr en eftir fyrsta árið þeirra í grunnskóla. Því skiptir 

gífurlega miklu máli að allir aðilar, sem hafa áhrif á barnið, séu sammála um að styðja barnið 

í þessu ferli þar sem kröfurnar aukast og markmiðin breytast. Með sameiginlegum stuðningi 

og góðum samböndum er líklegra að barnið upplifi yfirfærsluna á milli skólastiga með 

jákvæðum hætti.  

2.2 Tengsl skólastiga í aðalnámskrá og lögum 

Aðalnámskrár leikskóla og grunnskóla fjalla um að sveigjanleiki, bæði á milli og innan 

skólastiga, sé mikilvægur liður í því að stuðla að samfellu í námi. Gagnvirkt samstarf á milli 

leik- og grunnskóla og umgjörðin í kringum það samstarf gegnir þar veigamiklu hlutverki 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, 2011b). Þegar börn hafa lokið síðasta ári í 

leikskóla fara þau í grunnskóla og eru það ákveðin þáttaskil í lífi hvers barns. Yfirfærslan úr 

leikskóla í grunnskóla getur verið mörgum börnum erfið og er því mikilvægt að huga að því 

að góð samfella sé á milli skólastiganna svo yfirfærslan verði sem farsælust. í 6. gr. laga um 

grunnskóla (nr. 91/2008) kemur fram að hvert sveitarfélag á að setja á fót sérstaka 

skólanefnd og kemur það í hlut hennar að stuðla að því samstarfi sem á sér stað á milli 
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skólastofnana, bæði að faglegum tengslum á milli kennara og stjórnenda og einnig viðeigandi 

vinnubrögðum. Þar sem það er í höndum hvers sveitarfélags að ákveða og skipuleggja 

samskipti milli skólastofnana þá geta þau verið með ólíkum hætti á hverjum stað fyrir sig.  

Bæði í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a) og í 

Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b) er kafli sem fjallar 

um skil skólastiganna og hvernig unnt sé að gera yfirfærsluna þar á milli sem farsælasta. 

Kemur þar fram að mikilvægt sé að samfella sé á milli skólastiganna og að byggt sé á fyrri 

reynslu og þekkingu nemenda við upphaf grunnskólagöngu. Að auki kemur fram í 13. gr. laga 

um grunnskóla (nr. 91/2008) að það sé réttur allra barna að fá viðeigandi kennslu sem hentar 

hverjum og einum í námsumhverfi sem er hvetjandi. Mikilvægt er að þarfir og öryggi 

barnanna séu efst í huga þeirra sem koma að þeim og þau fái að nota þá hæfileika sem þau 

búa yfir. Það veitir börnum öryggi að fá í grunnskólanum verkefni við hæfi sem byggja á þeirri 

þekkingu sem þau hafa og því þarf grunnskólanámið að byggja á þeim grunni sem var í 

leikskólanum. Til þess að það sé hægt þurfa kennarar beggja skólastiga að kynna sér 

starfshætti hver annars og finna leiðir til þess að móta og skapa sem mesta samfellu í námi 

barnanna. Einnig er mikilvægt fyrir öryggi og vellíðan barna að þau fái tækifæri til þess að 

kynnast grunnskólanum á síðasta ári í leikskóla og það skiptir ekki síður máli fyrir börnin að fá 

að viðhalda tengslum við leikskólann eftir að þau byrja í grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a, 2011b).  

Farsæl yfirfærsla krefst þess að allir aðilar viti hvernig undirbúningi er háttað og er í 16. 

gr. laga um leikskóla (nr. 90/2008) sagt frá því að koma eigi fram í skólanámskrá hvernig 

samstarfi á milli skólastiga sé háttað og hvernig aðlögunarferlið sé. Þegar börnin eru í 

leikskólanum hafa leikskólakennarar með höndum ýmsar upplýsingar eins og umþarfir og 

þekkingu barnanna og áhugasvið þeirra. Svo auðveldara sé að byggja á fyrri reynslu barna er 

mikilvægt að grunnskólinn fái í hendurnar góðar upplýsingar um þá þætti sem skipta máli 

fyrir nám og velferð barnanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, 2011b). Það 

skiptir máli fyrir framtíð barnanna að allt skólasamfélagið sé meðvitað um að hafa hagsmuni 

barnanna ávallt að leiðarljósi við þau þáttaskil sem eiga sér stað þegar þau ljúka 

leikskólagöngu og byrja í grunnskóla.  

2.3 Fyrri rannsóknir um tengsl skólastiga 

Bæði hérlendis og erlendis hefur töluvert verið fjallað um þá yfirfærslu að fara úr leikskóla í 

grunnskóla og hvernig hún markar þáttaskil í lífi hvers barns. Flestir eru sammála um að 

samfella í ferlinu skipti gífurlega miklu máli og verður hér á eftir fjallað um rannsóknir, sem 

tengjast þáttaskilum og samfellu, og um hvernig yfirfærslan á milli leikskóla og grunnskóla 

geti verið sem farsælust.  
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2.3.1 Mikilvægi samfellu 

Lengi hafa kennarar og aðrir aðilar fært fyrir því rök að samfella á milli skólastiga skipti 

höfuðmáli þegar kemur að þeim þáttaskilum í lífi barna að fara úr leikskóla í grunnskóla. Í 

nýlegri rannsókn Jozwiak, Cahill og Theilheimer (2016) er rætt við fagaðila og foreldra um 

mikilvægi samfellu í lífi barna. Þar kemur fram að mikilvægustu þættirnir í allri samfellu séu 

öryggi, traust og góð gagnvirk samskipti. Samskipti milli einstaklinga eru auðveldari þegar 

traust er til staðar og myndast traust með tímanum. Öryggi fæst síðan með því að hafa 

aðstæður fyrirsjáanlegar og áreiðanlegar og gera umhverfið eins þægilegt og kostur er. Gildi 

samfellu er gríðarlega mikið og hjálpar það börnum að takast á við þau þáttaskil sem verða í 

lífi þeirra. Samfellan gerir börnum betur kleift að spá fyrir um aðstæður og athafnir og þannig 

geta þau með einfaldari hætti tekið sjálfstæðar ákvarðanir (Jozwiak, Cahill og Theilheimer, 

2016).  

Samfella er ekki eingöngu mikilvæg fyrir börnin heldur einnig fyrir þá fullorðnu. Kennarar, 

sem upplifa góða samfellu á milli skólastiga, hafa mun betri sýn og skilning á það hvað börnin 

þurfa í náminu og hvernig eigi að byggja á fyrri þekkingu og áhuga. Kennarar í rannsókn 

Jozwiak, Cahill og Theilheimer (2016) segja að samfellan geri það að verkum að ákveðinn 

fyrirsjáanleiki sé í yfirfærslunni og þannig eigi bæði börn og kennarar auðveldara með að 

gera sér raunhæfar væntingar, bæði hver til annarra og til námsins.  

2.3.2 Upplifun barna við yfirfærslu 

Margt breytist þegar börn hefja grunnskólagöngu og þurfa þau ekki einungis að aðlagast nýju 

og opnara umhverfi heldur einnig nýjum kennurum, öðruvísi aðstöðu og annarri tímaáætlun. 

Þar sem yfirleitt eru fleiri einstaklingar í grunnskólum heldur en leikskólum þá þurfa börn 

einnig að venjast breyttum félagsaðstæðum þar sem þau þurfa að umgangast fleira fólk. Þar 

að auki er öðruvísi hugsunarháttur í grunnskólanum og þurfa börn að aðlagast nýjum 

námsvenjum við komuna í grunnskólann (Hopwood, Hay og Dyment, 2016). Það skiptir því 

miklu máli hvernig börnin upplifa byrjun grunnskólagöngunnar.  

Upphaf grunnskólagöngu markar tímamót í lífi allra barna og sé upplifun þeirra af þessum 

þáttaskilum slæm getur það valdið barninu erfiðleikum seinna meir. Börn, sem í upphafi 

öðlast jákvæða reynslu af grunnskólanum, eru líklegri til þess að hafa jákvætt viðhorf til 

skólans út alla skólagönguna og þau börn ,sem eiga við erfiðleika að etja við upphaf 

grunnskólagöngunnar, eru þá líklegri til þess að kljást við erfiðleika allan skólaferilinn (Anna 

Elísa Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2011; Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Þau Dockett og 

Perry (2007) beina sjónum að því að skil á milli skólastiga eigi að vera gagnvirkt ferli þar sem 

allir hluteigandi aðilar leitast við að stuðla að jákvæðri upplifun við upphaf 

grunnskólagöngunnar. Farsæll flutningur á milli skólastiga byggist að mestu á jákvæðri 
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upplifun barna við upphaf grunnskóla og skiptir verulegu máli fyrir jákvæða upplifun og góða 

samfellu að byggt sé á fyrri reynslu og námi barnanna úr leikskólanum við skil á milli 

skólastiga. Til þess að auka líkurnar á jákvæðri upplifun barns við upphaf grunnskólagöngu er 

einnig mikilvægt að góð upplýsingagjöf sé á milli allra aðila til þess að auka gæði 

samfellunnar (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Góð samfella á milli leik- 

og grunnskóla krefst mikils undirbúnings og upplýsingagjöf þarf að vera með sem bestum 

hætti á báða bóga.  

2.3.3 Undirbúningur undir yfirfærslu á milli skólastiga 

Leikskóli og grunnskóli eru tvær fremur ólíkar menntastofnanir sem byggja á ólíkum 

kennsluháttum og umhverfi (Jóhanna Einarsdóttir, 2013). Í rannsókn Helen Ch. Carida (2011) 

kemur fram að sú yfirfærsla, sem á sér stað á milli skólastiga, sé stórt skref í þroska barnsins 

og að undirbúningur þurfi að vera með sem bestum hætti. Þá fjallar Carida í rannsókn sinni 

um mikilvægi þess að fylgja ákveðinni áætlun um framkvæmd og skipulag á flutningi úr 

leikskóla yfir í grunnskóla. Í slíkri áætlun skal áhersla lögð á að brúa bilið á milli þessara 

tveggja skólastofnana og gera þannig skrefið á milli leik- og grunnskóla sem allra styst. 

Áætlunin skal gera ráð fyrir aukinni þátttöku allra aðila, sem að leikskóla- og 

grunnskólagöngunni koma, og einnig að samræma kennsluaðferðir og kennsluhætti 

stofnananna til þess að auðvelda börnunum að gera sér raunhæfar væntingar við upphaf 

grunnskólagöngunnar. Benda niðurstöður til þess að allir hluteigandi aðilar eigi mun 

auðveldara með flutninginn ef þeir fylgja áætluninni eftir bestu getu og undirstrikar það 

nauðsyn góðs undirbúnings og skipulags.  

Umhverfi leik- og grunnskóla getur verið með mjög ólíkum hætti og reynist yfirfærsla úr 

leikskóla í grunnskóla sumum börnum mjög erfið. Þættir tengdir þroska og færni barnsins 

skipta miklu máli og eru börn, sem eru félagslega og vitsmunalega sterk, líklegri til þess að 

eiga auðveldara með þáttaskilin heldur en þau börn sem eru ekki sterk á þessum sviðum (Ziv, 

2012). Vegna þess hve börn eru ólík er mikilvægt að leikskólabörnin fái að kynnast 

grunnskólanum með skipulögðum heimsóknum í grunnskólann áður en grunnskólagangan 

hefst. Með skipulögðum heimsóknum er unnt að minnka það stóra skref sem það er að 

flytjast úr leikskóla í grunnskóla þar sem ef til vill eru aðrar kröfur og væntingar (Anna Elísa 

Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2011). Svipaðar niðurstöður fær Halldóra Haraldsdóttir 

(2012) í rannsókn sinni sem hún gerði á því hvort samfella væri í læsiskennslu á milli 

skólastiga. Þar kemur fram að kennarar, sem tóku þátt í rannsókninni, voru mjög ánægðir 

með þær heimsóknir sem skipulagðar voru á milli leikskóla og grunnskóla. Vildu þeir að 

heimsóknirnar væru á báða bóga þar sem leikskólabörnin heimsæktu grunnskólann og 

grunnskólabörnin kæmu einnig í heimsókn í leikskólann.  
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Tekur Gerður G. Óskarsdóttir (2012) í sama streng og nefnir að samstarf leik- og 

grunnskólakennara þurfi að vera með nokkuð góðum hætti svo unnt sé að mynd góða 

samfellu milli skólastiga og bætir við að stuðla þurfi að gagnkvæmum reglubundnum 

heimsóknum á milli leik- og grunnskóla. Þannig telur hún að vel skipulagðar kynningar og 

heimsóknir á milli skólastiga séu lykilþættir fyrir börn við skil á milli skólastiga. Með 

reglubundnum heimsóknum sé auðveldara fyrir börnin að kynnast því umhverfi sem 

grunnskólinn býður upp á og þau verði betur í stakk búin fyrir það stóra skref sem það sé að 

hefja grunnskólagöngu. Bendir Jóhanna Einarsdóttir (2013) einnig á að vel undirbúin eru 

börnin líklegri til þess að upplifa öryggi í nýjum aðstæðum og getur sú tilfinning hjálpað til við 

aðlögun í breyttu umhverfi.  

2.3.4 Hlutverk kennara við þáttaskil 

Dockett og Perry (2007) gerðu rannsókn á farsælli yfirfærslu á milli skólastiga og kemur þar 

fram að kennarar gegni veigamiklu hlutverki þegar kemur að þessum þáttaskilum en 

niðurstöður rannsóknar þeirra benda til þess að gagnvirk þátttaka leik- og 

grunnskólakennara hafi verið vandkvæðum bundin. Nauðsynlegt sé því að byggja öll 

samskipti á trausti og virðingu og virðist það oft vera ákveðin áskorun, jafnvel fyrir 

einstaklinga á fullorðinsárum. Í því samstarfi, sem á sér stað á milli leikskóla og grunnskóla, 

skiptir faglegt samstarf kennara og gagnkvæm virðing veigamiklu máli.  

Hlutverk kennara er því að skapa námsumhverfi við hæfi og styðja börn í öllu námi. 

Samfella skapast á milli skólastiganna ef allir aðilar eru tilbúnir til þess að leggja sitt af 

mörkum við þáttaskilin (Dockett og Perry, 2016). Skiptir miklu máli fyrir bæði börn og 

kennara að byggt sé á þeirri þekkingu, sem börnin hafa þá þegar, og reynt eftir fremsta 

megni að efla áhuga þeirra með kunnuglegum viðfangsefnum. Kennari þarf því að kannast 

við áhugamál og hæfni hvers barns svo að möguleiki sé á að byggja áframhaldandi nám á 

þekkingu þess (Fisher, 2010; Peters, 2010). Þær væntingar, sem hafðar eru til barna í 

leikskólum og grunnskólum eru oft með ólíkum hætti og kennsluhættir eru ekki þeir sömu á 

þessum skólastigum. Því kemur það í hlut kennara að finna leiðir til þess að auðvelda 

börnum skilin á milli skólastiga og gera samfelluna eins óslitna og unnt er.  

Samskipti og samvinna á milli leikskólakennara og grunnskólakennara er lykilatriði í því að 

brúa bilið á milli leik- og grunnskóla (Dockett og Perry, 2007; Peters, 2010). Með öflugum 

gagnvirkum samskiptum eiga grunnskólakennarar auðveldara með að byggja á fyrri reynslu 

og þekkingu barna. Upplýsingaflæði úr leikskóla yfir í grunnskóla þarf að vera gott og 

gagnkvæm virðing og traust á milli kennara skólastofnananna skipa veigamikinn sess í ferlinu 

(Dockett og Perry, 2007; Dockett og Perry, 2016; Neuman, 2002; Peters, 2010). Kennarinn er 
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lykilpersóna við þessi þáttaskil og felst mikil ábyrgð í því að mynda góða samfellu þar sem 

upplýsingagjöf og starfshættir skipta meginmáli.   

Í rannsókn, sem gerð var í Ástralíu, er fjallað um viðhorf kennara til þess hvernig best sé 

að haga yfirfærslu og hvað kennarinn sjálfur þurfi að gera til þess að hún myndi samfellu. 

Benda niðurstöður þeirrar rannsóknir til þess að kennararnir sjálfir telja það nauðsynlegan 

þátt í því að mynda heildstæða samfellu á milli skólastiga að hafa góð og regluleg samskipti. 

Er þar nefnt að kennurum þyki það mikilvægt að fá haldgóðar upplýsingar um börnin áður en 

þau fara yfir á næsta skólastig til þess að kennarinn, sem tekur á móti þeim, þekki hvernig 

best sé að haga kennsluaðferðum og bekkjaraga. Að auki telja flestir kennarar þessarar 

rannsóknar að það sé mikilvægt að hafa áætlun um samstarfið (Hopwood, Hay og Dyment, 

2016) og er það í höndum kennara að gera og fara eftir þeirri áætlun.  

2.3.5 Meistaraverkefni um samrekstur leik- og grunnskóla 

Þó svo að fjallað hafi verið í rannsóknum um samfellu og þáttaskil þá hafa enn ekki – svo 

vitað sé – verið gefnar út rannsóknarniðurstöður sem fjalla um viðhorf kennara til þess hvort 

þeim finnist að yfirfærsla á milli skólastiga sé auðveldari og að betri samfella myndist með 

því að hafa leikskóla og grunnskóla í sama húsnæði. Aftur á móti fjalla þau Hilmar 

Björgvinsson (2013), María Pálmadóttir (2015) og Katrín Pálsdóttir (2018) um það í 

meistaraverkefnum sínum hvaða viðhorf skólastjórnendur og starfsmenn í samreknum leik- 

og grunnskólum hafa til samstarfsins. 

Rannsókn Katrínar beindist að tveimur skólum sem báðir voru samreknir en í öðrum 

þeirra voru skólastigin undir sama þaki en í hinum voru þau sitt í hvoru húsnæðinu. Þar sem 

skólastigin voru undir sama þaki voru kennarar sammála um að það væri auðvelt að leita 

eftir ráðum og upplýsingum frá kennurum á öðru skólastigi. Þeir kennarar, sem voru í 

skólanum þar sem skólastigin voru sitt í hvoru húsnæði, voru ekki jafn ánægðir með 

samskiptin og töldu að þeir fengju ekki jafn miklar upplýsingar á milli skólastiganna. Að auki 

töldu kennarar, sem voru í sameiginlegu húsnæði, að það væri mikill kostur að geta nýtt 

sérgreinastofurnar og kennarana þar (Katrín Pálsdóttir, 2018). Svipaðar niðurstöður fengust í 

hinum tveimur rannsóknunum.  

Komust þau Hilmar og María að þeirri niðurstöðu að starfsmenn beggja skólastiganna 

töldu að yfirfærslan á milli leik- og grunnskóla væri auðveld þar sem markviss samvinna væri 

á milli elstu nemenda leikskólans og yngstu nemenda grunnskólans. Kom þá fram að 

starfsmenn töldu flestir að ávinningurinn af því að hafa leik- og grunnskóla í sama húsnæði 

væri mikill og að lítið væri um árekstra (Hilmar Björgvinsson, 2013; María Pálmadóttir, 2015). 

Að auki kemur fram að einhverjir kennarar töldu það vera kost að hafa skólastigin svo nærri 

hvort öðru þar sem auðveldara væri þá að nýta sér það og hafa flæði á milli leik- og 
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grunnskóla. Með því er hægt að leyfa börnum sem hafa ólíka getu og áhuga að njóta sín 

betur í því umhverfi sem hentar þeim best. Gætu þá börn með slaka færni, í námi eða 

félagslega, fengið lengri aðlögun og að sama skapi væri hægt að leyfa bráðgerum börnum að 

njóta sín í aðstæðum sem krefst meira af þeim (Hilmar Björgvinsson, 2013). Niðurstöður í 

rannsóknum sem þessum eru gagnlegt innlegg í athugunum á samfellu á milli skólastiga og 

hvernig farsælli yfirfærslu er háttað.  

2.3.6 Samantekt á fyrri rannsóknum 

Í þeim rannsóknum, sem greint er frá hér að framan, kemur fram að margt þarf að hafa í 

huga til þess að samfella á milli skólastiga geti orðið sem greiðust. Samfella er afar mikilvæg í 

lífi allra barna og skipta þá þættir eins og öryggistilfinning, gagnkvæm og góð samskipti og 

traust á milli einstaklinga miklu máli. Það er þó ekki einungis mikilvægt fyrir börnin að upplifa 

samfellu heldur er það einnig nauðsynlegt fyrir kennarana því að með samfellu þekkja 

kennarar betur til barnanna sem þeir eru að fara að kenna og geta þar með undirbúið sig og 

sína starfshætti betur.  

Upplifun barna af þeim þáttaskilum, sem eiga sér stað þegar þau fara úr leikskóla yfir í 

grunnskóla, skipar veigamikinn sess í lífi þeirra. Börn, sem upplifa jákvæða yfirfærslu, eru 

mun líklegri til þess að líta jákvæðum augum á námið og skólann út alla skólagönguna. Þá 

gegna tengsl milli heimilis og skóla veigamiklu hlutverki í því að stuðla að jákvæðri upplifun 

barns í upphafi grunnskólagöngu. Til þess að samstarf foreldra, kennara og barns geti orðið 

með sem bestum hætti er gagnvirk upplýsingagjöf milli allra aðila nauðsynleg og með 

auknum upplýsingum eykst einnig skilningur. Samskipti byggð á virðingu og trausti skapa 

jákvætt andrúmsloft sem aftur hjálpar barninu að öðlast jákvæða reynslu af þáttaskilunum.  

Þá eru skipulag og góður undirbúningur lykilatriði í mótun samfellu og ættu gagnkvæmar 

heimsóknir að vera hluti af aðlögun barnanna að grunnskólanum. Með skipulögðum 

heimsóknum er hægt að auka á fyrirsjáanleika sem aftur eykur öryggi barnanna og leiðir til 

jákvæðrar upplifunar. Það er síðan hlutverk kennara að skapa námsumhverfi við hæfi sem 

byggist á fyrri reynslu og áhuga barnanna. Niðurstöður úr íslenskum meistararitgerðum sýna 

fram á að kennarar samrekinna leik- og grunnskóla telja að skrefið úr leikskóla í grunnskóla 

sé börnum mjög auðvelt og að allir aðilar hagnist á því að vera í sameiginlegu húsnæði.  
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3 Aðferðafræði 

Vinnan að baki rannsókninni hófst að hausti 2016 og eftir árs leyfi frá námi lauk rannsókninni 

að vori 2018. Hér á eftir verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem 

undirbúningi og framkvæmd hennar er lýst. Farið verður yfir rannsóknarsnið auk þess sem 

kynntar verða aðferðir við gagnaöflun og val á þátttakendum. Einnig verður sagt frá 

greiningu og úrvinnslu gagna og farið yfir siðferðileg atriði og réttmæti rannsóknarinnar. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Við val á rannsóknaraðferð var ákveðið að velja blandaða aðferð, þar sem bæði megindlegri 

og eigindlegri aðferð er var beitt við gagnaöflun og greiningu gagna. Megindlegri aðferð var 

beitt fyrst, þar sem spurningalistar voru notaðir og voru niðurstöður 

spurningakönnunarinnar greindar. Þar á eftir voru tekin viðtöl við þátttakendur sem svöruðu 

spurningalistanum. Með því að nota saman eigindlega og megindlega rannsóknaraðferð er 

unnt að dýpka gögnin og auka áreiðanleika í niðurstöðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

3.1.1 Megindlegar aðferðir 

Megindlegar aðferðir hafa ráðið ríkjum í aðferðafræði í fleiri áratugi og byggjast einkum á 

tölfræði. Með aðferðinni getur rannsakandi aflað upplýsinga um samband mismunandi þátta 

og muninn á milli þeirra (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Skipulag og undirbúningur 

skiptir gífurlegu máli við megindlegar rannsóknir og sé þeim þáttum ekki sinnt nægilega er 

hætta á að trúverðugleiki rannsóknarinnar minnki.  

Rannsakandinn telur sig þá vita að hverju hann er að spyrja og að svar við 

rannsóknarspurningunni fáist með því að telja svörin sem komu út frá spurningunum 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Vilji rannsakandi kafa dýpra í efnið og fá víðtækari 

svör við einhverri spurningu úr spurningalistanum þá er hægt að grípa til þess ráðs að taka 

viðtöl við einstaklinga eða hópa og er þá eigindlegri aðferð blandað saman við megindlegu 

aðferðina (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003), líkt og gert var í rannsókn þessari.   

3.1.2 Eigindlegar aðferðir  

Í eigindlegum rannsóknum er gögnum aflað með beinum hætti þar sem viðmælendur ýmist 

segja frá eða rannsakendur nota beinar athuganir við gagnaöflun. Þegar framkvæmd 

eigindlegrar aðferðar fer fram með beinum hætti eru viðtöl tekin við þátttakendur og geta 

viðtölin verið bæði við einstaklinga og hópa (Lichtman, 2013).  

Þegar viðtölum er beitt í gagnaöflun er mikilvægt að viðmælendur fái tækifæri til að segja 

frá upplifun sinni með eigin orðum. Rannsakandi þarf þá að leggja sig allan fram við að setja 
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sig inn í það umhverfi og þær aðstæður sem eru til staðar í viðtalinu. Eigindlegar rannsóknir 

lýsa raunverulegum aðstæðum fólks, upplifun þess, lífsreynslu og skoðunum (Lichtman, 

2013). Með því að senda fyrst spurningakönnun til þátttakenda getur rannsakandi betur gert 

sér grein fyrir því hvaða spurningum hann vill fá nánari skýringu á. Í viðtölunum spyr 

rannsakandi því spurninga sem miða að því að öðlast betri skilning á þeim svörum sem koma 

úr spurningalistanum og verða viðtölin þannig stuðningur við þær niðurstöður sem fást úr 

spurningakönnuninni. 

3.2 Spurningakannanir 

Spurningalistakannanir er það verkfæri sem notað er í megindlegum aðferðum til þess að 

safna gögnum og verður það gert í þessari rannsókn. Margt þarf að hafa í huga við 

undirbúning spurningarlistakannana og skiptir máli hvernig könnunin er framkvæmd 

(Þorlákur Karlsson, 2003). Þannig getur reynst töluvert flókið að hanna og skipuleggja 

spurningakönnun með það í huga að tryggja nákvæmni. Hafa þarf í huga við gerð 

spurningakönnunar að orðalag sé skýrt og að notuð séu einföld og auðskiljanleg orð 

(Þorlákur Karlsson, 2003). Vitanlega geta flóknari orð verið nauðsynleg til þess að skýra frá 

sérstökum atriðum en þá á ávallt að hafa í huga að útskýra þau flóknu orð með skiljanlegum 

hætti.  

Þegar rannsakandi telur spurningalista tilbúinn er mikilvægt að hann sé forprófaður og þá 

af einstaklingum sem ekki taka þátt í rannsókninni. Með forprófun er unnt að komast að því 

með nokkuð áreiðanlegum hætti hvort spurningalistinn sé af hæfilegri lengd, svarkostir 

nægilega einfaldir og auðskiljanlegir og fyrirmæli ekki torskiljanleg (Grétar Þór Eyþórsson, 

2013; Þorlákur Karlsson, 2003). Við forprófun er gott að rannsakandi sé á staðnum til þess að 

auðveldara sé fyrir þátttakendur að spyrja út í þau atriði sem ekki eru skiljanleg og á þá 

rannsakandi einnig auðveldara með að átta sig á hvar vankantar spurningalistans liggja.  

Að lokinni forprófun er farið enn og aftur yfir þær spurningar, sem settar hafa verið í 

könnunina, og hún lagfærð þar til allir hluteigandi aðilar eru sáttir og mestar líkur eru á 

áreiðanlegum niðurstöðum. Áður en spurningakönnunin er send þátttakendum fá þeir 

kynningarbréf sem hefur því hlutverki að gegna að upplýsa þátttakendur um tilgang 

rannsóknarinnar. Mikilvægt er að kynningin sé nægilega góð, auðskiljanleg, aðlaðandi og 

hæfilega löng (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Getur kynningin verið í formi tölvupósts, bréfs 

eða með munnlegum hætti, allt eftir því hvernig ákveðið hefur verið að framkvæma 

spurningakönnunina. 
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3.3 Þátttakendur 

Við val á þátttakendum var leitað til Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem fengust 

upplýsingar um nöfn allra leik- og grunnskóla á landinu. Leik- og grunnskólar voru flokkaðir 

eftir staðsetningu, þar sem stofnanir á höfuðborgarsvæðinu voru teknar úr skjalinu, sem og á 

öðrum stórum þéttbýlisstöðum. Að því loknu var hver og einn skóli skoðaður með tilliti til 

staðsetningar og nálægðar við leik- eða grunnskóla. Eftir urðu tíu leikskólar og grunnskólar 

sem voru í dreifbýli hver á sínum stað. Um helmingi fleiri leik- og grunnskólar í dreifbýli voru í 

sama húsnæði eða á sömu skólalóð. Af þeim skólum, sem voru undir sama þaki, voru tíu 

valdir með slembiúrtaki. Hver skóli fékk þá númer sem skrifað var á blað. Þegar allir skólarnir 

höfðu verið númeraðir og skráðir á blað voru númerin klippt út, þeim rúllað upp og sett í 

skál. Úr skálinni voru dregnir tíu miðar með númerum þeirra skóla sem voru í sameiginlegu 

húsnæði og voru þeir því þannig valdir til að taka þátt í rannsókninni. 

Viðtöl voru síðan tekin við 16 kennara, annars vegar fjóra kennara elstu barna í leikskóla 

og fjóra kennara yngstu barna í grunnskóla, sem starfa þar sem skólastigin eru undir sama 

þaki, og hins vegar fjóra kennara elstu barna í leikskóla og fjóra kennara yngstu barna í 

grunnskóla sem starfa þar sem skólastigin eru sitt á hvorum staðnum og ekki í göngufæri 

hvor við annan. Viðmælendur fyrir viðtölin voru valdir af hentugleika úr hópi þeirra sem 

boðið var að taka þátt í spurningakönnuninni. Höfundur á ættingja fyrir norðan og fyrir 

sunnan og voru viðmælendur valdir með það í huga að staðsetning skólanna væri ekki í miklu 

meira en fjörutíu mínútna akstursleið frá heimili ættingjanna þar sem höfundur fékk að 

dvelja meðan á viðtölunum stóð. Einnig voru valdir nokkrir skólar sem eru á þeirri leið sem 

höfundur þurfti að fara til ættingjanna. 

Kennarar, sem rætt var við, voru flestir með kennaramenntun en einhverjir voru þó með 

aðra menntun. Af þeim átta viðmælendum sem starfa í grunnskóla voru sex þeirra með 

leyfisbréf í grunnskóla. Þeir tveir sem ekki voru með réttindi til kennslu í grunnskóla voru 

báðir að ljúka meistaranámi í kennslufræðum, annar átti ár eftir og hinn var að ljúka við sitt 

meistaraverkefni. Þeir viðmælendur sem starfa í leikskóla voru með fjölbreyttari menntun. 

Þar af voru fimm með leyfisbréf í leikskóla og þar af tveir með tvöfalt leyfisbréf, og þar með 

réttindi til þess að kenna einnig í grunnskóla. Tveir leikskólaleiðbeinendur voru með 

háskólamenntun á öðru sviði en kennslufræðum og einn var einungis með 

framhaldsskólamenntun, en hafði þó hug á að hefja nám í kennslufræðum.  

3.4 Framkvæmd 

Spurningalistinn var forprófaður og voru háskólamenntuð skyldmenni höfundar fengin til 

þess að svara spurningakönnuninni og athuga hvort einhverjir vankantar væru þar á og var 

þá spurningakönnunin prentuð út. Einhverjar villur fundust við forprófun og voru það 
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aðallega málfarslegar villur. Að lokum fór spurningakönnunin fram í gegnum tölvuforritið 

Survey Monkey þar sem þátttakendur gátu svarað könnuninni í gegnum tölvu. Fyrst var 

kynningarbréf sent í tölvupósti til skólastjórnenda skólanna og voru þeir beðnir um að 

áframsenda bréfið (sjá viðauka A) til þeirra sem tækju þátt ef skólastjóri gæfi leyfi fyrir því. 

Með kynningarbréfi til skólastjórnenda fylgdi bréf til þátttakenda (sjá viðauka Á) þar sem þeir 

voru vinsamlegast beðnir um að taka þátt í stuttri könnun og þeim gefin upp vefslóð 

spurningalistans (sjá viðauka B). Um það bil tveimur vikum síðar var sent áminningarbréf í 

tölvupósti (sjá viðauka D) til allra þar sem þátttakendur voru minntir á að svara könnuninni 

en þeim jafnframt þakkað fyrir þátttökuna ef þeir höfðu nú þegar svarað.  

Í spurningakönnuninni eru 14 spurningar og er spurt um fjölda heimsókna barna og 

kennara á milli leik- og grunnskólans og hversu vel börn og tilvonandi kennari 1. bekkjar 

þekkja hvert annað áður en grunnskólaganga hefst. Einnig eru í könnuninni spurningar sem 

snúa að því hversu vel þátttakendum þóttu börnin vera í stakk búin til að hefja 

grunnskólagöngu og hversu örugg eða óörugg þau voru. Að lokum fjalla nokkrar spurningar 

um ánægju þátttakenda gagnvart því hvort húsnæði skólastofnananna sé undir sama þaki 

eða sitt á hvorum staðnum og hversu vel þeim þykir flutningurinn á milli skólastiga takast 

miðað við fjarlægð leik- og grunnskólans hvors frá öðrum.  

Þegar undirbúningur undir rannsóknina hófst ætlaði höfundur að kanna einnig viðhorf 

foreldra og eru því spurningar í könnuninni sem fjalla um upplýsingaflæði frá skóla til 

heimilis. Þegar lengra var liðið á rannsóknina áttaði höfundur sig hins vegar á því að það 

hefði verið of yfirgripsmikið að hafa foreldra einnig inni í rannsókninni og er því ekki í 

niðurstöðukaflanum horft á svör við spurningum sem snúa að foreldrum.  

Viðtölin fóru fram í þeim skólum sem viðmælendur starfa í og völdu viðmælendur það 

rými sem viðtölin fóru fram í. Algengast var að viðmælendur veldu sérstakt viðtalsherbergi 

en á nokkrum stöðum var slíkt herbergi ekki til staðar og fór þá viðtalið fram í 

sérkennsluherbergi, listarými eða öðru sambærilegu. Viðtölin tóku um 12–25 mínútur og 

voru allir viðmælendur mjög jákvæðir í garð rannsóknarinnar.  Höfundur notaðist við 

viðtalsramma (sjá viðauka E) í viðtölunum og var í þeim spurt um hvernig samfellu á milli 

skólastiga væri háttað og hvort viðmælendur væru ánægðir með þá samfellu. Viðmælendur 

sögðu einnig frá því hversu auðveld þeim þætti yfirfærslan á milli skólastiga fyrir börnin og 

hvort þeir vildu að skólastigin væru í sama húsnæði til þess að stuðla að sem bestri samfellu 

og farsælli yfirfærslu. 

3.5 Tölfræðileg úrvinnsla 

Fyrsta skrefið í úrvinnslu gagna í megindlegum rannsóknum er að skoða þær breytur sem 

koma fyrir í rannsókninni en breytur eru þau atriði sem verið er að rannsaka, svörin við 



 

29 

spurningunum (Amalía Björnsdóttir, 2003). Að gagnaöflun lokinni og svör þátttakenda hafa 

verið gaumgæfilega skoðuð er komið að því að setja niðurstöðurnar upp á skilmerkilegan og 

skipulagðan hátt. Þar með er komið að tölfræðinni en lýsandi tölfræði er fyrst og fremst beitt 

við greiningu gagna í megindlegum rannsóknum.  

Lýsandi tölfræði er, líkt og nafnið gefur til kynna, lýsing á þeim niðurstöðum sem fást úr 

rannsókn. Þá er leitast við að skoða þann einstaklingsmun sem er á svörum þátttakenda og 

hvaða þættir eru dæmigerðir fyrir gögnin. Í lýsandi tölfræði gegna myndir og töflur 

veigamiklu hlutverki þar sem misauðvelt eða miserfitt er að lesa úr tölfræðilegum 

upplýsingum í texta (Amalía Björnsdóttir, 2003). Úrvinnsla gagnanna miðast ávallt við það að 

fá svör við rannsóknarspurningu eða rannsóknarspurningum sem settar eru fram.  

Viðtölin voru tekin upp á forrit í síma rannsakanda og skráði rannsakandi niður þær 

spurningar og athugasemdir sem vöknuðu á meðan á viðtölunum stóð. Við úrvinnslu á 

viðtölunum var hlustað á viðtölin og skrifað nákvæmlega upp það sem viðmælendur sögðu. 

Síðan voru svör viðmælenda flokkuð í þemu og verða svörin sett með niðurstöðum úr 

spurningakönnuninni sem viðbót við þau svör sem þar fengust.  

3.6 Áreiðanleiki og réttmæti 

Í rannsóknum skipta gæði gagna gífurlega miklu máli til þess að áreiðanleiki og réttmæti 

fáist. Réttmæti getur ekki verið til staðar nema rannsóknin sé einnig áreiðanleg en réttmæti 

felst í því að hægt sé að draga trúverðugar ályktanir af niðurstöðum. Einnig segir réttmæti til 

um það hversu gott tilraunasniðið er og hvort hægt sé að alhæfa niðurstöðurnar yfir á aðrar 

aðstæður eða annað þýði (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í 

megindlegum rannsóknum er það lykilatriði að mælingar séu réttmætar til þess að 

rannsóknin geti talist einhvers virði. Hins vegar verður rannsakandi að gera sér grein fyrir því 

að ekki er fullkomlega víst að niðurstöður úrtaks sé hægt að yfirfæra á þýði. Þar sem 

réttmætar niðurstöður fást ekki endilega ef úrtak er lítill hluti af þýði nema rannsóknin sé 

endurtekin (Amalía Björnsdóttir, 2003). 

Þó að áreiðanleiki þurfi að vera til staðar fyrir réttmæti þá þarf réttmæti ekki að vera til 

staðar svo rannsókn teljist áreiðanleg. Með áreiðanleika er hægt að segja til um hvort 

nægilegur stöðugleiki sé á útkomunni milli mælinga og hefur ýmislegt áhrif þar á. Til að 

mynda getur fjöldi mælinga haft áhrif á áreiðanleika (Amalía Björnsdóttir, 2003). Meiri líkur 

eru á því að áreiðanleiki fáist ef mælingar eru fleiri en færri þar sem skilningur einstaklinga á 

einstaka spurningu getur verið misjafn og með fleiri mælingum eru meiri líkur á að 

slembivillur jafnist út (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Samt sem áður 

er það einnig af hinu góða að einhver einstaklingsmunur komi í ljós í svörum spurninganna 

þar sem breytileiki í svörum býr til fylgni sem nauðsynleg er fyrir tölfræðilega úrvinnslu.  
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Í rannsókn þessari er úrtak nær allt þýðið, eða mjög stór hluti þess, en svörun var þó 

fremur lítil. Því gefa viðtölin aukna dýpt í niðurstöðurnar.   

3.7 Siðferðileg álitamál 

Þegar rannsókn fer fram er mikilvægt að rannsakandi átti sig á siðferðilegum álitamálum. 

Upplýst samþykki þátttakanda er forsenda þess að siðferðilegar kröfur séu uppfylltar 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Það er réttur þátttakanda að hann viti hvað hann samþykkir 

með þátttöku sinni í rannsókninni og kemur það í hlut rannsakanda að veita viðkomandi 

nægilega góða vitneskju um eðli þeirrar rannsóknar sem gerð er. Í upplýsingum frá 

rannsakanda þarf að koma fram hver tilgangur rannsóknarinnar sé, hvort einhverjar áhættur 

fylgi þátttökunni og hvaða ávinningur sé af henni. Einnig þarf að koma skýrt fram hvort og 

hvernig persónugreinanlegar upplýsingar koma fyrir og hvernig niðurstöður rannsóknarinnar 

verða birtar (Sigurður Kristinsson, 2013). Um leið og upplýsingar um rannsóknina eru kynntar 

tilvonandi þátttakanda er auk þess mikilvægt að gera honum grein fyrir því að fullt frelsi sé til 

þess að hætta þátttöku í rannsókn hvenær sem er án þess að þurfa að gefa upp nokkra 

ástæðu. 

Það er skylda að tilkynna vinnslu á persónuupplýsingum til Persónuverndar og var 

rannsókn þessi tilkynnt þangað. Það er gert til þess að gagnsæi sé tryggt um vinnslu 

persónulegra upplýsinga (Persónuvernd, e.d.). Þá var rafrænt eyðublað fyllt út og sent til 

Persónuverndar sem sá síðan um að færa tilkynninguna í opinbera tilkynningaskrá. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður annars vegar fjallað um niðurstöður sem fengust úr rafrænni 

spurningakönnun þar sem meðal annars var spurt um samfellu og samstarf á milli leik- og 

grunnskóla árið sem börn ljúka námi í leikskóla og hefja grunnskólagöngu. Hins vegar verður 

greint frá því sem fram fór í viðtölunum. Þar sögðu viðmælendur frá því hvernig samfellu á 

milli skólastiganna væri háttað, undirbúningi undir yfirfærsluna úr leikskóla í grunnskóla og 

viðhorfum þeirra til þess að hafa skólastigin í sama húsnæði. Í niðurstöðum var leitað svara 

við rannsóknarspurningum sem beindust að því hvort kennarar leik- og grunnskóla teldu 

betra fyrir börn að vera undir sama þaki eða sitt á hvorum staðnum þegar yfirfærslan á milli 

skólastiganna á sér stað. Að auki voru undirspurningar þar sem spurt var um muninn á 

samfellu á milli skólastiga þegar skólastigin voru í sama húsnæði eða hvort á sínum stað og 

hverja viðmælendur teldu vera kosti og galla þess að vera í sama húsnæði við yfirfærslu á 

milli leik- og grunnskóla.  

Hér á eftir verður skólunum skipt í tvo hópa eftir því hvort leikskóli og grunnskóli séu 

undir sama þaki eða sinn í hvoru húsnæðinu. Leik- og grunnskólar sem eru í sama húsnæði 

verða í saman-hópnum og leik- og grunnskólar sem eru sitt á hvorum staðnum verða í 

sundur-hópnum. Þannig er unnt að greina þessa tvo hópa í sundur með einföldum hætti í 

textanum. 

4.1 Niðurstöður úr spurningakönnun 

Greint verður frá því hér hvaða svör fengust úr spurningakönnun sem lögð var fyrir kennara í 

leik- og grunnskólum í dreifbýli bæði þar sem skólastigin voru í sama húsnæði og sitt á 

hvorum staðnum. Þessum kafla verður skipt í undirkafla þar sem fjallað verður um hverja 

spurningu fyrir sig og niðurstöður sýndar með myndriti. Eins og fram kom í kaflanum hér á 

undan fengust svör frá 31 af þeim 40, sem beðnir voru um að taka þátt, en það gerir 77,5% 

svarhlutfall. Úrtakið er þó fremur lítið og miðað við það er svörun við spurningakönnuninni 

ekki góð. Því þarf að taka niðurstöður spurningakönnunarinnar með ákveðnum fyrirvara. 

Spurningarnar í könnuninni eru settar fram sem fullyrðingar sem þátttakendur tóku afstöðu 

til.  

Í spurningakönnuninni var spurt um hvað kennarar héldu að foreldrum leikskólabarna í 

elsta árgangi fyndist um samfellu á milli skólastiga og aðgengi að tilvonandi kennara 1. 

bekkjar. Þegar spurningakönnunin var send út var ætlunin að kanna einnig viðhorf foreldra 

en hætt var við það vegna þess hve umfangsmikil rannsóknin hefði þá orðið. Það verður því 

ekki fjallað um þær niðurstöður í þessu verkefni.  



32 

Nokkuð jafnt hlutfall var í svörun þeirra sem starfa í leikskóla og þeirra sem starfa í 

grunnskóla. Kennarar sem starfa í leikskóla, sem svöruðu, voru örlítið fleiri eða 16 talsins, 

sem gera 52% svarhlutfall, en 15 svör bárust frá kennurum í grunnskólum sem samsvara 48% 

svarhlutfalli . Sömu niðurstöður var að finna þegar spurt var um hvort skólastigin væru sitt á 

hvorum staðnum eða undir sama þaki en 52% þátttakenda voru í saman-hópnum, eða 16 

einstaklingar, og 48% þátttakenda voru í sundur-hópnum, eða 15 einstaklingar.  

Verður í niðurstöðukaflanum úr spurningakönnuninni ekki gerður greinamunur á því 

hvort þátttakendur starfi í leikskóla eða grunnskóla heldur einungis á því hvort skólastigin 

séu í sama húsnæði eða sitt á hvorum staðnum. 

4.1.1 Heimsóknir leikskóla í grunnskóla 

Spurt var hvort kennurum fyndist að börnin í 1. bekk hefðu farið nægilega oft að heimsækja 

grunnskólann á meðan þau voru enn í leikskóla. Á mynd 6 má sjá að svör þátttakenda voru 

nokkuð jöfn. Þó er hægt að sjá að fleiri í saman-hópnum voru mjög sammála því að börnin í 

1. bekk hefðu farið nægilega oft að heimsækja grunnskólann á meðan þau voru enn í 

leikskóla, eða 62,5%%. Af þátttakendum í saman-hópnum voru 37,5% sammála því að elstu 

börn í leikskóla færu nægilega oft að heimsækja grunnskólann.  

 

Mynd 6. Börnin í 1. bekk fóru nægilega oft að heimsækja grunnskólann á meðan þau voru 
enn í leikskóla. 

Í sundur-hópnum voru 40% mjög sammála því að börnin í 1. bekk hefðu farið nægilega oft að 

heimsækja grunnskólann á meðan þau voru enn í leikskóla og 60% þátttakenda í sundur-

hópnum voru sammála því.  

4.1.2 Kennari kynnist væntanlegum nemendum 

Þegar spurt var hvort kennari 1. bekkjar hefði kannast vel við börnin þegar þau byrjuðu í 

grunnskólanum svöruðu allir þátttakendur í saman-hópnum að þeir væru mjög sammála. 

Svarhlutfall var því 100% eins og sjá má á mynd 7.  
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Mynd 7. Kennari 1. bekkjar kannaðist vel við börnin þegar þau byrjuðu í 1. bekk. 

Þátttakendur í sundur-hópnum voru 12 mjög sammála og sammála eða 80%. Þrír 

einstaklingar eða 20% tóku ekki afstöðu og svöruðu með hvorki né.  

4.1.3 Tilbúin fyrir grunnskólann 

Þátttakendur í saman-hópnum, bæði þeir sem starfa í leikskóla og grunnskóla, voru sammála 

því að leikskólabörnin væru vel í stakk búin til þess að hefja grunnskólagöngu en allir í 

saman-hópnum svöruðu að þeir væru sammála eða mjög sammála því.  

 

Mynd 8. Elstu börnin í leikskólanum voru vel í stakk búin til að byrja í 1. bekk. 

Sjá má á mynd 8 að þátttakendur í sundur-hópnum voru ekki jafn sammála en 80% þeirra 

svöruðu að þeir væru sammála eða mjög sammála en 20%, eða þrír einstaklingar, tóku ekki 

afstöðu til þess hvort leikskólabörnin væru vel í stakk búin til þess að byrja í 1. bekk.  

4.1.4 Örugg að hefja grunnskólagöngu 

Spurt var hvort börnin væri örugg þegar þau væru að hefja grunnskólagönguna. Mynd 9 sýnir 

að allir þátttakendur í saman-hópnum svöruðu því að þeir væru mjög sammála því að börnin 

væru örugg þegar þau byrjuðu í 1. bekk.  
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Mynd 9. Börnin voru örugg þegar þau byrjuðu í 1. bekk. 

Þátttakendur í sundur-hópnum voru ekki jafn sammála. Fjórir einstaklingar eða 26,7 % sögðu 

að þeir væru mjög sammála þessari fullyrðingu. Rúmlega helmingur eða 53,3% sögðust vera 

sammála. Fimmtungur þátttakenda í sundur-hópnum, eða 20%, sögðust ekki taka afstöðu til 

þess hvort börnin væru örugg þegar þau byrjuðu í grunnskóla og svöruðu með hvorki né.  

4.1.5 Raunhæfar væntingar barnanna 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir héldu að börnin hefðu gert raunhæfar væntingar til 

grunnskólans áður en þau byrjuðu í 1. bekk. Nokkuð jöfn svör voru hjá þátttakendum í 

saman-hópnum og sundur-hópnum eins og sjá má á mynd 10.  

 

Mynd 10. Börn gerðu sér raunhæfar væntingar til grunnskólans áður en þau byrjuðu í 1. 
bekk. 

Meirihluti þátttakenda var mjög sammála eða sammála því að börnin gerðu sér raunhæfar 

væntingar til grunnskólans. Fjórir einstaklingar eða 20% þeirra í saman-hópnum svöruðu 

með hvorki né og tóku því ekki afstöðu. Einnig tóku fjórir þátttakendur eða 26,7% í sundur-

hópnum ekki afstöðu til þess hvort börnin gerðu sér raunhæfar væntingar til grunnskólans 

áður en þau byrjuðu í 1.bekk.  
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4.1.6 Þekking á grunnskólasvæðinu 

Þátttakendur voru beðnir um að svara því hvort þeim hefði fundist börnin þekkja 

grunnskólasvæðið vel áður en þau byrjuðu í 1. bekk. Líkt og sést á mynd 11 voru allir í saman-

hópnum mjög sammála því að leikskólabörnin þekktu grunnskólasvæðið vel.  

 

Mynd 11. Börn þekktu grunnskólasvæðið vel áður en þau byrjuðu í 1. bekk. 

Allir í sundur-hópnum voru ýmist mjög sammála eða sammála því að grunnskólasvæðið væri 

vel þekkt hjá þeim sem hófu grunnskólagöngu.  

4.1.7 Gæði samstarfs  

Þegar spurt var hvort samstarf á milli elstu barna leikskólans og grunnskólans hafi gengið vel 

má sjá á mynd 12 að allir þátttakendur, bæði í saman-hópnum og sundur-hópnum, svöruðu 

því að þeir væru mjög sammála eða sammála.  

 

Mynd 12. Samstarf á milli elstu barna leikskólans og grunnskólans gekk vel. 

Fleiri í saman-hópnum svöruðu því að þeir væru mjög sammála, eða 81,3%. Að sama skapi 

svöruðu örlítið fleiri því í sundur-hópnum að þeir væru sammála, eða 53,3%. 

4.1.8 Samstarf kennara 

Spurt var hvort samstarf leikskólakennara og kennara 1. bekkjar hefði gengið vel og er á 

mynd 13 hægt að sjá mun á svörum þátttakenda sem voru í saman-hópnum og þeirra sem 

voru í sundur-hópnum. Af þeim í saman-hópnum voru allir sammála og mjög sammála því að 

samstarfið á milli kennara beggja skólastofnana gengi vel.  
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Mynd 13. Samstarf á milli leikskólakennara og kennara 1. bekkjar gekk vel. 

Þátttakendur í sundur-hópnum voru einnig nokkuð samstíga í svörum en flestir voru mjög 

sammála og sammála því að samstarfið væri gott en 20% eða þrír einstaklingar í sundur-

hópnum tóku ekki afstöðu til þess hvort samstarfið milli kennara elstu barna í leikskólanum 

og kennara 1. bekkjar gengi vel.  

4.1.9 Ánægja með vegalengd á milli skólastofnana. 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir væru ánægðir með þá vegalengd sem var á milli 

leikskólans og grunnskólans og svöruðu þátttakendur þá miðað við hvort þeir störfuðu í skóla 

sem er undir sama þaki eða sinn á hvorum staðnum. Eins og sjá má á mynd 14 voru allir í 

saman-hópnum mjög sammála því að þeir væru ánægðir með að vera undir sama þaki.  

 

Mynd 14. Ég er mjög ánægð(ur) með þá vegalengd sem er á milli leikskólans og 
grunnskólans. 

Misjöfn svör voru hins vegar hjá þátttakendum í sundur-hópnum. Þar svaraði þriðjungur, eða 

33,3%, því að þeir væru mjög sammála eða sammála því að þeir væru ánægðir með að 

skólastigin væru sitt í hvoru húsnæðinu eða það er að segja með þá vegalengd sem á milli 

þeirra var. Þrír einstaklingar svöruðu með hvorki né og tóku því ekki afstöðu en það voru 

20%. Sjö þátttakendur í sundur-hópnum voru ósammála og mjög ósammála því að þeir væru 

ánægðir með fjarlægðina á milli skólastiganna en það voru 46,7%.  
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4.1.10 Viðhorf kennara til yfirfærslu undir sama þaki. 

Þegar spurt var hvort þátttakendur teldu yfirfærsluna úr leikskóla í grunnskóla mun 

auðveldari ef skólastigin væru í sama húsnæði má sjá á svörum á mynd 15 að allir í saman-

hópnum voru mjög sammála því að yfirfærslan væri auðveldari í sama húsnæði.  

 

Mynd 15. Það er mun auðveldara fyrir börnin að flytjast úr leikskóla í grunnskóla þar sem 
leik- og grunnskólinn eru undir sama þaki. 

Þátttakendur í sundur-hópnum voru ekki endilega þeirrar skoðunar. Sjá má að tæplega 

helmingurinn var sammála því að yfirfærslan væri auðveldari í sama húsnæði eða 46,7% 

kennara í sundur-hópnum. Af þeim voru 2 eða 13,3% sem ekki vildu taka afstöðu til þess 

hvort yfirfærslan væri auðveldari undir sama þaki. Í sundur-hópnum voru síðan 40% 

þátttakenda ósammála því að yfirfærslan á milli leik- og grunnskóla væri auðveldari ef 

skólastigin væru í sama húsnæði.  

4.1.11 Viðhorf kennara til sameiginlegs húsnæðis 

Seinasta spurningin í spurningalistanum laut að því hvort þátttakendur vildu hafa leikskólann 

og grunnskólann undir sama þaki. Sjá má á mynd 16 að þátttakendur í saman-hópnum voru 

mjög sammála og sammála því að þeir vildu hafa skólastigin undir sama þaki.  

 

Mynd 16. Ég vil hafa leikskólann og grunnskólann undir sama þaki. 
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Fremur ólík svör komu fram hjá þátttakendum í sundur-hópnum. Þar vildi tæplega helmingur 

þátttakenda hafa skólastigin í sama húsnæði eða 46,7%. Einungis einn í sundur-hópnum vildi 

ekki taka afstöðu til þess hvort hann vildi hafa leik- og grunnskólann undir sama þaki. Þá 

svaraði þriðjungur eða 33,3, því að þeir væru mjög ósammála eða ósammála því að þeir vildu 

hafa skólastigin undir sama þaki og tveir einstaklingar, 13,3%, sögðu að þeim væri alveg 

sama.  

Af öllum þátttakendunum, sem voru 31 talsins, vildu 23 hafa leikskóla og grunnskóla í 

sama húsnæði, eða 74,2%.  

4.1.12 Samantekt á svörum í spurningakönnun 

Miðað við þær niðurstöður, sem fengust úr spurningakönnuninni, voru allir þátttakendur, 

bæði í saman-hópnum og sundur-hópnum sammála því að börnin í 1. bekk hefðu farið 

nægilega oft að heimsækja grunnskólann á meðan þau voru enn í leikskóla. Þátttakendur 

voru einnig allir sammála því að samstarfið á milli elstu barna leikskólans og grunnskólans 

hefði gengið vel og að börnin hefðu þekkt grunnskólasvæðið vel áður en þau byrjuðu í 1. 

bekk, þótt munur hefði verið á milli þeirra sem voru mjög sammála og sammála.  

Þátttakendur í saman-hópnum voru sammála því að kennari 1. bekkjar kannaðist vel við 

börnin þegar þau byrjuðu í 1. bekk og að þau væru örugg og vel í stakk búin til þess að hefja 

grunnskólagöngu. Fimmtungur þátttakenda í sundur-hópnum tóku hvorki afstöðu til þess 

hvort kennari kannaðist vel við börnin þegar þau byrjuðu í grunnskóla né til þess hvort 

börnin væru örugg eða í vel stakk búin til þess að byrja í 1. bekk. Hins vegar töldu 80% 

þátttakenda í sundur-hópnum að börnin væru örugg, vel í stakk búin og að kennarinn 

kannaðist vel við þau þegar þau hefðu hafið grunnskólagöngu. Sömu svör var einnig að finna 

við spurningunni um hvort samstarf á milli leikskólakennara og kennara 1. bekkjar hefði 

gengið vel.  

Þegar spurt var um það hvort þátttakendum fyndist að börnin hefðu haft raunhæfar 

væntingar til grunnskólans áður en þau byrjuðu í 1. bekk, tóku um fjórðungur þátttakenda, 

bæði í saman-hópnum og sundur-hópnum, ekki afstöðu og svöruðu með hvorki né. Hinir 

voru sammála því að börnin hefðu raunhæfar væntingar til skólans áður en þau hefðu hafið 

grunnskólagöngu.  

Þriðjungur þátttakenda í sundur-hópnum var ánægður með vegalengdina á milli 

skólanna. Af þeim tók 20% ekki afstöðu og tæplega helmingur var óánægður með 

vegalengdina á milli skólastiga. Þátttakendur í sundur-hópnum gáfu ólík svör við því hvort 

þeim fyndist það mun auðveldara fyrir börnin að flytjast úr leikskóla í grunnskóla þar sem 

skólastigin eru í sama húsnæði. Þá var tæplega helmingur sammála þeirri fullyrðingu og 40% 
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þeirra voru ósammála. Tveir einstaklingar í sundur-hópnum tóku ekki afstöðu til þess hvort 

auðveldara væri að flytjast á milli skólastiga ef þau væru í sama húsnæði.  

Að lokum var spurt hvort þátttakendur vildu hafa leik- og grunnskólann undir sama þaki 

og tók fimmtungur þeirra í sundur-hópnum ekki afstöðu til þess eða svaraði að þeim væri 

alveg sama. Tæplega helmingur þeirra svaraði að þeir væru sammála því að þeir vildu hafa 

skólastigin undir sama þaki en þriðjungur var ósammála.  

Allir í saman-hópnum voru ánægðir með að hafa skólana í sama húsnæði og voru 

sammála þeirri fullyrðingu að mun auðveldara væri fyrir börnin að flytjast úr leikskóla í 

grunnskóla þar sem skólastigin væru undir sama þaki. Af öllum þátttakendum, í báðum 

hópum, voru 74% sammála því að þeir vildu hafa leik- og grunnskólann undir sama þaki.  

4.2 Niðurstöður úr viðtölum 

Tekin voru einstaklingsviðtöl við 16 kennara í leik- og grunnskólum, fjóra kennara elstu barna 

í leikskóla og fjóra kennara yngstu barna í grunnskóla úr saman-hópnum og fjóra kennara 

elstu barna í leikskóla og fjóra kennara yngstu barna í grunnskóla úr sundur-hópnum. 

Þátttakendur voru valdir af hentugleika af lista þeirra sem fengu senda spurningakönnun og 

hefur nöfnum þeirra verið breytt. Benda má á að líklegt er að viðmælendur hafi lagt 

misjafnan skilning í þau hugtök sem notuð voru yfir yfirfærslu og samfellu í skólastarfi, þar 

sem þeir gætu skilið á mismunandi hátt hvað átt var við með samfellu.  

Viðmælendur voru beðnir um að svara þremur meginspurningum sem miða að því að 

leita svara við rannsóknarspurningu þessa verkefnis sem snýr að viðhorfi kennara til þess að 

hafa leik- og grunnskóla undir sama þaki við yfirfærslu á milli skólastiga. Hér verður fjallað 

um svör viðmælendanna sextán sem rætt var við og eru svörin flokkuð í nokkur þemu. Þau 

þemu, sem birtust í viðtölunum, voru fjöldi heimsókna á milli skólastiga og töluðu 

viðmælendur þá bæði um heimsóknir frá leikskóla í grunnskóla og einnig heimsóknir sem 

börnin í 1. bekk fóru í leikskólann. Viðmælendur töluðu einnig um hversu mikilvægt það væri 

að leikskólabörnin þekktu vel til umhverfis og kennara grunnskólans og hvernig unnt væri að 

samkenna börnum á báðum skólatigum. Að auki töldu viðmælendur upp kosti og galla þess 

að vera undir sama þaki og hvaða viðhorf þeir höfðu til þess að hafa leik- og grunnskóla í 

sama húsnæði.  

4.2.1 Heimsóknir leikskóla í grunnskóla 

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvernig samfellu væri háttað á milli leik- og 

grunnskóla kom í ljós að mun fleiri heimsóknir voru á milli skólastiga í saman-hópnum. 

Viðmælendur töldu þá að þeir ættu auðveldara með að fara á milli og voru heimsóknir elstu 
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barna í leikskólanum yfir í grunnskólann tíðari. Elstu börnin í leikskólanum fóru þá í 

grunnskólahlutann um einu sinni til þrisvar í viku allan veturinn.  

Í sundur-hópi voru heimsóknir á milli skólastiga heldur færri. Þrír viðmælendur sögðu að 

heimsóknir væru fremur tíðar miðað við að þurfa að fara með skólarútu á milli staða og hjá 

Unni grunnskólakennara, sem vann við slíkar aðstæður, var sífellt verið að fjölga 

heimsóknum leikskólabarnanna yfir í grunnskólann en þær voru um 20 yfir veturinn. Hjá 

Brynjari, sem vann við sams konar aðstæður en í öðrum skóla, var svipaður fjöldi heimsókna 

en elsti árgangur leikskólans fór í um 16 heimsóknir í grunnskólann yfir árið. Að auki nefndi 

Brynjar að ýmislegt annað væri gert til þess að efla samfelluna á milli skólastiga heldur en 

einungis að fara með leikskólabörnin að hitta 1. bekk. Einnig var farið með leikskólabörnin í 

sameiginlega ferð með fyrsta bekk einu sinni á önn í stóran skóg í sérstakt skógarverkefni og 

taldi Brynjar að það væri gott tækifæri fyrir börnin að kynnast. Á þriðja staðnum, þar sem 

viðmælandi taldi að heimsóknir leikskólabarna í grunnskólann hafi verið fremur tíðar, voru 

þær um það bil einu sinni í mánuði. Þá fór elsti árgangur í leikskólanum að heimsækja 1. bekk 

í grunnskólanum og vann þá einhver verkefni með þeim. 

Að sama skapi var algengt í skólum í sundur-hópnum að í lok skólaárs væri tilvonandi 

grunnskólabörnum boðið að koma og vera í grunnskólanum heilan dag til þess að fá að fara í 

skólann í skólabíl og taka þátt í öllu því sem fyrsti bekkur gerði þann daginn. Einhver 

grunnskólanna bauð elsta árgangi í leikskólanum að koma og vera síðasta daginn í 

grunnskólanum en annar grunnskóli bauð upp á vorskóla. Ragnar leikskólakennari í sundur-

hópi segir frá því að skóli hans hafi árlega skipulagt sérstakan vorskóla, þar sem elstu börnin í 

leikskólanum fá að vera í grunnskólanum í þrjá daga. Þá er þetta ákveðin aðlögun þar sem 

elstu börnin í leikskólanum fá að fara með skólabíl í skólann eins og börnin í grunnskólanum 

þrjá daga í röð að vori. Leikskólabörnin eru þá allan daginn í skólanum og fara síðan með 

skólabílnum aftur heim, líkt og þau munu gera um haustið þegar þau hefja grunnskólagöngu.  

Sumir viðmælendur í sundur-hópnum voru ánægðir með fjölda heimsókna á milli 

skólastiga en aðrir töldu að þær mættu vera mun fleiri. Þær Olga og Ylfa grunnskólakennarar 

í sundur-hópi eru sammála um að heimsóknir leikskólabarna í grunnskólann væru of fáar. 

Olga sagði: 

Sko, við erum ekki mikið að hittast sem er frekar leiðinlegt, sko. Við 

eiginlega fáum leikskólakrakkana svona fjórum til fimm sinnum og þá eru 

þau alltaf meira og meira. Þannig að fyrsta skiptið eru þau bara í einum 

tíma og svo í síðasta skiptið þá eru þau alveg heilan skóladag. 

Þessi fjöldi heimsókna, um fjögur til sex skipti á ári, var algengastur hjá sundur-hópi, eða 

hjá fimm af átta viðmælendum í þeim aðstæðum. Viðmælendur nefndu flestir skort á 
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skipulagi og sveigjanleika og of mikinn kostnað við akstur á milli staða sem aðalástæður fyrir 

svo fáum heimsóknum.  

4.2.2 Heimsóknir grunnskóla í leikskóla  

Í grunnskólum í saman-hópi kom 1. bekkur í reglulegar heimsóknir í leikskólann og töldu 

viðmælendur það ekki síður mikilvægt. Þá heimsótti 1. bekkur elstu börnin í leikskólanum 

einu sinni til tvisvar í viku og var þetta fyrir fram ákveðið samstarf hjá öllum skólum í saman-

hópi. Íris grunnskólakennari, sem starfaði við slíkar aðstæður, nefndi að fyrsti bekkur færi 

alltaf einu sinni í viku í stærðfræðitíma í leikskólann og væru þau þá að kubba og skoða form. 

Hún taldi það mikilvægt fyrir börnin í 1. bekk að fá lítillega að halda þessari tengingu og 

komast aftur í leikskólaumhverfið í smástund.  

Flestir viðmælendur í sundur-hópi sögðu frá því að einnig væru heimsóknir frá 

grunnskólanum í leikskólann, þar sem 1. bekkur heimsótti elstu börnin í leikskólanum. Voru 

allir viðmælendur sammála um jákvætt gildi þessa. Heimsóknirnar voru um ein til þrjár á ári 

og fannst viðmælendum sem starfa í leikskóla sérstaklega gaman að sjá hvað börnin hefðu 

breyst eftir aðeins örfáa mánuði í grunnskólanum. Magnús leikskólakennari í sundur-hópi 

sagði: 

Fyrsti bekkur kemur hingað til okkar í 2-3 heimsóknir og það er mjög gaman 

að sjá hvað þau eru orðin eiginlega veraldarvön, finnst þeim.  

Viðmælendur sem starfa í grunnskóla voru ekki síður ánægðir með þessar heimsóknir og 

tóku eftir því hvað börnunum fannst gaman að fá að leika sér aftur. Olga grunnskólakennari 

við sams konar aðstæður og Magnús sagði:  

Við förum svo einu sinni í heimsókn til þeirra í svona klukkutíma. Það finnst 

krökkunum alveg meiriháttar og elska að vera komin aftur í allt dótið að leika. 

Fleiri viðmælendur í sundur-hópi taka í sama streng. Allir viðmælendur, sem starfa í 

grunnskóla, voru sammála því að þeir vildu að það væru fleiri heimsóknir frá grunnskóla í 

leikskóla. Viðmælendur töldu að það gæfi börnunum mikið að fá að fara aftur í gamla og 

kunnuglega leikskólaumhverfið og að það hefði mikið tilfinningalegt gildi.  

4.2.3 Þekking leikskólabarna á umhverfi og kennurum grunnskólans 

Viðmælendur voru allir þeirrar skoðunar að töluverð fjölbreytni væri í því sem kennari 

grunnskólans gerði með leikskólabörnunum þegar þau voru í heimsókn. Viðmælendur töldu 

heimsóknirnar vera mikilvægan þátt í því að kynnast þeim börnum sem mundu síðan byrja í 

grunnskólanum að hausti. Þeim fannst það einnig skipta máli að tengja þau inn í skólann og 
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það umhverfi sem þar væri. Að auki bentu þeir á að umhverfi skólans væri ekki eingöngu 

útisvæðið heldur einnig allar verkgreinastofurnar, matsalurinn, bókasafnið og fleira. Börnin 

þyrftu að læra hvernig ætti að haga sér á þessum stöðum og hvað væri gert hvar og hvaða 

reglur giltu. Þau mundu þurfa að hafa samskipti við flesta starfsmenn skólans og því væri 

mikilvægt að kynnast þeim líka til þess að börnunum fyndist þau vera örugg í samskiptum 

þegar þau hæfu grunnskólagönguna.  

Viðmælendur í saman-hópi voru allir sammála um að leikskólabörnin þar þekktu vel allt 

umhverfið og starfsfólkið þar sem leik- og grunnskólabörnin væru í sama umhverfi dags 

daglega. Þórður leikskólaleiðbeinandi í saman-hópi taldi að mikill samgangur á milli 

skólastiga yrði til þess að börnin þekku allt umhverfi og starfsfólk mun betur. Anna sem er 

grunnskólaleiðbeinandi við sömu aðstæður sagði: 

Þannig að þau eru þá bæði búin að kynnast skólaliðunum og skólanum 

sjálfum. ... Við samnýtum bókasafn, íþróttahús og sundlaug. ... Börnin eru 

að borða í sama matsal og grunnskólabörnin. Þannig að það er rosalega 

mikill samgangur í rauninni með allt. Þau eru þá búin að kynnast 

skólastofunni, kennaranum sínum, skólaliðunum, íþróttahúsinu og öllum 

starfsmönnum þar í kring. Bókasafnið þekkja þau og bókavörð. Þannig að 

það er lítið sem þau þekkja ekki. ... Og það eru oft yfir veturinn ef það eru 

atburðir. Eitthvað sem er að gerast hjá 1. og 2. bekk þá er okkur boðið að 

vera með og að sama skapi ef það er eitthvað að vera hjá okkur þá bjóðum 

við fyrsta og öðrum bekk til okkar.  

Viðmælendur í sundur-hópi töldu einnig að mikilvægt væri fyrir börnin að kynnast því 

umhverfi í grunnskólanum sem þau mundu fara í að lokinni leikskólagöngu en þau væru ekki 

endilega markvisst að kynna börnin fyrir öllu starfsfólki og stofum innan skólans. Þó væri það 

gert í einhverjum skólum að viðmælendur leyfðu börnunum að líta inn í allar stofurnar og 

ræddu við börnin um reglur og umgengni innan þeirra. Einn viðmælandi, sem starfaði í 

leikskóla í sundur-hópi, nefndi að þegar leikskólabörnin færu í heimsóknir í skólann þá tæki 

skólastjórinn alltaf á móti þeim, færi yfir reglur skólans og hvernig ætti að umgangast 

sérstakar stofur, eins og smíðastofuna og bókasafnið. Þau fengju þá alltaf að kíkja inn í þessar 

stofur og sjá þá stundum önnur börn vinna þar og það væru þá fyrirmyndir fyrir 

leikskólabörnin þegar þau byrjuðu síðan í skólanum. Annar viðmælandi, sem starfaði við 

sömu aðstæður, sagði að hjá þeim færu þau með leikskólabörnin í íþróttahús grunnskólans 

nokkrum sinnum yfir veturinn og kynntust því umhverfi. Þar væru leikskólabörnin að æfa 

íþróttir en eftir íþróttatímann hefðu þau tækifæri til þess að vera aðeins fyrir utan að leika 

við grunnskólabörnin þar sem frímínútur væru einmitt þegar íþróttatímanum lyki. Þannig 
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hefðu þau kynnst því vel hvernig ætti að umgangast íþróttahúsið og hvað ætti að gera í 

búningsklefanum og vita hvernig frímínúturnar virkuðu. Einhverjum viðmælendum í sundur-

hópi fannst vanta meiri og markvissari kynningu á öllu starfsfólki skólans, eins og skólaliðum 

og ritara. Þeim fannst einnig að þekking á útisvæði mætti vera betri og þjálfun í búningsklefa 

íþróttahúss.   

4.2.4 Þekking grunnskólakennara á væntanlegum grunnskólabörnum 

Þegar spurt var að því hversu vel kennarar grunnskólanna þekktu börnin, sem voru 

væntanleg í grunnskólann, kom í ljós að ekki var mikill munur á svörum þeirra sem voru í 

saman-hópnum og þeirra í sundur-hópnum. Viðmælendur í sundur-hópnum töldu að kennari 

1. bekkjar þekkti börnin nokkuð vel þegar þau byrjuðu í grunnskólanum. Þeir töldu þá að það 

væri aðallega vegna þess hversu lítið samfélagið var en allir viðmælendur störfuðu í litlum 

skólum í dreifbýli. Þannig þekktust oft og tíðum kennarinn og börnin utan skólans og höfðu 

kennararnir þannig séð börnin í öðruvísi umhverfi. Viðmælendur í sundur-hópi nefndu að 

fundir væru um þrisvar á ári þar sem rætt  var um börnin í elsta árgangi í leikskólanum og 

hvernig færni og þekkingu þau hefðu. Þannig færi ákveðinn undirbúningur fram og kennarinn 

sem tæki við börnunum í grunnskólanum hefði þá einhverja þekkingu á áhuga og færni 

barnanna áður en þau byrjuðu í 1. bekk. 

Viðmælendur í saman-hópi voru sammála um að kennari grunnskólans þekkti væntanleg 

börn í 1. bekk mjög vel og að það væru mjög góð tengsl þar á milli. Þeir nefndu allir að 

reglulegir fundir væru á milli skólastiga og að kennarar í grunnskólanum fylgdust nokkuð náið 

með því hvað leikskólahlutinn aðhefðist. Kennarar beggja skólastiga bentu þá hvert öðru á 

það sem betur mætti fara og hvernig efla mætti börnin á einstökum sviðum og styðja við 

þau. Einn grunnskólakennari í saman-hópi sagði: 

Þetta hjálpar náttúrulega gríðarlega þegar ég kem á haustin eða þau koma á 

haustin, þá þekki ég nemendur svo vel, veit sirka hvar þau eru stödd í lestri og 

námi og veit hvar ég þarf að byrja i lestrarkennslu eða þarf að undirbúa betur. 

Fyrir mig sem kennara er þetta líka alveg gríðarlega mikilvægt að fá svona 

tengingu við þessa nemendur og vera aðeins búin að kynnast þeim. 

4.2.5 Samkennsla á milli skólastiga í sama húsnæði 

Í skólum í saman-hópi voru ýmsar greinar og verkefni kennd í hópum þannig að elstu börnin í 

leikskólanum og þau yngstu í grunnskólanum voru reglulega saman í ákveðnum tímum. Það 

var til dæmis gert í íþróttum og voru þrír þeirra skóla með samkennslu á milli skólastiga í 

„Pals“ bæði í stærðfræði og íslensku. „Pals“ er kennsluaðferð sem snýst um að láta börn 

vinna saman í pörum að verkefnum í stærðfræði og lestri. Þannig er unnt að virkja 
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fjölbreyttan nemendahóp og námið verður árangursríkara (Anna-Lind Pétursdóttir og Kristín 

Helga Guðjónsdóttir, 2015). Elísa grunnskólaleiðbeinandi í saman-hópi sagði: 

Elsta árgangnum er samkennt í „Pals“ með fyrsta bekk í íslensku og stærðfræði – 

einu sinni í viku í íslensku og tvisvar í viku í stærðfræði, sko, þannig að það er 

mikið samstarf á milli.  

Fleiri viðmælendur í saman-hópi tóku í sama streng og töldu að einnig væri auðvelt að 

samnýta starfsfólk á milli skólastiga. Einn viðmælandi, sem starfaði við þessar aðstæður, 

benti á að þeir hefðu einu sinni verið með þroskaskert barn í leikskólanum sem átti mjög 

erfitt með að fara á milli skólastiga þó svo að leik- og grunnskólinn væru í sama húsnæði. Þá 

hefði kennari hans í leikskólanum einfaldlega getað fylgt honum í nokkrar vikur í 

grunnskólanum og alltaf minnkað það hægt og rólega þar til ekki var lengur þörf á aðstoð. Í 

aðlöguninni hjá barninu var einnig hægt að fara með það í daglegar heimsóknir aftur í 

leikskólann og búa til gott flæði þarna á milli skólastiganna. Íris grunnskólakennari í saman-

hópi nefndi einnig að sá möguleiki væri fyrir hendi í sameiginlegu húsnæði að samkenna í 

ákveðnum tilfellum elstu börnum leikskólans og þeim yngstu í grunnskólanum. Benti hún á 

að vitsmuna- og félagsþroski barna á sama aldri væri ekki endilega sá sami. Hún sagði:  

Það er kostur að ef börn eru misgetumikil, þá er auðveldara að skipta þeim 

í hópa eftir getu og hægt að hafa leikskólabörn með 1. bekk og nemendur í 

fyrsta bekk með leikskólanum í einhverju ef það þarf. Því þau eru ekkert 

alltaf á sama staðnum þó þau séu í sama bekk. 

Þannig sáu viðmælendur í skólum í saman-hópnum það sem mikinn kost að geta verið með 

ákveðna samkennslu og sveigjanleika á milli leikskóla og grunnskóla. Viðmælendur, sem 

unnu við þessar aðstæður, nefndu það einnig að með þessum aukna sveigjanleika væri 

auðveldara að koma til móts við þarfir og áhuga barnanna og mæta þeim þar sem þau væru 

stödd. Til að mynda nefndi einn grunnskólakennari það að reglulega færi hún með 

lestrarbækur til elstu barnanna í leikskólanum og fengju þeir sem vildu og höfðu áhuga 

lestrarbækur með sér heim. Þeir sem ekki höfðu neinn áhuga þurftu ekki að taka þátt en þá 

hafði kennarinn betri hugmynd um hvar börnin væru stödd, bæði hvað varðaði námsefni og 

áhuga. 

4.2.6 Kostir yfirfærslu og samfellu undir sama þaki 

Viðmælendum í saman-hópnum var það öllum sameiginlegt að sjá einungis kosti við 

yfirfærslu og samfellu undir sama þaki. Þeir ræddu um mikilvægi þess að börnin þekktu allt 

skólasvæðið og að í því fælist mikið öryggi. Viðmælendur töldu almennt að það væri mun 
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minna stökk fyrir börnin að fara úr leikskóla í grunnskóla þegar skólastigin eru í sama 

húsnæði. Þá væri auðveldara að hafa samfellu í þessum þáttaskilum. Elísa 

grunnskólaleiðbeinandi úr þessum hópi sagði:  

Þetta er náttúrulega þá minni breyting fyrir þau, minna stökk. Þau þekkja 

allt þetta umhverfi og þekkja alveg okkur líka og hafa umgengist alla. Þetta 

auðveldar þeim held ég mikið að vera undir sama þaki. Þetta er náttúrulega 

ákveðin breyting að fara úr leikskóla í fyrsta bekk en með því að vera í sama 

umhverfi þá þekkja þau allt svæðið og þekkja krakkana líka. Þetta er ekki 

eins mikil breyting eins og að fara á allt annan stað. 

Fleiri viðmælendur, sem bjuggu við sams konar aðstæður, tóku í sama streng. Þeim fannst 

það vera langstærsti kosturinn að vegna þess hve vel börnin þekkja starfsfólk og umhverfi 

skólans þá væru þau alls ekki feimin og liði mun betur en ella. Þeir töldu að það væri ekkert 

mál fyrir börnin að fara á milli skólastiga og lýsti Íris grunnskólakennari úr sama hópi 

þáttaskilunum við að skipta á milli stiga í grunnskóla. Hún sagði að það væri álíka mikill 

munur að fara úr miðstigi á unglingastig og úr leikskóla í grunnskóla þar sem aðeins væru 

aðrar áherslur á milli stiga.  

Í saman-hópi nefndu viðmælendur það einnig sem mikinn kost að mun auðveldara væri 

fyrir starfsfólk beggja skólastiga að hafa með sér samstarf. Þannig mætti ýmislegt leysa á 

skömmum tíma. Ása grunnskólakennari þar sem skólarnir störfuðu undir sama þaki sagði:  

Ég rekst oft á hana (leikskólakennarann) og við getum þá rætt allt saman mjög 

reglulega. ... Það bara að vera í sama húsnæði gerir það svo auðvelt að koma 

litlum skilaboðum á framfæri. Og mér datt í hug í síðustu viku að þá var alls konar 

leiðindaveður og þá vildum við kíkja í heimsókn á leikskólann og þá var það 

ekkert mál. Við komum þá bara stuttu seinna til hennar (í leikskólann) og eyddum 

frímínútum saman eða sirka einni kennslustund. 

Mikilvægt er að hafa ákveðinn sveigjanleika og nefndu flestir viðmælendur í saman-hópi 

hversu nauðsynlegt það væri að vera opinn og fús til að ræða hlutina. Samstarfið á milli 

skólastiganna þyrfti að vera gott og skipulagið í lagi og því skipti máli að hafa sveigjanleika í 

samstarfinu. Nefndu viðmælendur í þessum hópi þá einnig að þeir merktu það ekki að börnin 

væru kvíðin fyrir þessum þáttaskilum heldur þvert á móti full tilhlökkunar. Anna 

grunnskólaleiðbeinandi í þessum hópi sagði: 

Spennan hverfur ekkert og tilhlökkunin, þeim finnst þetta alltaf jafn 

skemmtilegt og spennandi. En kvíðinn er bara ekki lengur til staðar. Það er 
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alltaf einhver stigsmunur sem er alveg nauðsynlegt en þetta verður aldrei 

yfirþyrmandi. 

Viðmælendur í sundur-hópnum voru sammála þeim í saman-hópnum um að mikill kostur 

væri fólginn í því að leikskólabörnin þekktu grunnskólasvæðið og starfsfólk grunnskólans vel 

áður en þau hæfu grunnskólagöngu. Að auki sáu viðmælendur í sundur-hópnum ákveðin 

tækifæri í því að geta samnýtt íþróttahús, bókasafn, útiskóla og fleira sem gott væri að 

leikskólabörnin fengju að kynnast. Ragnar leikskólakennari úr þessum sama hópi nefndi að 

alltaf hlyti að vera betra fyrir samfelluna að hafa meiri samgang á milli skólastiganna. Hann 

sagði: 

Ég hef oft hugsað það hvað það væri miklu þægilegra að vera nær eða í 

sama húsnæði því þetta er svo mikill kostnaður og skipulag í kringum þetta 

(heimsóknir). Svo ef einhver er veikur þá náttúrulega fellur þetta niður og 

þá þarf að afpanta bílinn og svona aukavesen. En ef við værum í sama 

húsnæði þá gæti maður bara næstum bankað á dyrnar og sagt: „Var þetta 

ekki örugglega allt klárt með heimsóknina.“ 

Ólöf grunnskólakennari í sundur-hópi tekur í sama streng en nefndi jafnframt að henni 

þætti það vera mikill kostur að í sama húsnæði væri hægt að leyfa misgetumiklum börnum 

að njóta sín betur. Ólöf sagði: 

Mér finnst vera svo óljós fyrsti bekkur og elsta stigið í leikskólanum. Það eru 

alveg sumir sem þyrftu bara að fá tækifæri til þess að koma aðeins upp í 

grunnskólann en sumir þyrftu líka að fá bara frípassa til að fara aðeins í 

leikskólann aftur.  

4.2.7 Gallar samfellu og yfirfærslu undir sama þaki 

Viðmælendur í saman-hópi töldu allir að þeir sæju enga galla við það að hafa leik- og 

grunnskóla undir sama þaki við þáttaskilin. Flestir viðmælenda í sundur-hópi voru einnig 

sammála því að það væru engir gallar við það að hafa leik- og grunnskóla undir sama þaki við 

þáttaskilin. Þrír þeirra töldu hins vegar að helsti gallinn gæti verið sá að leikskólastarfið yrði 

gert of grunnskólamiðað. Með þessu áttu viðmælendur við að leikskólabörnin fengju meira 

af verkefnum úr grunnskóla eins og lestur og stærðfræði. Þeir voru þá hræddir um að 

leikskólanum yrði gert að kenna börnunum meira í gegnum bækur heldur en leik. Magnús 

leikskólakennari í sundur-hópi sagði: 

Það sem ég óttast mest – ef maður væri í sama húsnæði – það er í rauninni 

bara þetta að þau fengju eiginlega ekki nægan tíma fyrir leikinn og að vera 
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krakkar og uppgötva á þann hátt heldur væri þetta meira orðið 

niðurnjörvað eins og í grunnskólanum. En það er örugglega mjög misjafnt 

en þetta er það sem ég held að sé gallinn við sameiginlegt húsnæði.  

Ragnar og Brynjar leikskólakennarar í sundur-hópi nefndu einnig að þeir hefðu áhyggjur af 

því að kröfur til náms ykjust og að leikurinn gleymdist. Brynjar taldi einnig að sameiginlegt 

húsnæði skólastiganna gæti haft þau áhrif að börn fengju frekar námsleiða. Hann sagði:  

Maður veltir því fyrir sér hvort þetta (sama húsnæði) geti haft öfug áhrif því 

þau vita nákvæmlega hvernig þetta er og kannski er þetta þá ekkert nýtt og 

spennandi. Það er mjög lítið sem kemur þeim á óvart og við verðum líka að 

huga að námsleiða og öllu því.  

4.2.8 Vilji kennara til þess að vera undir sama þaki við þáttaskilin 

Af þeim sextán viðmælendum, sem tekin voru viðtöl við, voru einungis þrír sem voru ekki 

hlynntir því að hafa skólastigin undir sama þaki. Þá voru það viðmælendur í sundur-hópi og 

var þar vel staðið að samfellunni að þeirra mati, þar sem heimsóknir leikskólabarna til 

grunnskólans voru fremur tíðar, eða um sextán til tuttugu heimsóknir á ári. Unnur 

grunnskólakennari í sundur-hópi sagði að heimsóknir á milli skólastiga hefðu verið tuttugu 

talsins. Hún sagði:  

Sko mér finnst þetta bara ganga mjög vel og miðað við hvað það er gott 

samstarf hérna þá finnst mér ekki að það ætti að sameina skólana. Það er 

svo margt gott sem þau eru að gera niðri í leikskóla og líka margt gott sem 

við erum að gera hér og við bara bætum hvort annað upp. 

Magnús leikskólakennari í sundur-hópi tók í sama streng og taldi að börnin hefðu hag af því 

að hafa örlitla fjarlægð á milli skólastiganna svo lengi sem staðið væri vel að samfellunni. Þar 

sem Magnús starfaði voru heimsóknir leikskólans til grunnskólans einnig tuttugu talsins og 

hafði hann áhyggjur af því að ef of mikil nánd væri á milli skólastiganna yrði reynt að 

grunnskólamiða leikskólastarfið. Brynjar leikskólakennari í sundur-hópi deildi þeim áhyggjum 

Magnúsar og sagði:  

Ég myndi vilja hafa þau í sitthvoru húsnæði. Ég, sko, held að við séum 

sterkari eining þannig sem leikskóli og ég held líka að með því að, þá, svona 

náum við að halda betur um þetta – að læra í gegnum leikinn. Ég hef 

áhyggjur af því að ef þetta sé sameinað að þá verði þetta meira, svona, 

verði farið að blanda þeim saman og þetta verði, svona, meira akademískt 

nám. 
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Aðrir kennarar í sundur-hópi sögðust mundu vilja vera í sama húsnæði. Sagði Pétur 

leikskólaleiðbeinandi í sundur-hópi að það væri meira en að segja það að slíta barn alveg frá 

leikskólanum og að það væri gott að hafa meiri og auðveldari samgang á milli. Allir í saman-

hópi voru sammála því að mun betra væri að vera í sama húsnæði og vildi enginn þeirra 

breyta yfir í sitt hvort húsnæðið. Hallur leikskólakennari í saman-hópi talaði um að honum 

fyndist mikil virðing ríkja á milli skólastiganna. Hann sagði: 

Leikskólakrakkarnir þekkja alla og eru öllu vön og það er svo mikil 

gagnkvæm virðing. Það skiptir líka svo miklu máli upp á þeirra líðan að þau 

njóta mikillar virðingar. Þau eru ekkert minnimáttar. Það eru bara allir 

saman í þessari heild. 

Finnur leikskólakennari í saman-hópi tók í sama streng og sagði jafnframt að honum fyndist 

mikilvægt að vera í þessari nánd og sjá samkennd og góð tengsl á milli allra barnanna. Hann 

sagði: 

Þegar maður horfir á börnin þá myndi ég segja að þetta væri klárlega betra 

að vera svona saman. Það er gaman líka eins og að koma inn í söngstund. 

Þá fá þau að hitta systkini sín og fara í fangið á eldri krökkunum. Þau bjóða 

stundum eldri krökkunum í heimsókn og þau eru voða ánægð með það. 

Mér finnst þetta vera svo góð tenging. 

4.2.9 Samantekt úr viðtölum  

Niðurstöður gáfu til kynna að samfella á milli leikskóla og grunnskóla væri meiri þegar 

skólastigin voru undir sama þaki heldur en þegar skólarnir voru sinn á hvorum staðnum. Mun 

fleiri heimsóknir voru á milli skólastiga í saman-hópi en þar fór elsti árgangur leikskólans um 

það bil einu sinni til þrisvar sinnum í viku í skipulagðar heimsóknir í grunnskólahlutann. 

Heimsóknir á milli skólastiga mynduðu þar einskonar flæði og var samstarfið mikið og 

reglulegt. Í skólum í sundur-hópnum voru – samkvæmt viðmælendum – heimsóknir frá 

leikskóla í grunnskóla fjórar til tuttugu talsins. Heimsóknirnar voru skipulagðar fyrir fram og 

var sjónum beint að því að leyfa börnunum að kynnast umhverfinu og starfsháttum í 

grunnskólanum.  

Í sundur-hópnum sögðu flestir viðmælendur að í lok seinasta árs í leikskóla hafi elsti 

árgangur leikskólans fengið að fara einn til þrjá daga í grunnskólaaðlögun. Þá færu börnin 

með skólabíl, væru allan daginn í skólanum og færu síðan heim aftur með skólabílnum eins 

og þau mundu gera þegar þau hæfu grunnskólagöngu. Viðmælendur í saman-hópnum voru 

mjög ánægðir með flæðið á milli leik- og grunnskóla þar sem leikskólabörnin fóru vikulega 

eða oftar í grunnskólahlutann í nokkurs konar aðlögun og ýmis verkefni voru unnin þvert á 
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skólastig. Í sundur-hópnum höfðu viðmælendur misjafnar skoðanir á gæðum og fjölda 

heimsókna á milli leik- og grunnskóla. Þar sem farið var tiltölulega oft í grunnskólaheimsókn 

voru viðmælendur ánægðir með samstarfið en þar sem farið var sjaldan í heimsókn voru 

viðmælendur óánægðir. Höfðu þeir viljað fara oftar með leikskólabörnin í grunnskólann því 

þeir töldu að börnin hefðu gott af því að fá að komast aftur í kunnuglegt umhverfi.  

Auk heimsókna leikskólans í grunnskólans var einnig farið með 1. bekk í heimsókn í 

leikskólann í öllum skólunum en þó misjafnlega oft. Í saman-hópnum var einnig reglulegt 

samstarf í þessa átt, þar sem 1. bekkur heimsótti leikskólann. Hjá skólum í sundur-hópnum 

voru einungis ein til þrjár heimsóknir 1. bekkjar til leikskólans á ári og voru allir viðmælendur 

sammála um mikilvægi þessara heimsókna, ekki síður en heimsókna leikskóla í grunnskóla. 

Viðmælendur í sundur-hópnum voru einnig allir sammála því að þeir mundu vilja að 

heimsóknirnar væru mun fleiri þar sem það hefði mikið gildi fyrir börnin að þeirra mati.  

Viðmælendur í leik- og grunnskóla í saman-hópnum voru mjög ánægðir með þá þekkingu 

sem börnin hefðu á umhverfinu, öllum stofum og starfsfólki. Samgangur væri mikill á milli 

skólastiga, þar sem þau eru í sama húsnæði, og leikskólabörnin fengu einnig að nýta allar 

verkgreinastofur, bókasafn, íþróttahús og sundlaug og töldu viðmælendur að það yki mjög á 

öryggi barnanna þegar þau hæfu grunnskólagöngu. Ekki var jafn mikill samgangur og þekking 

á grunnskólasvæðinu hjá sundur-hópi en viðmælendur voru þó sammála um að það væri 

mikilvægur þáttur í að mynda góða samfellu á milli skólastiganna. Þegar leikskólinn fór í 

heimsóknir í grunnskólann fengu leikskólabörnin að skoða allt og heilsa starfsfólki sem það 

sá. Samt sem áður vildu sumir viðmælendur í sundur-hópnum að þekking barnanna á 

umhverfi og starfsháttum grunnskólans væri meiri til þess að stuðla að sem mestu öryggi og 

sjálfstæði hjá börnunum þegar þau hæfu grunnskólagöngu. 

Viðmælendur í sundur-hópnum töldu að þrátt fyrir að börnin þekktu skólahúsnæðið og 

umhverfið ekki jafn vel og æskilegt væri þá þekktu væntanlegir kennarar börnin fremur vel. 

Töldu viðmælendur ástæðuna vera smæð samfélagsins þar sem kennararnir þekktu oft 

börnin fyrir utan skólann. Viðmælendur í saman-hópnum voru einnig þeirrar skoðunar að 

kennararnir þekktu börnin mjög vel og töldu ástæðuna vera samvinnu og samkennslu 

skólastiganna. En þar sem skólastigin voru í sama húsnæði var algengt að ákveðin verkefni 

væru samkennd á milli leik- og grunnskóla og var börnunum þá skipt í hópa eftir getu. Þannig 

gátu getumikil leikskólabörn verið með 1. bekkjar börnum í hóp og getuminni börn í 1. bekk 

verið með leikskólabörnum í hóp. Þetta töldu viðmælendur vera mikinn kost við það að hafa 

skólastigin undir sama þaki þar sem börnin gætu verið ólík hvað þroska og færni varðaði. Þar 

við bætist að með sveigjanleikanum eiga kennarar auðveldara með að sjá hvar börnin standa 

í námi og hvar áhugasvið þeirra liggur.  
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Helstu kostirnir við það að vera í sama húsnæði við yfirfærslu á milli leikskóla og 

grunnskóla var að mati viðmælenda öryggistilfinning barnanna vegna þekkingar þeirra á 

starfsfólki, háttum og umhverfi. Viðmælendur í saman-hópi töluðu einnig um að þeim fyndist 

það vera minna stökk fyrir börnin að fara úr leikskóla í grunnskóla þegar þau væru í sama 

húsnæði og þeim fannst börnin alls ekki kvíða þáttaskilunum heldur væru þau full 

tilhlökkunar. Að auki töldu viðmælendur það vera mikinn kost fyrir samstarf kennaranna að 

vera í sama húsnæði því þá væri auðveldara að bæði ráðfæra sig við kennara á báðum 

skólastigum og skipulag á samfellunni yrði með mun auðveldari hætti.  

Einungis þrír viðmælendur sáu galla við það að vera undir sama þaki við yfirfærsluna og 

voru það einstaklingar í sundur-hópi en á þeim stöðum var farið fremur oft í heimsóknir í 

grunnskólann. Þá höfðu þeir áhyggjur af því að leikurinn fengi ekki lengur það pláss sem 

hann þyrfti og að leikskólanámið yrði grunnskólamiðað ef skólarnir yrðu færðir í sama 

húsnæði. Einnig veltu þeir vöngum yfir því hvort getumikil börn í leikskólanum yrðu þá tekin 

fyrr í 1. bekk en þeir töldu það óráðlegt vegna félagsþroska og námsumhverfis leikskólans.  

Kom greinilega í ljós að þar sem heimsóknir voru sem flestar í skólum í sundur-hópnum 

voru viðmælendur ánægðir með samfelluna á milli skólastiganna og mundu ekki vilja hafa 

þau í sama húsnæði en aðeins er um að ræða þrjá viðmælendur af sextán. Þar sem 

heimsóknir voru fáar milli skólastiga í sundur-hópnum töldu viðmælendur það vænlegri kost 

að hafa leik- og grunnskóla undir sama þaki svo að unnt væri að hafa sem besta samfellu og 

undirbúa börnin sem best fyrir þáttaskilin. Allir viðmælendur í saman-hópnum voru sammála 

um að betra væri fyrir börnin að vera í sameiginlegu húsnæði og töldu það auðvelda þeim 

yfirfærsluna. Viðmælendur voru þá sammála því að með sameiginlegu húsnæði ríkti 

gagnkvæm virðing, nánd og samkennd sem væri mikilvæg í lífi allra.  
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5 Umræður 

 Með verkefni þessu er ætlunin að varpa ljósi á viðhorf kennara í leik- og grunnskólum til 

þess hvort þeim finnist gæði samfellu betri og yfirfærslan farsælli ef skólastigin eru undir 

sama þaki. Í viðtölunum og spurningakönnuninni var rannsóknarspurningin höfð að 

leiðarljósi en hún fjallar um það hvort kennarar leik- og grunnskóla í dreifbýli telji það vera 

betra fyrir börn að vera í skóla þar sem skólastigin eru undir sama þaki eða sitt á hvorum 

staðnum við yfirfærslu á milli skólastiga. Að auki voru nokkrar undirspurningar hafðar í huga 

sem beinast að kostum og göllum þess að vera í sama húsnæði við yfirfærslu á milli 

skólastiga og hvort einhver munur sé á samfellu í skólum eftir því hvort skólarnir eru í sama 

húsnæði eða sinn á hvorum staðnum.  

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: 

• Telja leik- og grunnskólakennarar í dreifbýli að betra sé fyrir börn að vera undir sama 

þaki eða sitt á hvorum staðnum við yfirfærslu á milli skólastiga? 

Einnig voru hafðar í huga eftirfarandi undirspurningar: 

• Hver er munurinn á samfellu í skólunum eftir því hvort skólarnir eru í sama húsnæði 

eða sinn í hvoru húsnæðinu? 

• Hverjir telja kennarar skólastiganna að kostirnir séu við það að vera í sama húsnæði 

við yfirfærslu á milli skólastiga? 

• Hverjir telja kennarar skólastiganna að gallarnir séu á því að vera í sama húsnæði við 

yfirfærslu á milli skólastiga? 

Í þessum kafla verður rætt um niðurstöður úr spurningakönnuninni og viðtölunum í 

tengslum við fræðin. Þó verður að hafa í huga að viðmælendur geta lagt misjafnan skilning í 

þau hugtök, sem eru notuð, og haft ólíka hugmynd um það hvað átt er við með samfellu á 

milli skólastiga. Kaflanum er skipt í þemu sem snúa að mikilvægi heimsókna, þekkingu 

kennara á væntanlegum grunnskólabörnum, samskiptum kennara og líðan barna við 

þáttaskilin.  

Líkt og í niðurstöðukaflanum verður í þessum kafla fjallað um tvo hópa, þar sem annar 

hópurinn eru leik- og grunnskólar undir sama þaki og hinn hópurinn eru leik- og grunnskólar 

sinn í hvoru húsnæðinu. Kennarar sem starfa þar sem skólastigin eru í sama húsnæði eru þá í 

saman-hópnum og kennarar sem starfa þar sem skólastigin eru sitt á hvorum staðnum eru í 

sundur-hópnum. Þannig er með einföldum hætti hægt að greina þessa tvo hópa í sundur í 

textanum.  
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5.1 Mikilvægi heimsókna á milli skólastiga 

Heimsóknir á milli skólastiga skipta miklu máli fyrir góða samfellu og nefnir Gerður G. 

Óskarsdóttir (2012) í rannsókn sinni að vel skipulagðar heimsóknir og kynningar á milli 

leikskóla og grunnskóla séu lykilþættir fyrir börn við yfirfærslu á milli skólastiga. 

Reglubundnar heimsóknir gefa börnunum tækifæri til þess að kynnast því umhverfi sem er 

að finna í grunnskólanum, bæði innan og utan hans, og veitir það börnunum aukið öryggi að 

þekkja svæðið þegar þau hefja grunnskólagöngu.  

Í saman-hópnum er töluvert flæði á milli leikskólans og grunnskólans. Kemur fram í 

viðtölum að þar fara elstu börnin í leikskólanum einu sinni til þrisvar í viku í sérstök verkefni 

með yngstu börnum grunnskólans og fá hin síðarnefndu þannig að kynnast öllu umhverfi og 

starfsfólki mjög vel. Niðurstöður úr spurningakönnuninni um sama efni benda til að 

þátttakendur í saman-hópnum séu mjög ánægðir með þann fjölda heimsókna sem er á milli 

skólastiga og að þeim finnist börnin, sem eru að hefja grunnskólagöngu, þekkja allt 

umhverfið mjög vel.  

Í sundur-hópnum eru heimsóknir á milli skólastiga mun færri. Þeir viðmælendur, sem 

töldu að þeir færu oft með elstu börn leikskólans í grunnskólann, fóru alls tuttugu sinnum 

yfir veturinn og næstflestar voru heimsóknir leikskóla í grunnskóla, um 16 skipti á ári. Þess 

fyrir utan var algengast að elsti árgangur leikskólans færi mánaðarlega eða á tveggja mánaða 

fresti að heimsækja yngstu börnin í grunnskólanum. Samt sem áður eru niðurstöður 

spurningakönnunar á þann veg að þátttakendur í sundur-hópi eru fremur ánægðir með 

fjölda heimsókna á milli skólastiga og þeim finnst að leikskólabörnin þekki 

grunnskólaumhverfið fremur vel þegar þau hefja grunnskólagöngu.  

Í yfirfærslulíkani Rimm-Kaufman og Pianta (2000) kemur fram að í fjórða þrepi sé gert ráð 

fyrir að í yfirfærslu á milli skólastiga sé tekið tillit til allra þátta sem geta haft áhrif á barnið, 

bæði beint og óbeint. Í skólum í saman-hópnum eru margar heimsóknir á milli skólastiga og 

mun meira samstarf á milli kennara. Bendir það til þess að auðvelt sé að taka tillit til þeirra 

þátta, sem þarf, og styðja þannig vel við börnin til þess að þáttaskilin verði sem farsælust. Í 

niðurstöðunum nefna viðmælendur að þeim þykji mikilvægt að góð tengsl séu á milli 

kennara og barnanna og í saman-hópnum er fremur náið samstarf á milli leik- og grunnskóla 

og töluvert flæði þar á milli. Þannig ná kennarar grunnskólans að kynnast væntanlegum 

grunnskólabörnum mun betur en ella þegar skólastigin eru undir sama þaki og með aukinni 

þekkingu kennara 1. bekkjar á börnunum er auðveldara fyrir hann að byggja ofan á fyrri 

reynslu og þekkingu eins og Dewey (1938/2000) telur mikilvægt.  

Auk þess að fara með börnin í heimsóknir á milli skólastiga er í skólum í saman-hópnum 

algengt að einhver samkennsla sé á milli skólastiga. Hópar eru myndaðir þvert á skólastig í 

ýmsum verkefnum og verkgreinum, líkt og íþróttum, og eru þannig leikskólabörn og yngstu 
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börn í grunnskólanum saman í tímum reglulega yfir árið. Þá gefst einnig tækifæri til þess að 

leyfa bráðgerum leikskólabörnum, og þeim sem hafa sérstakan áhuga, að njóta sín með því 

að bjóða upp á námsefni og verkefni við hæfi með aðstoð grunnskólakennara. Þau börn sem 

síðan eiga við einhverskonar vandamál að stríða þegar þau byrja í 1. bekk njóta góðs af því að 

hafa skólastigin undir sama þaki þar sem ávallt er hægt að leita til kennara leikskólans, sem 

kannast þá ef til vill betur við þarfir þess barns. Þannig getur aukið flæði myndast á milli 

skólastiga sem eru undir sama þaki og skiptir samvinna á milli leikskóla- og 

grunnskólakennara miklu máli í því að brúa bilið á milli leik- og grunnskóla (Dockett og Perry, 

2007; Peters, 2010). Viðtölin sýna einnig fram á að viðmælendur telja að aukinn sveigjanleiki 

myndist þegar leikskóli og grunnskóli eru í sama húsnæði. Þannig sé unt að nýta starfsfólk á 

milli skólastiga og auðveldara er að taka tillit til getu og áhuga barnanna. Það samræmist því 

sem Dockett og Perry (2016) tóku fram í rannsókn sinni, að samfella skapast á milli 

skólastiganna ef allir aðilar eru tilbúnir til þess að leggja sitt af mörkum við þáttaskilin. 

Hopwood, Hay og Dyment (2016) taka fram í rannsókn sinni að oft sé mikið stökk fyrir 

börn að fara úr leikskóla í grunnskóla þar sem ólíkar venjur og námshættir ríki. Skólastigin 

eru einnig ólík af því leyti að í grunnskólanum eru oftast fleiri starfsmenn, börnin þurfa sjálf 

að fara á milli stofa og þurfa því að venjast ólíkum félagsaðstæðum og umhverfi. Í saman-

hópnum benda niðurstöður til þess að þær samræmist því sem Hopwood, Hay og Dyment 

segja um félagsaðstæður þar sem viðmælendur í sama húsnæði telja að börnin þekki mjög 

vel til, bæði umhverfis og starfsfólks. Viðmælendur í sundur-hópnum sem fara sjaldan með 

elstu börn leikskólans að heimsækja grunnskólann, segja í viðtölum að þeir vilji að börnin 

færu mun oftar að heimsækja grunnskólann því þá kynnist þau skólanum betur, bæði 

starfinu í skólanum og umhverfi hans. Það samræmist einnig því sem kemur fram í rannsókn 

Jozwiak, Cahill og Theilheimer (2016) að góð samfella gefi aukinn fyrirsjáanleika sem 

auðveldar börnunum að gera raunhæfar væntingar til grunnskólans og þar með eru þau 

betur undirbúin undir þær breytingar sem verða. Gerður G. Óskarsdóttir (2012) tekur einnig í 

sama streng og nefnir hún í rannsókn sinni hvað heimsóknir og vel skipulagðar kynningar 

skipta miklu máli. Það samræmist einnig þessum niðurstöðum að samfella er meiri og börnin 

þekkja betur til í skólum þar sem skólastigin eru undir sama þaki.  

Allir viðmælendur segja frá því að þeim þyki mikilvægt að yngstu börn grunnskólans komi 

aftur að heimsækja leikskólann. Skólastig í saman-hópnum eru með regluleg verkefni á báða 

bóga og samtöl á milli kennara á skilum skólastiga . Viðmælendur eru því mjög ánægðir með 

þá samfellu sem þar myndast. Það samsvarar fjórða þrepi í líkani Rimm-Kaufman og Pianta 

(2000) sem gerir ráð fyrir því að tímabil þessara þáttaskila sé lengra heldur en einungis 

skrefið á milli skólastiga. Segja þau Rimm-Kaufman og Pianta að yfirfærslutímabilið sé allt frá 

því ári áður en börnin byrja í skóla og út fyrsta árið þeirra í grunnskóla. Þannig er einnig 
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mikilvægt að gleyma ekki þessari samfellu þegar börnin eru byrjuð í 1. bekk því að það skiptir 

máli fyrir ferlið að flæðið á milli leikskóla og grunnskóla sé gott. Það samræmist einnig því 

sem viðmælendur í sundur-hópnum segja en þeir vilja allir að 1. bekkur fari reglulega að 

heimsækja leikskólann því þeir telja að börnin hafi gott af því að fá aftur að leika sér í sama 

umhverfi og þau voru í fyrir. Þó að vilji kennara sé fyrir hendi eru heimsóknir grunnskóla í 

leikskóla í sundur-hópnum ekki margar heldur einungis ein til þrjár á ári. Vilja allir 

viðmælendur, sem starfa við þessar aðstæður, sjá fjölgun í þeim heimsóknum.  

Samfella er gífurlega mikilvæg við þáttaskil eins og þau að fara úr leikskóla yfir í 

grunnskóla er (Dewey, 1938/2000). Skólastigin eru ólík og mikilvægt er að styðja við börnin 

með fullnægjandi hætti (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Að auki kemur það fram í 

aðalnámskrám bæði leikskóla og grunnskóla að samstarf á milli skólastiga og öll umgjörðin í 

kringum það gegni mikilvægu hlutverki í þessum þáttaskilum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a, 2011b). Í niðurstöðum rannsóknar Hilmars Björgvinssonar 

(2013) á samfellu á milli skólastiga undir sama þaki benda kennarar á að auðveldara sé að 

nýta sér það fyrir samfelluna að skólastigin séu í svo mikilli nálægð. Svipaða sögu segja 

viðmælendur í þessari rannsókn og má því leiða að því líkur að með því að hafa leik- og 

grunnskóla undir sama þaki fáist aukin gæði í samfellu á milli skólastiga. Viðmælendur eru 

einnig ánægðari með gæðin þar sem heimsóknir eru sem flestar og skipa kennararnir 

veigamikið hlutverk í þessari yfirfærslu á milli skólastiganna.  

Getur verið að í rannsókn þessari hafi viðmælendur misjafna skoðun á því hvað samfella 

er og hvernig sé best að haga skólastarfinu og yfirfærslu á milli skólastiga þannig að 

samfellan verði sem allra best. Þó kemur það fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar að 

viðmælendur nefna samfellu yfirleitt í því samhengi að farið sé í heimsóknir á milli skólastiga 

eða að leikskólabörn og grunnskólabörn hittist með öðrum hætti. Dockett og Perry (2016) 

nefna að til þess að samfella geti myndast skipti máli að allir aðilar séu tilbúnir til þess að 

leggja sitt af mörkum við þáttaskilin. Hugtakið samfella er skilgreint sem óslitinn þráður 

(Svavar Sigmundsson, 2012) og ef samfella á milli skólastiga er góð ætti barnið að geta áfram 

notað í grunnskólanum þá þekkingu sem það hefur úr leikskólanum (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2012). Viðmælendur í þessari rannsókn voru ekki beðnir um að útskýra hvað þeim þætti 

samfella vera en miðað við hvernig þau svara einstökum spurningum í viðtölunum má leiða 

að því líkum að þeir hafi nokkuð skýra mynd af samfellu og túlka hana með fremur svipuðum 

hætti.  

5.2 Þekking kennara á væntanlegum grunnskólabörnum 

Kemur fram, bæði í spurningakönnun og viðtölum, að kennarar í saman-hópnum telja að 

kennari 1. bekkjar þekki vel þau börn sem eru um það bil að hefja grunnskólagöngu. Í 
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sundur-hópnum eru svör við þessari spurningu misjöfn. Í spurningakönnuninni kemur fram 

að 20% þátttakenda úr skólum í sundur-hópnum svara með hvorki né þegar spurt er um 

þekkingu kennara í grunnskólanum á væntanlegum grunnskólabörnum. Í viðtölunum kemur 

síðan fram að þessir viðmælendur telja að kennari grunnskólans þekki væntanleg 

grunnskólabörn fremur vel því að í dreifbýli sé samfélagið svo lítið að kennari kynnist flestum 

börnum utan skóla í öðruvísi umhverfi. Segja viðmælendur í saman-hópnum hins vegar að 

kennari grunnskólans þekki mjög vel til væntanlegra grunnskólabarna því samstarfið á milli 

skólastiganna sé svo mikið. Þannig viti kennarinn hversu mikið þarf til dæmis að efla börnin í 

undirstöðuatriðum fyrir lestur og annað nám.  

Eins og kenning Deweys (1938/2000) gerir ráð fyrir þá skiptir miklu máli að byggja nám á 

fyrri reynslu og þroska barna því að kennarinn þarf að geta áttað sig á því hvernig best sé að 

skipuleggja umhverfið og hvaða kennsluaðferðir séu hentugar með áhuga og þarfir barnanna 

í huga (Fisher, 2010; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b; Peters, 2010). Það er 

einnig hugmynd Vygotskys (1987) að allt nám hafi sér einhverja forsögu og að mikilvægt sé 

að byggja nám barna að einhverju leyti á þeim grunni. Þannig er hægt að gera ráð fyrir því að 

í skólum undir sama þaki sé auðveldara að byggja á fyrri þekkingu því þar er nándin og 

samstarfið mun meira heldur en þar sem skólarnir eru sinn á hvorum staðnum.  

5.3 Samskipti kennara í skólum undir sama þaki 

Þegar spurt er um samstarf og samskipti kennara á milli skólastiga í spurningakönnuninni, 

sem þessi ritgerð fjallar um, svara 20% þátttakenda í sundur-hópnum að samstarf kennara 

gangi hvorki vel né illa en hinir telja samstarfið ganga vel. Allir í saman-hópnum svara því hins 

vegar þannig að það gangi vel og í viðtölum telja þessir viðmælendur það vera mikinn kost að 

geta alltaf leitað hver til annars ef einhverjar vangaveltur koma upp um eitthvað sem snertir 

börn eða skólastarf. Að auki nefna einhverjir viðmælendur í sundur-hópnum að þeir sjái það 

fyrir sér að með sameiginlegu húsnæði séu öll samskipti miklu auðveldari.  

Í aðalnámskrám leikskóla og grunnskóla kemur fram að grunnskólinn eigi rétt á því að fá 

góðar upplýsingar um barnið sem eru til þess fallnar að gera grunnskólakennara betur kleift 

að halda utan um nám, þroska og líðan barnsins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011a, 2011b). Það hlýtur því að vera svo að með sameiginlegu húsnæði sé auðveldara að 

koma upplýsingum á milli skólastiga og þannig auðveldara fyrir kennara að gera sér grein 

fyrir því hvernig hann eigi að móta kennsluna. Það samræmist einnig því sem Dockett og 

Perry (2007) nefna í rannsókn sinni að góð og öflug samskipti og samvinna á milli kennara 

beggja skólastiga séu lykilatriði í því að móta samfellu sem styður við farsæla yfirfærslu. 

Gagnkvæm virðing og traust þurfa að ríkja á milli skólastiganna og upplýsingaflæði þarf að 
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vera með öflugum hætti (Dockett og Perry, 2007; Dockett og Perry, 2016: Neuman, 2002; 

Peters, 2010).  

Að auki kemur fram í rannsókn Hopwood, Hays og Dyment (2016) að kennararnir sjálfir 

telja það vera mikilvægan þátt í farsælli yfirfærslu að góð og regluleg samskipti séu á milli 

leikskóla og grunnskóla. Styður það þá kenningu að samvinna og samskipti séu auðveldari ef 

skólastigin eru undir sama þaki. Miðað við það sem viðmælendur segja í viðtölunum þá eru 

þeir einnig sammála því að öll samskipti verði auðveldari ef skólastigin eru í sama húsnæði. 

Með auknu upplýsingaflæði og meiri samvinnu á milli skólastiga er unnt að minnka til muna 

það stóra skref sem það getur verið fyrir barn að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla. Í 

sameiginlegu húsnæði hljóta kennarar að eiga auðveldara með að skipuleggja sig og 

undirbúa samstarfið vel. Samræmist það niðurstöðum í rannókn Helen Ch. Carida (2011) þar 

sem fram kemur að nauðsynlegt er að skipulag og undirbúningur undir grunnskólagöngu 

barna sé með sem bestum hætti og að ákveðin áætlun fyrir yfirfærslu á milli skólastiga sé til 

staðar. Þeirri áætlun er auðveldara að fylgja eftir í framkvæmd þegar skólastigin eru í sama 

húsnæði, þar sem auðveldara er fyrir kennara leikskóla og grunnskóla að hafa samskipti sín á 

milli. 

Nefna viðmælendur í saman-hópi það einnig sérstaklega hversu mikilvægt er að vera 

opinn og sveigjanlegur en það samræmist aðalnámskrám leik- og grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a, 2011b), þar sem fram kemur að sveigjanleiki á milli og 

innan skólastiga sé mikilvægur þáttur í því að stuðla að sem bestri samfellu. Gerður G. 

Óskarsdóttir (2012) er einnig sammála þessu og nefnir hún í rannsókn sinni að til þess að 

stuðla að sem bestri samfellu á milli skólastiga sé mikilvægt að samstarf kennara á báðum 

skólastigum sé með góðum hætti.  

5.4 Líðan barna við þáttaskil 

Þátttakendur í saman-hópi eru allir sammála því að elstu börnin í leikskólanum séu vel í stakk 

búin til þess að byrja í 1. bekk og jafnframt eru þeir mjög sammála því að börnin séu örugg 

þegar þau hefja grunnskólagönguna. Hins vegar taka 20% þátttakenda í sundur-hópi ekki 

afstöðu til þess hvort börnin séu örugg og í stakk búin til þess að hefja grunnskólagöngu. 

Hinir úr þeim hópi eru þó fremur sammála því að þau séu örugg og tilbúin fyrir grunnskólann. 

Í viðtölunum kemur fram að allir viðmælendur telja það vera minna stökk að fara úr leikskóla 

í grunnskóla ef skólastigin eru undir sama þaki og margir þeirra telja jafnframt að börnin séu 

þá öruggari og minna kvíðin við þær aðstæður.  

Allir viðmælendur telja það vera mikilvægt að börnin séu örugg og vel í stakk búin til þess 

að byrja í grunnskóla og samræmist það niðurstöðum Jóhönnu Einarsdóttur (2007) um að 

jákvæð upplifun barna við upphaf skólagöngu skiptir máli. Þau börn, sem upplifa upphaf 
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grunnskólagöngu á jákvæðan hátt, eru mun líklegri til þess að hafa jákvætt viðhorf út alla 

skólagönguna heldur en þau sem upplifa ekki jákvæða yfirfærslu (Anna Elísa Hreiðarsdóttir 

og Eygló Björnsdóttir, 2011; Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Viðmælendur telja að börn í skólum 

í saman-hópi séu lítið sem ekkert kvíðin fyrir því að skipta um skólastig og merkja 

viðmælendur slíkra skóla eingöngu eftirvæntingu hjá börnum sem eru að ljúka 

leikskólagöngu. Þessar niðurstöður benda því til þess að munur sé á öryggistilfinningu barna 

við þessi þáttaskil eftir því hvort þau eru í skóla, þar sem skólastigin eru undir sama þaki eða 

sitt á hvorum staðnum. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 2011 og Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennur hluti 2011 er mikilvægt að huga að þörfum og öryggi barna við yfirfærslu á milli 

skólastiga (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, 2011b). Jóhanna Einarsdóttir 

(2013) bendir einnig á í rannsókn sinni að líklegra er að börnin upplifi öryggi í nýjum 

aðstæðum þegar þau eru vel undirbúin og getur sú öryggistilfinning ýtt undir aukna 

aðlögunarhæfni barnanna í nýju umhverfi. Það samræmist þá þeim niðurstöðum að börnin 

eigi auðveldara með yfirfærslu á milli skólastiga þar sem leik- og grunnskóli eru undir sama 

þaki því þar upplifa þau sig öruggari og skiptir sú tilfinning máli fyrir jákvæða upplifun.  

5.5 Samantekt á umræðum 

Samkvæmt niðurstöðum eru langflestir þátttakendur í þessari rannsókn sammála því að 

betra sé fyrir börnin að vera í skóla þar sem leik- og grunnskóli eru undir sama þaki. Einnig 

bendir margt til þess í niðurstöðunum að einhver munur sé á þeirri samfellu sem myndast á 

milli skólastiga sem eru undir sama þaki annars vegar og þar sem skólastigin eru sitt á 

hvorum staðnum hins vegar. Þar sem flestar heimsóknir eru á milli skólastiga er auðveldara 

að taka tillit til allra þeirra þátta sem þarf til þess að gera yfirfærsluna sem auðveldasta. 

Leikskóli og grunnskóli eru tvær ólíkar stofnanir sem byggja á ólíkum kennsluháttum og 

aðferðum. Því er mikilvægt að samfella milli skólastiganna verði góð og regluleg sem 

auðveldara er að tryggja þegar skólastigin eru undir sama þaki. Við þær aðstæður er unnt að 

búa til ákveðið flæði í báðar áttir, úr leikskóla í grunnskóla og úr grunnskóla í leikskóla. 

Þannig má minnka verulega það stökk sem mörg börn upplifa við þessi þáttaskil. Auk þeirra 

heimsókna sem farið er í á milli skólastiga er í saman-hópnum samkennt á milli skólastiga. Þá 

eru leikskólabörn og grunnskólabörn saman í hópum í einhverjum tímum reglulega og eru 

viðmælendur sammála því að þannig myndist aukinn sveigjanleiki og samfellan verður betri 

fyrir vikið.  

Samfella í námi er þó ekki eingöngu bundin við þær heimsóknir sem farið er í á milli 

skólastiga heldur einnig við það nám sem á sér stað þegar börn hefja grunnskólagöngu. 

Mikilvægt er að byggja nám á fyrri reynslu og þekkingu barnanna og verður kennarinn að 

kannast við og hafa haldgóðar upplýsingar um börnin í upphafi skólaárs. Niðurstöður 
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þessarar rannsóknar benda til þess að þátttakendur telji að það sé með mun auðveldari 

hætti hægt að nálgast upplýsingar um börnin og kynnast þeim þegar skólastigin eru undir 

sama þaki. Á slíkum stöðum telja viðmælendur að þeir þekki börnin betur þegar þau hefja 

grunnskólagöngu þar sem þeir hafi kynnst þeim í gegnum skólastarfið og þannig hafi 

kennarar haldgóðar upplýsingar um börnin þegar þau byrja í 1. bekk.  

Þátttakendur eru einnig sammála um að það sé mikill kostur að vera í sameiginlegu 

húsnæði þegar kemur að samskiptum og samvinnu kennara á milli skólastiga og telja þeir að 

því fylgi mikil nánd og öflug upplýsingagjöf. Öflug samvinna og jákvæð samskipti skipta 

gífurlegu máli fyrir bæði skólastigin því þannig mótast samfella sem stuðlar að farsælli 

yfirfærslu. Gagnkvæm virðing skiptir einnig máli í því samhengi og er mikilvægt að traust ríki 

á milli skólastiganna.  

Jákvæð upplifun barna af upphafi grunnskólagöngu er síðan annar mikilvægur þáttur í 

góðri samfellu og skiptir jákvæð upplifun máli fyrir það viðhorf sem börnin munu hafa út 

skólagönguna. Börn, sem upplifa grunnskólabyrjun á jákvæðan hátt, eru þau sem eru örugg í 

umhverfinu og í samskiptum. Allir viðmælendur í viðtölunum telja að það sé mikilvægt að 

börnin finni fyrir öryggi og tilhlökkun þegar þau hefja grunnskólagöngu og að þau séu ekki 

kvíðin fyrir þessum þáttaskilum. Það eru einmitt tilfinningarnar sem þátttakendur telja að 

börn í skólum undir sama þaki upplifi og nefna þeir í þessu sambandi hversu auðvelt það er 

fyrir börnin að fara á milli skólastiga. Það er ekkert stökk og enginn kvíði því þau þekkja allt 

umhverfið, starfsfólkið og hin börnin.  

Niðurstöðurnar benda því til þess að það sé mun auðveldara að skipuleggja gagnkvæmar 

heimsóknir og samstarf kennara á milli skólastiga þegar leik- og grunnskóli eru undir sama 

þaki. Að sama skapi bendir margt til þess í niðurstöðunum að börnin eigi auðveldara með að 

ráða við þau þáttaskil að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla þegar skólastigin eru í sama 

húsnæði þar sem þátttakendur telja að börnin séu örugg og lítið kvíðin í yfirfærslunni.  
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6 Lokaorð 

Aldrei verður sagt nógu oft að það skiptir miklu máli í lífi allra að fá tækifæri til aðlögunar og 

upplýsingar um það hvað gerist þegar þáttaskil eiga sér stað í lífinu. Til að mynda er oft erfitt 

fyrir fullorðna einstaklinga að skipta um vinnu. Fullorðni einstaklingurinn þarf að undirbúa sig 

vel, hann veit við hvað hann mun starfa í nýju vinnunni og með nýjustu tækni er auðvelt að 

afla sér upplýsinga um nánast hvað sem er í gegnum internetið. Samt sem áður getur 

tilhugsunin um nýja vinnu valdið ákveðnu hugarangi og kvíðatilfinningu.  

Þegar börn hafa lokið síðasta ári í leikskóla hefst nýr kafli í þeirra lífi þar sem þau hefja 

grunnskólagöngu. Þar sem skólaskylda er á Íslandi er ekki val um hvort börnin fari í 

grunnskóla eða ekki og þau hafa heldur ekki val um það í hvaða skóla þau fara eða hvaða 

kennari kennir þeim. Sex ára börn, sem eru að byrja í grunnskóla, hafa heldur ekki í 

höndunum þá kunnáttu sem þarf til þess að leita sér upplýsinga um kennsluaðferðir, 

umhverfi og starfsfólk í væntanlegum skóla. Það er því alfarið í höndum fullorðinna að sjá til 

þess að börnin fari örugg og tilbúin á milli skólastiga. Börn þurfa ákveðna samfellu í því sem 

þau gera og skiptir gífurlegu máli að kynna fyrir þeim nægilega vel það umhverfi og 

félagsaðstæður sem bíða þeirra næstu tíu árin.  

Beina tilvitnunin „Jafn spennandi en minni kvíði“ var valin sem titill þessarar ritgerðar því 

hún fangaði einmitt það sem mér finnst sjálfri skipta mestu máli í öllu þessu ferli. Mér finnst 

skipta máli að börnin séu spennt þegar þau hefja grunnskólagönguna því eftirvænting og 

tilhlökkun eru að mínu mati þær tilfinningar sem veita okkur gleði og mátulega mikla ákefð. 

Kvíði er hins vegar tilfinning sem fylgir oft þegar við skiptum um aðstæður eða upplifum 

eitthvað nýtt en kvíðinn er þó mismikill eins og gefur að skilja. Minni kvíði er alltaf 

eftirsóknarverðastur og fannst mér því þessi setning endurspegla það sem mér finnst 

mikilvægt við þessi þáttaskil.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar er hægt að nýta í stefnumótandi vinnu varðandi 

staðsetningu skólastiganna en þær eru nokkuð skýrar og ljóst að kennarar eru almennt 

hlynntir því að hafa leik- og grunnskóla undir sama þaki. Þegar ég ákvað að taka þetta efni 

fyrir í meistaraverkefni mínu hafði ég ekki neina ákveðna skoðun á því hvort betra væri að 

skólastigin væru í sama húsnæði eða sitt á hvorum staðnum þegar yfirfærsla á milli skólastiga 

ætti sér stað. Ég litaðist af þeim umræðum sem voru í gangi hverju sinni og þótti mér rök 

með og á móti því að vera undir sama þaki vega jafn þungt. Eftir því sem rannsókninni fleygði 

fram sá ég hins vegar alltaf æ fleiri kosti við það að skólastigin væru í sama húsnæði. Nú er 

ég alfarið hlynnt því að að skólastigin séu í sama húsnæði og þá sérstaklega skólar í dreifbýli 

þar sem ef til vill eru ekki sömu samgöngukostir og víða í þéttbýli. Börnin hafa alltaf hag af 
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þessu og það sem við viljum sjá eru örugg og jákvæð börn. Full tilhlökkunar vegna þeirra 

þáttaskila sem verða við yfirfærslu á milli leikskóla og grunnskóla.  
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Viðauki A: Bréf til skólastjórnenda 

Kæra / Kæri .. (skólastjóri) 

 

Ég heiti Vigdís Sigvaldadóttir og vinn að meistaraverkefni í grunnskólakennarafræðum, þar 

sem rannsóknarefnið er viðhorf leik- og grunnskólakennara til samfellu á milli skólastiga 

undir sama þaki. Með þessu bréfi vil ég óska eftir þátttöku kennara (1. bekkjar / elstu barna 

leikskólans) í stuttri könnun sem liggur til grundvallar verkefninu.  

Ef þú samþykkir að kennari á þinni skólastofnun taki þátt þá bið ég þig vinsamlegast um að 

áframsenda skeyti þetta til (kennara elstu barnanna í leikskólanum / kennara 1. bekkjar) með 

viðhenginu sem fylgir hér með.  

 

Ef einhverjar spurningar vakna þá er velkomið að hafa samband við mig með því að senda 

póst á netfangið vis17@hi.is eða hringja í síma xxx xxxx. 

 

Með von um jákvæð viðbrögð og fyrir fram þakklæti fyrir þátttökuna 

Vigdís Sigvaldadóttir, 

meistaranemi í grunnskólakennarafræðum við Háskóla Íslands. 

 

mailto:vis17@hi.is
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Viðauki Á: Bréf til kennara 

Kæri leikskólakennari / Kæri grunnskólakennari 

Ég heiti Vigdís Sigvaldadóttir og vinn að meistaraverkefni í grunnskólakennarafræðum sem 

fjallar um viðhorf leikskóla- og grunnskólakennara til samfellu á milli skólastiga undir sama 

þaki. Með þessu bréfi vil ég óska eftir þátttöku þinni í stuttri rannsókn sem liggur til 

grundvallar verkefninu.  

Ég stunda meistaranám á grunnskólakennarabraut við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og 

er sérsvið mitt kennsla yngstu barna í grunnskóla. Ég er einnig foreldri í sveitarfélagi þar sem 

til stendur að reka leikskóla og grunnskóla sem sjálfstæðar einingar en í sama húsnæði. 

Áhugi minn á efni rannsóknarinnar á því rætur í persónulegri reynslu. Þótt kveikjan að 

rannsókninni sé persónuleg reynsla þá hafa skapast umræður um þetta einstaka tilvik sem 

gefa tilefni til fræðilegrar úttektar með víðari skírskotun. Markmið rannsóknarinnar er að 

kanna viðhorf kennara beggja skólastiga til samnýtingar húsnæðis – með áherslu á farsæla 

yfirfærslu barna á milli skólastiga. Niðurstöður rannsóknarinnar munu nýtast sem gagnlegt 

framlag til umræðu um sameiningu skólastofnana í dreifbýli undir einu þaki.  

Úrtakið eru kennarar í leik- og grunnskólum í dreifbýli. Fyllsta trúnaðar verður gætt við gerð 

könnunarinnar en svör hennar verða ekki persónurekjanleg til einstakra þátttakenda. 

 

Könnunina má finna á vefslóðinni XXX  

 

Ég vona að þú sjáir þér fært að taka þátt í þessari rannsókn og leggja þannig þitt af mörkum 

til rannsókna á sviði kennslufræða. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna þá er velkomið að hafa samband við mig með því að senda 

póst á netfangið vis17@hi.is eða í síma xxx xxxx. 

 

Með fyrir fram þakklæti fyrir þátttökuna, 

Vigdís Sigvaldadóttir,  

meistaranemi í grunnskólakennarafræðum við Háskóla Íslands. 

 

mailto:vis17@hi.is
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Viðauki B: Spurningakönnun 

Könnunin, sem kemur hér á eftir, er liður í meistaraprófsverkefni í 

grunnskólakennarafræðum. 

Vinsamlegast svarið samkvæmt eigin upplifun og skoðun. 

Einstaklingum er ekki skylt að svara spurningalistanum hvorki að hluta né í heild. Skal þó 

tekið fram að skýrari niðurstaða fæst með fleiri þátttakendum. 

 

 

1. Vinsamlegast ljúkið eftirfarandi setningu: 

Í mínum skóla eru leik- og grunnskólinn 

 

 Undir sama þaki 

 Í sitthvoru húsnæðinu og ekki í göngufæri 

 

 

2. Starfar þú á leikskóla eða í grunnskóla? 

 

 Leikskóla 

 Grunnskóla 

 

 

 

Hér á eftir koma fullyrðingar sem ég bið þig um að taka afstöðu til. 

 

 

3. Foreldrar elstu barna í leikskólanum fengu nægilegar upplýsingar um þær heimsóknir 

sem áttu sér stað á milli leikskóla og grunnskóla áður en börnin fóru í 1. bekk. 

 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Í meðallagi 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 
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 Ég veit ekki hversu miklar upplýsingar þeir fá 

 

 

4. Börnin í 1. bekk fóru nægilega oft að heimsækja grunnskólann á meðan þau voru enn 

í leikskóla. 

 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Í meðallagi 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 

 

5. Foreldrar elstu leikskólabarnanna fengu að hitta kennara 1. bekkjar áður en börnin 

byrjuðu í grunnskólanum. 

 

 Já  

 Nei 

 Veit ekki 

 

 

6. Foreldrar fengu að hitta kennara 1. bekkjar nægilega oft áður en börnin þeirra 

byrjuðu í grunnskólanum. 

 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Í meðallagi 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 Veit ekki 

 

 

7. Kennari 1. bekkjar kannaðist vel við börnin þegar þau byrjuðu í grunnskólanum. 

 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög sammála 
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8. Elstu börnin í leikskólanum voru vel í stakk búin til að byrja í 1. bekk. 

 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög sammála 

 

 

9. Börnin gerðu raunhæfar væntingar til grunnskólans áður en þau byrjuðu í 1. bekk. 

 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 

 

10. Börnin voru örugg þegar þau byrjuðu í 1. bekk. 

 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 

 

11. Samstarfið á milli elstu barna leikskólans og grunnskólans gekk vel. 

 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 
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Eftirfarandi spurningar snúa að staðsetningu leikskóla og grunnskóla og nálægð þeirra við 

hvor annan. 

Þetta eru fullyrðingar sem ég bið þig um að taka afstöðu til. 

 

 

 

12. Ég er mjög ánægð(ur) með þá vegalengd sem er á milli leikskólans og grunnskólans 

(ýmist undir sama þaki eða á sitthvorum staðnum). 

 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 

 

13. Það er mun auðveldara fyrir börnin að flytjast úr leikskóla í grunnskóla þar sem leik- 

og grunnskólinn er undir sama þaki. 

 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 

 

14. Ég vil hafa leikskólann og grunnskólann undir sama þaki. 

 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 Alveg sama 
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Viðauki D: Áminningarbréf 

Kæra (kennari). 

 

Nú fer könnuninni um viðhorf leik- og grunnskólakennara til þess að hafa skólastofnanir 

undir sama þaki senn að ljúka. Mig langar því að minna á hana og biðja þig vinsamlegast um 

að svara hafir þú ekki gert það nú þegar.  

Hafir þú nú þegar svarað vil ég þakka þér kærlega fyrir þátttökuna.  

 

Með bestu kveðju, 

Vigdís Sigvaldadóttir 

meistaranemi við Háskóla Íslands 
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Viðauki E: Viðtalsrammi 

Hvernig er samfellu háttað á milli leikskóla og grunnskóla hérna í þessum skóla? 

• Hversu margar heimsóknir eru á milli skólastiga á ári? 

• Finnst þér það vera nægilega margar heimsóknir? 

• Er eitthvað fleira gert til þess að stuðla að samfellu? 

 

Hversu vel telur þú að börnin þekki grunnskólann? 

• Hversu vel telur þú að börnin þekki umhverfi grunnskólans? 

• Hversu vel telur þú að börnin þekki starfsfólkið? 

 

Hversu vel telur þú að kennari þekki væntanleg grunnskólabörn? 

• Af hverju? 

 

Hversu tilbúin telur þú að væntanleg grunnskólabörn séu til að byrja í grunnskólanum? 

• Hvers vegna? 

• Eru þau örugg? 

• Eru þau kvíðin? 

• Finnst þeim þessi þáttaskil spennandi? 

 

Telur þú að það sé betra fyrir börnin að vera í sama húsnæði eða sitt á hvorum staðnum 

þegar þau fara úr leikskóla í grunnskóla? 

• Hvers vegna? 

 

Myndir þú vilja hafa skólastigin í sama húsnæði? 

• Hvers vegna? 

• Hverja telur þú vera kostina við það að vera undir sama þaki þegar kemur að 

samfellu á milli skólastiga?  

• Hverja telur þú vera gallana á því að vera undir sama þaki þegar kemur að 

samfellu á milli leik- og grunnskóla?  

 


